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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13/2020.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. október 28. napján 14.00 órai kezdettel testületi
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc Díszterem
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2018.-2019. évi tevékenységükről
4) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az elhullott
állatok elszállításáról
5) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről
6) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
8) A Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről
9) A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 790/5
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
10) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületből való
kilépés
11) Pályázati lehetőség önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók
felszámolására
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadója: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője
A napirend 2) témájának előadója: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
A napirend 3) témájának előadója: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
A napirend 4) témájának előadója: Gáspár Tamás gyepmester
A napirend 5) témájának előadója: Tarkó Gábor, a bizottság elnöke
A napirend 6) 7) 8) 9) 10) 11) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 2) 5) 10) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 1) 3) 4) 6) 7) 8) 9) 11) témáit
Mezőhegyes, 2020. október 21.
Pap István Tibor sk.
polgármester

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 2020. október 27. napján 1400 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2020. október 28.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
Mezőhegyes, 2020. október 21.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke

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 2020. október 28. napján 1300 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc Kistanácskozója

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2020. október 28.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A Mezőhegyes 796/77 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Mezőhegyes, 2020. október 21.
Tisztelettel:

Tarkó Gábor sk.
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság elnöke

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2020.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
34/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. számú, összetett funkciójú, 3 hrsz-ú ingatlanon
lévő Városháza földszinti ügyfélfogadó terének födémkárosodása miatt, az
önkormányzat kötelező feladatai ellátása biztosítása érdekében, a szükséges
helyreállítási munkálatok költségeinek részbeni támogatására a rendkívüli helyzetek
kezelésére vonatkozó, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti pályázat benyújtásáról
döntött.
Határozat végrehajtása: A pályázat elutasításra került azzal az indokkal, hogy a
bekövetkezett födém kár nem minősül vis maior káreseménynek.
63/2020. (VII. 08.) Kt. számú és a módosításáról szóló 81/2020.(VII.23.) Kt. számú
határozatok: A képviselő-testület a Belügyminisztérium 2020. évi – Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – kiírt pályázata keretében
Mezőhegyes, „Petőfi sétány” járdaburkolatának felújításáról szóló pályázat
benyújtásáról döntött az önkormányzati tulajdonú belterület Hild János utca 2/1,
Petőfi sétány 6/2, és Petőfi sétány 9 hrsz-ú ingatlanokat érintően. A felújítás br.
25.812.087,- Ft-os teljes költségéből – a pályázaton elnyerhető br. 16.505.442 -Ft
összeg figyelembevételével br.9.306.645–Ft saját erő biztosítását vállalta az
önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. Felhatalmazott a pályázat
benyújtásával kapcsolatos, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató
okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Határozat végrehajtása: A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárának
tájékoztatása értelmében a 2020. évben rendelkezésre álló, pályázati támogatás
alapjául szolgáló előirányzat csak az igények töredékének kielégítésére volt
elegendő, így Mezőhegyes Városi Önkormányzat pályázata forráshiány miatt nem
részesült támogatásban.
70/2020. (VII.17.) kt. számú határozat: A képviselő-testület a város arculatához
illeszkedő, ugyanakkor egyedi, színvonalas új városi arculati elemek (kézikönyv)
kidolgoztatását határozta el, mely munka elvégzésére felkérte Orbán Péter egyéni
vállalkozót. A kézikönyvben új városi címer, a Mezőhegyes Városi Havilap új
laptükre, levélpapírok, névjegykártyák, az elektronikus levelezéshez használatos
dokumentum sablonok és egyéb arculati elemek tartoznak. Az előzetes egyeztetések
alapján a munka költsége bruttó 250.000 forint, amelyet a testület az önkormányzat
2020. évi költségvetésében a polgármester számfejtés utáni nettó béréből képzett
tartaléka terhére biztosított. Felkért, hogy a szükséges intézkedéseket tegyem meg,
majd az új arculati elemeket – elkészültük után – terjesszem a képviselő-testület
ülése elé.
Határozat végrehajtása: A céggel együttműködve elkészítették a szerződéstervezetet, és
polgármester által aláírva aláírásra megküldték a cégnek is. Az anyag kiküldéséig az
nem érkezett vissza. A megrendelés alapján az új városi arculati elemek kidolgozását
már előtte megkezdte a cég, az folyamatban van.

73/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület döntött a Mezőhegyes,
Kossuth u. 20. szám alatti épületfelújítás többletköltségének biztosításáról bruttó
5.344.067-Ft értékben. A költség fedezetéül az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének ingatlanértékesítésből befolyó bevételét jelölte meg. Felhatalmazott
a felújítás befejezéséhez szükséges munkák elvégzéséhez szükséges megrendelések
és szerződéskötés aláírására.
Határozat végrehajtása: A TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számú „Szociális
alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen” pályázat
keretében felújított Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ Mezőhegyes, Kossuth u.
20. szám alatti épületének műszaki átadás-átvétele lezárult. A pályázati elszámolás
folyamatban van.
83/2020. (VIII.31.) Kt. sz. határozat: A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és
az OTP Bank Nyrt. által 2019. december 17-én megkötött 1-2-19-3300-589-1. számú
60.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződésben 2020. szeptember hó
30. napjától 2020. december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a
hitelkeret 40.000.000,- forintra történő mérséklését.
Határozat végrehajtása: A folyószámla hitelszerződés módosítása mindkét fél részéről
aláírásra került.
90/2020. (VIII.31.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület a 2021-2035. közötti
időszakra ivóvíz rekonstrukcióra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet megvitatta,
az abban szereplő rövid távú, I. ütemben felsorolt „Mezőhegyes, Battonyai út 791.
hrsz. – Kossuth u. 788/1 hrsz. közötti szakaszon NA 90 KPE gerincvezeték fektetés
(végvezeték összekötése) 160 fm hosszban” nem fogadta el, helyette a Mezőhegyesi
Vetőmagfeldolgozó Kft. ivóvíz hálózat bővítése során 2020. évben 1040/2 hrsz.-on
megépülő gerincvezeték környezetében lévő lakóházak (11 db) ivóvíz bekötővezeték
költségét a Gördülő Fejlesztési Terv keretén belül – a használati díj terhére – a
beruházási terv I. ütemében 2021. évre tervezte be. Az ivóvíz bekötések várható
költsége tervezéssel együtt kb. nettó 200-220.000,- Ft/db.
A II. és III. ütemben felsorolt gerincvezeték és csomópont rekonstrukciókat, úgy
hagyta jóvá, hogy pályázati forrás nélkül csak a használati díjból származó bevétel
mértékéig végezhető rekonstrukciós munka, valamint számol azzal a lehetőséggel,
hogy a későbbiekben az újonnan kiépülő ivóvízvezeték nyomvonalát
meghosszabbítva további Ómezőhegyesi lakások részére biztosítana megfelelő
ivóvizet. A beruházás költségét a 2022-2035 években képződő használati díjból
fedezi.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2021-2035. közötti időszakra szennyvíz
rekonstrukcióra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet megvitatta, az abban szereplő
rövid távú, I. ütemben felsorolt „Dózsa György u. közterületi átemelő gépészeti és
elektromos felújítását” nem fogadta el. Helyette az újonnan bekötött ingatlanok
részére biztosítja a szennyvízelvezetés közműves kiépítését, a GFT. szennyvíz I.
ütemében keletkező nettó 7.739.000,- Ft használati díjat a beruházási terv I.
ütemében 2021. évre tervezte be.
A II. és III. ütemben felsorolt aknafelújításokat, vezeték rekonstrukciókat, úgy
hagyta jóvá, hogy pályázati forrás nélkül csak a használati díjból származó bevétel
mértékéig végezhető rekonstrukciós munka. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
Vélemény Eltérési Nyilatkozatot aláírja. Meghatalmazta az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t,
hogy a fent felsorolt eltérésekkel a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyásra.

Határozat végrehajtása: A szükséges intézkedéseket megtették, a dokumentumok
aláírásra kerültek. Az Alföldvíz Zrt. szóban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a
2021-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet – a testület által
meghatározott tartalommal – határidőben benyújtotta a Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.
101/2020. (IX. 14.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes 620/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési
ágú, 776 m2 területű ingatlan értékesítését határozta el. Felkért, hogy az értékesítés
céljából készíttessek értékbecslést az ingatlanról, és azt elkészülte után terjesszem a
Testület elé.
118/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesítette az Önkormányzat
tulajdonában lévő forgalomképes, 620/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület”
művelési ágú, 776 m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított nettó
1.400.000,- Ft (bruttó 1.778.000- Ft) áron Borsós Károly László (5820 Mezőhegyes,
II. József krt. 49.) részére. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik. Felhatalmazott az adásvételi szerződés megkötésére.
Határozatok végrehajtása: Borsós Károly László vállalkozó elfogadta a testület által
megállapított értékesítési árat. Az adásvételi szerződést megkötöttem Borsós Károly
László vállalkozóval.
116/2020. (IX.30.) kt. számú határozat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy az
Alföld Ambulance Kft.-vel a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám - jelenleg Hild J. u.
5. szám - alatti ingatlanban létesített Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és
működtetésére kötött szolgáltatási szerződést - mely 2020. szeptember 30.-ával lejár
– 2020. november 30.-áig – utolsó alkalommal - meghosszabbítja. A felek közötti
szolgáltatási szerződés 2020. november 30.-ával megszűnik. A szolgáltatási díj 2019.
március 1.-jétől havi nettó 1.444.000,-Ft (a szolgáltatás a tevékenység jellegére
tekintettel ÁFA mentes), a szolgáltatásnyújtás helye jelenleg Mezőhegyes, Hild J. u.
5. szám, a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. Felkért, hogy a
fentieknek megfelelően kössem meg a szerződésmódosítást a Kft.-vel.
Határozat végrehajtása: A szerződésmódosítást megkötöttem a Kft-vel.
117/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület az NKM Energia Zrt.
Közvilágítás üzemeltetésére és karbantartásra vonatkozó ajánlata közül a tételesen
meghatározott átalánydíjas ajánlatot fogadta el, mely a hagyományos lámpatestek
(nettó: 90.475,-/hó) a LED lámpatestek (nettó: 117.918,-/hó) valamint a LED
lámpatestek egyedi javítását (44.024,-/db) tartalmazta. Felhatalmazott, hogy az NKM
Energia Zrt.-vel az ajánlaton alapuló 2020.10.01 – 2024.09.30-áig szóló közvilágítási
üzemeltetési és karbantartási szerződést írjam alá.
Határozat végrehajtása: Ezúton csatolom az NKM Energia Zrt. által küldött szerződés
tervezetét, melyről kérem, hogy a testület tagjai nyilvánítsák ki véleményüket a lejárt
beszámoló megtárgyalásakor.
Mezőhegyes, 2020. október 21.
Pap István Tibor
polgármester

KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ ESZKÖZÖK
ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSE
SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓJA:
2020/166/02
SZERZŐDŐ FELEK
Jelen Szerződés létrejött
egyrészről
a közvilágításra jogszabály alapján kötelezett személy (továbbiakban: Közvilágításra
Kötelezett/Megrendelő):
Hivatalos megnevezése:
Székhelye:

Adószáma:
Képviseletre jogosult
neve és beosztása:
Számlavezető
pénzintézete neve:
Pénzforgalmi
bankszámlaszáma:

MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
irányítószám:
5820
település:
MEZŐHEGYES
közterület és
Kozma Ferenc utca 22.
házszám:
15725259-2-04
Pap István Tibor - polgármester

másrészről
a közvilágítási célú eszközök üzemeltetését és karbantartását szolgáltató jogi személy
(továbbiakban: Szolgáltató):
Hivatalos megnevezése:
Székhelye:

NKM Energia Zrt.
irányítószám:
1081
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SZERZŐDÉS TÁRGYA
Szolgáltató a Közvilágításra Kötelezett teljes közigazgatási területén a közvilágítási célú
eszközöket a Megrendelővel kötött Szerződés szerinti teljesítés, elszámolás és a
Megrendelő által pénzügyileg teljesített Közvilágítás aktív elem Szolgáltatási Díj, LED
fejlesztésben érintett lámpatestek Készenléti Szolgáltatási Díj és LED fejlesztésben érintett
lámpatestek Egyedi Hibajavítási Díj ellenében üzemelteti és karbantartja a minőségi
megfelelés szerint (továbbiakban: Szolgáltatás). A szolgáltatási díj tartalmazza az NKM
Energia Zrt. által a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott
közvilágítási célú tárgyieszközök bérleti díját.
NYILATKOZATOK
Felek nyilatkoznak, hogy Szerződés megkötéséhez szükséges mindennemű
felhatalmazással és megfelelő képviseleti (cégjegyzési) jogosultsággal rendelkeznek.
Felek nyilatkoznak, hogy az általuk képviselt jogi személyek mindenben megfelelnek a
jogszabályok által megkövetelt feltételeknek, ezeknek megfelelően működnek és az erre
illetékes közhiteles nyilvántartásban be vannak jegyezve, mely nyilvántartási adataikat a
jogszabályok szerint megfelelő időben aktualizálják.
Felek nyilatkoznak továbbá, hogy Szerződés aláírásának napján ellenük nincsen
folyamatban illetve nem indult csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve nem
állnak csődgondnokság vagy egyéb cselekvőképességet korlátozó, avagy kizáró
gondnokság alatt, pénzforgalmi számlájukat nem terheli zárolás vagy egyéb korlátozás és
ilyen eljárás illetve helyzet bekövetkezéséről nincsen tudomásuk. Felek
visszavonhatatlanul vállalják, hogy amennyiben ilyen eljárás vagy helyzet
bekövetkezéséről tudomást szereznek, az ilyen tudomásszerzést követően a lehető
leghamarabb ésszerű időn belül írásos formában értesítik egymást.
Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződés szövegét kizárólag a Megrendelő részére és
felhasználására adja át. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szerződés szövegét és az abban
foglalt információkat kizárólag az arra illetékes megbízottjai (munkavállalói)
(továbbiakban: Illetékes Személy) részére adja át, valamint felhívja figyelmüket a
Szerződés és az abban foglalt információk bizalmas üzleti jellegére és az annak megfelelő
bizalmas kezelésére. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem járul hozzá, hogy a
Szerződést részben vagy egészében Illetékes Személyeken kívül harmadik fél részére
átadják, illetve bármilyen formában megismerhetővé tegyék (továbbiakban:
Nyilvánosságra Hozatal). Amennyiben Megrendelő, illetve Illetékes Személy jogszabály
vagy hatósági határozat alapján ilyen Nyilvánosságra Hozatalra köteles, ez esetben
Megrendelő erről előzetesen írásban tájékoztatja Szolgáltatót az ilyen jogszabályra vagy
határozatra való pontos hivatkozással. A fentiektől eltekintve Megrendelő a Szerződést és
az abban foglalt információkat kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével Hozhatja
Nyilvánosságra.
Megrendelő tisztában van azzal, hogy a Szerződés illetve Szolgáltatás csak abban az
esetben teljesíthető Szolgáltató által, amennyiben Megrendelő jogilag érvényes és hatályos

közvilágítási célú villamosenergia-ellátási szerződést kötött a jogszabályok alapján erre
jogosult engedélyessel; továbbá Megrendelő jogilag érvényes és hatályos hálózati
csatlakozási- és használati szerződéseket kötött a jogszabályok alapján erre jogosult
engedélyessel; továbbá Megrendelő fizeti a Szerződésben meghatározott mindennemű
díjakat; továbbá (megfelelő esetben) Megrendelő használati szerződést kötött a Szolgáltató
vagy harmadik személy tulajdonában lévő olyan eszközökre, melyek használata révén a
közvilágítási közfeladat megvalósul.
Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által H
2248/2019. sorszámon kiadott határozat alapján rendelkezik közvilágítási üzemeltetési
működési engedéllyel.
Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés teljes tartalmával átruházható a
társaságcsoporton belül.
HATÁLYBALÉPÉS
Felek jelen Szerződést 2020. október 1. (továbbiakban: Hatályba Lépés Napja) – 2024.
szeptember 30. (továbbiakban: Lejárat Napja) időtartamra kötik (továbbiakban
összességében: Szerződéses Időszak).
Felek minden kötelező érvényű vállalás kizárása mellett kijelentik, hogy jelen Szerződést a
Felek egybehangzó akarata szerint, ilyen tartalmú írásos megállapodás alapján a
Szerződéses Időszak bármelyik napján további előre meg nem határozott időszakra – de
mindenképpen a Lejárat Napja utáni időszakra vonatkozóan – meghosszabbíthatják.
Felek egyértelműen kijelentik, hogy jelen Szerződést teljes mértékben megismerték, a
Szerződés aláírásának napjával hatályban lévő vonatkozó jogszabályokkal és egyéb
szabályokkal tisztában vannak, és jelen Szerződést minden befolyástól mentesen, szabad és
egybehangzó akaratukból írják alá.
Felek biztosítják egymást, hogy a Szerződés hatályba lépését semmilyen módon és
hivatkozással nem gátolják.
Felek megerősítik, hogy a Szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket teljesítik és
egymással a legmesszebb menőkig együttműködnek, az esetleges vitás eseteket
jóhiszeműen, egymásra tekintettel, megfelelően ésszerű időn belül igyekeznek rendezni.
Felek vállalják, hogy a teljesítésekből és az elszámolásokból valamint pénzügyi
teljesítésekből származó esetleges vitás ügyeiket oly módon rendezik elsősorban, hogy a
tényleges teljesítésnek, az erre alapozott elszámolásnak megfelelően illetve arányosan
teljesítik pénzügyi teljesítéseiket is.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Eszközök: fényszolgáltatási illetve közvilágítási célú eszközök, berendezések, (aktív
elemek) ideértve, de nem csak erre korlátozva: szerelőlapok, túláram-védelem,
bekötővezeték, vezérlőszál, kandeláber, lámpakar, előtét, gyújtó, fázisjavító kondenzátor,
elektronikus vezérlőegység, optikai elem, fényforrás, lámpatest (lámpatestház, bura,
tömítés, fényvisszaverő felület, tükör, foglalat, vezetékezés, sorkapcsok)
Fényszolgáltatás: elsősorban és minden esetben a közvilágítási-, másodsorban és a
Szerződésben foglaltak alapján akár a térvilágítási és a díszvilágítási célú fényszolgáltatás

Közvilágítás: olyan fényszolgáltatás, mely jogszabályban megfogalmazott, a települési
önkormányzat vagy más fél által végzendő (kötelező) (köz)feladat
Üzemeltetés és Karbantartás: lásd 1.sz. melléklet
Szolgáltatás: fényszolgáltatási célú Eszközök Üzemeltetése és Karbantartása
Szolgáltató: a Szerződésben a Szolgáltatás nyújtására szerződött gazdasági társaság
valamint gazdasági társasági formában működő alvállalkozói
Egyéb Fényszolgáltatás: térvilágítás és díszvilágítás, mely nem közfeladat illetve
jogszabály szerint nem kötelező feladat
Közvilágításra Kötelezett: az a személy, aki a közvilágítást jogszabály alapján
közfeladatként látja el, valamint a Szolgáltatóval a Szolgáltatási Szerződést megköti, a
Szolgáltatási Díjat fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol
Közvilágítási Megbízott: az a személy, aki a Közvilágításra Kötelezett szerződéses alapú
megbízása (átruházása, engedményezése) alapján a közvilágítási közfeladatot ellátja,
valamint a Szolgáltatóval a szolgáltatási Szerződést megköti illetve a Szolgáltatási Díjat
fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol
Közvilágítás aktív elem Szolgáltatási Díja (Hagyományos lámpatestekre): az a Szerződéses
átalány díj, melyet a Megrendelő a Szolgáltató részére a Szerződés szerinti összegben, havi
rendszerességgel illetve határidőben, a Szolgáltató által közvilágítási aktív elem
üzemeltetésre és karbantartásra kibocsátott számla szerint Szolgáltató részére pénzügyileg
teljesít
LED fejlesztésben érintett lámpatestek Készenléti Szolgáltatási Díja: az a Szerződéses
átalány díj, melyet a Megrendelő a Szolgáltató részére a Szerződés szerinti összegben, havi
rendszerességgel illetve határidőben, a Szolgáltató által közvilágítási aktív elem készenléti
szolgáltatásra kibocsátott számla szerint Szolgáltató részére pénzügyileg teljesít A
Készenléti Szolgáltatási Díj fejében a Szolgáltató fogadja a LED fejlesztésben érintett
lámpatestekre vonatkozó hibabejelentéseket.
LED fejlesztésben érintett lámpatestek Egyedi Hibajavítási Díja: az a Szerződéses díj,
melyet a Megrendelő a Szolgáltató részére a Szerződés szerinti összegben, negyedéves
rendszerességgel illetve határidőben, a Szolgáltató által végzett, egyedi hibajavításra
vonatkozó teljesítés alapján kibocsátott számla szerint Szolgáltató részére pénzügyileg
teljesít
Csoportos Csere (Hagyományos lámpatetekre): a fényforrásokat időközönként (a
nyilvántartott egyedi hibák adott típusú (kompakt fénycső és nagynyomású nátrium)
lámpatest populációra vetített 35%-os aránya elérésekor történik meg a csoportoscsere)
Szolgáltató lecseréli a tömeges meghibásodások megelőzése érdekében, melynek
időpontját a Megrendelő előzetes szerződésre való felhívását követően (10.2) a Szolgáltató
határozza meg. Szolgáltató a Csoportos Cserét a Megbízó szerződésétől számított 6 naptári
hónapon belül dokumentáltan elvégzi
Közvilágítási Elosztási Díj: villamos hálózati (azaz nem aktív) eszközök üzemeltetésikarbantartási és tőkeköltségét fedező, a 64/2011 (XI. 30.) NFM rendelet 1 sz. melléklet

2.1.2 szakasza, illetve bármilyen, azonos szolgáltatási tartalomra vonatkozó, hatályos
jogszabálya szerinti közvilágítási elosztási díj mindenkor hatályos összege
Közvilágítási Elosztási Díj Szolgáltatások: Közvilágítási célú hálózat napi ki- és
bekapcsolás vezérlése; az Elosztói Közvilágítási Díj rendelet meghatározása szerinti
közvilágítási hálózati berendezések karbantartása, javítása, cseréje, pótlása és üzemi
eseményeinek nyilvántartása
Fényforrás: a lámpatestben elhelyezett, bármilyen technológiával működtetett világítótest,
mely közvilágítási illetve egyéb fényszolgáltatási célú fényt szolgáltat
Egyedi Hibajavítás (Hagyományos lámpatestek): a Csoportos Csere egyes időszakai között
a lakosság illetve a Közvilágításra Kötelezett önkormányzati hivatala vagy Közvilágítási
Megbízott szervezete vagy a Szolgáltató által a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáin
bejelentett nem üzemszerűen működő Eszközöket a Szolgáltató cseréli, javítja, pótolja,
tisztítja
LED fejlesztésben érintett lámpatestek Egyedi Hibajavítási Díja: a Szerződéses Időszak
alatt a Közvilágításra Kötelezett önkormányzati hivatala, a lakosság vagy Közvilágítási
Megbízott szervezete vagy a Szolgáltató által a Szolgáltató Hibabejelentésre Fenntartott
Ügyfélszolgálati Csatornáin bejelentett nem üzemszerűen működő Eszközöket a
Szolgáltató cseréli, javítja, pótolja, tisztítja. Az egyedi hibajavításhoz szükséges anyagokat
a Szolgáltató biztosítja.
Élet- és Vagyonvédelem: a hiányzó részegységeket (kandeláber ajtók, lámpatest
szerelvénytér fedlapok) valamint megsérült, hibás tartószerkezetet Csoportos Csere
alkalmával teljeskörűen, egyébként egyedi hibabejelentés alapján a Szolgáltató pótolja
illetve javítja, cseréli, különös tekintettel a feszültség alatt álló berendezésrészek zárt
állapotának biztosítása érdekében
Rendkívüli Események: baleset, rongálás, egyéb károkozás, lopás, rendkívüli időjárási
események
Beszámoló: a Szolgáltató által végzett hibajavításokról, csoportos cseréről, közvilágítási
fejlesztésekről, a Szolgáltató által megismert rendkívüli eseményekről, a Szolgáltató által
nyilvántartott lámpatest-leltárról, Szolgáltató helyzetéről, szervezeti felépítéséről, egyéb
tevékenységeiről, az előző időszakra vonatkozóan, a Szolgáltató által készített a
Közvilágításra Kötelezettnek illetve Megbízottnak címzett írásos beszámoló
Minőségi Megfelelés: Szolgáltató gondoskodik az Eszközökkel kapcsolatos események,
tulajdoni viszonyok nyilvántartásáról, amellyel ellenőrizhető a vállalt Szolgáltatási
minőség.
Szolgáltató Hibabejelentésre Fenntartott Ügyfélszolgálati Csatornái:
e-mail: kozvilagitashiba@nkm.energy
online hibabejelentő: https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/
a telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonalán: 06 62 565 881 (4-es menüpont, a nap 24
órájában hívható)

Szolgáltatói Szankciók: Megrendelő súlyos szerződésszegése esetében, Szolgáltató
jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére, vagy Szerződés ellentételezés nélküli
felmondására, valamint a közvilágítási célú villamosenergia szolgáltatás felfüggesztését
kezdeményezni az illetékes kereskedelmi engedélyesnél vagy esetleg elosztói
engedélyesnél.
Kárlimit: a közvilágítási célú Eszközökben bekövetkezett, szándékos károkozásra vagy vis
maior eseményre visszavezethető károk helyreállításának költségét fedező pénzügyi keret,
melyet Szolgáltató finanszíroz. A Kárlimit összege egy naptári évre vonatkozik a
Szerződéses Időszak alatt, oly módon, hogy nem teljes naptári év esetén a Kárlimit
összegét arányosan számolja Szolgáltató. A Kárlimit összegéig Szolgáltató saját költségére
állítja helyre a fentebb hivatkozott károkat minden esetben az eredeti, károkozás előtti
műszaki tartalommal. A Kárlimit göngyölhető a szolgáltatási időszak végéig. Éves
limitösszeg: 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint.
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
Szolgáltató az 1.sz. melléklet szerinti Szolgáltatást nyújtja Megrendelő részére, a
Közvilágításra Kötelezett közigazgatási területén. Jelen Szerződés időbeli és területi
hatálya a Szerződéses Időszak alatt fennáll Megrendelő és Szolgáltató között, a
Fényszolgáltatás műszaki megoldásától valamint az Eszközök tulajdonjogától függetlenül.
Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére
Szolgáltatás teljesítése során. Szolgáltató szavatolja, hogy az igénybevett alvállalkozó
minden jogszabályi és egyéb szabályoknak megfelelően működő személy és annak
munkájáért helytáll.
Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződésben vállalt Szolgáltatást jó minőségben, megfelelő
időben, az igényelt mennyiségnek megfelelően végzi el, így a Szerződés Időszakában az
Eszközök állapota biztosítja, hogy a Fényszolgáltatás a Szerződésnek megfelelő lesz.
SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MEGFELELÉSE
Szolgáltató a Szerződésben illetve az 1.sz. mellékletben részletezett Szolgáltatást a 2.sz.
mellékletben megadott Minőségi Megfelelés garantálásával teljesíti.
Minőségi Megfelelést a Felek 12 havonta (naptári évente) egy alkalommal vizsgálnak a
Szolgáltató által készített Éves Beszámolóban foglaltak alapján.
Amennyiben Megrendelő vitatja az Éves Beszámolóban foglalt adatok helyességét,
relevanciáját vagy bármely egyéb jellemzőjét, Megrendelő ilyen jellegű észrevételeit,
kifogásait, megállapításait és indoklását írásban eljuttatja Szolgáltató részére.
A Felek vállalják, hogy a körülményekhez képest leghamarabb, maximum 30 naptári
napon belül törekednek a szolgáltatás minőségi megfeleléséből származó vitás kérdés
közös megegyezéses lezárására.
Minőségi Megfelelés rendben, amennyiben Megrendelő az Éves Beszámoló kézhezvételét
követő 30 azaz harminc naptári napon belül nem küld írásos kifogást Szolgáltató részére.
Egyéb más esetben, Minőségi Megfelelésről Felek jegyzőkönyvet készítenek és írnak alá,
mely az ebből származó esetleges elszámolás alapbizonylata lesz. Felek az ilyen
elszámolás alapján, a jegyzőkönyv Felek általi legutolsó aláírási dátumától számított 30

naptári napon belül pénzügyileg elszámolnak egymással, de legkésőbb minden év július
31-ével bezárólag.
Minőségi Megfelelés értékeléshez szükséges adatbázisokba és nyilvántartásokba való
betekintést a Megrendelő által írásban azonosított képviselője számára Szolgáltató lehetővé
teszi.
Amennyiben a Közvilágításra Kötelezett által bármilyen mértékben illetve bármilyen
módon tulajdonolt illetve irányított természetes vagy jogi személy, mint Közvilágítási
Megbízott, a Szolgáltatás fizetője (vagy akár Szerződő fele), a Közvilágításra Kötelezett
visszavonhatatlan, feltétel nélküli, egyetemleges készfizető kezességi garanciát
(továbbiakban: Garancia) vállal Szolgáltató javára a Közvilágítási Megbízott által
felhalmozott Szolgáltatási Díj hátralékokra, akkor az ilyen Garanciát a Szolgáltatási
Időszak első hónapjának első napjától kérheti kibocsátani Szolgáltató. Az ilyen Garancia
érvényessége a Szolgáltatási Időszakot követő második naptári hónap utolsó naptári
napjáig érvényes.
MEGRENDELŐ EGYÉB JOGOSULTSÁGAI
Megrendelő jogosult Szolgáltató teljesítését jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon,
saját eszközeivel, saját költségén is ellenőrizni. Az ilyen módon és eszközökkel
megállapított következtetéseket Megrendelő minden lényeges körülmény leírásával együtt
írásban juttatja el Szolgáltató részére.
Amennyiben ilyen eltérő módon illetve saját eszközzel, saját költségen végrehajtott
ellenőrzés során Szerződés teljesítésére illetőleg Minőségi Megfelelésre Megrendelő
Szolgáltatótól eltérő következtetésre jut, Megrendelő elsősorban hitelt érdemlően és
objektív módon kell bizonyítsa Szolgáltató részére az ilyen ellenőrzési mód és eszköz
megbízhatóságát és torzításmentességét.
Szolgáltató a Megrendelő ellenőrzési módja és eszköze megbízhatóságát és
torzításmentességét megvizsgálja. Amennyiben Szolgáltató kifogásolja az ellenőrzési mód
és eszköz megbízhatóságát és torzításmentességét, Felek megbíznak egy harmadik szakértő
felet ennek vizsgálatára és igazolására. Amennyiben a szakértő arra az eredményre jut,
hogy Szolgáltató kifogása jogos volt, Megrendelő viseli a vizsgálat költségét, egyéb
esetekben Szolgáltató.
Szolgáltató a Megrendelő következtetéseit minden esetben meg kell vizsgálja és arra
írásban kell válaszoljon 30 munkanapon belül.
Felek minden esetben törekednek arra, hogy jóhiszeműen járnak el és közös
megelégedettségen alapuló megállapodást kötnek ilyen esetekben ésszerű határidőn belül.
Szolgáltató vállalja, hogy a Közvilágítási Lámpatesteket érintő nagyobb arányú
beavatkozás megkezdése előtt írásban egyeztett Megrendelővel.
KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA
Szolgáltató vállalja a Megrendelő igényének megfelelően a Település közigazgatási
határain belül Szerződés aláírásának napjával el nem látott (köz)területek szabvány szerint
Közvilágítási Célú Eszközökkel valamint Egyéb Fényszolgáltatási Célú Eszközökkel
történő felszerelését, kiépítését Felek egyeztetését követően, külön írásos megállapodás
(megrendelés) esetén. Felek ilyen külön írásos megállapodása alapján illetve indokolt

mértékében, jelen Szerződést módosítják, kiegészítik vagy megállapodásukat külön
szerződésben rögzítik.
Közvilágítási Célú Eszközök fejlesztése, bővítése, átalakítása Megrendelő igényeinek
megfelelően, szükség esetén a Szolgáltató és Megrendelő közös helyszíni bejárása alapján,
az érintett Megrendelő valamint Szolgáltató képviseletre jogosultja(i) által javasolt, írásban
rögzített műszaki megoldással történhet.
Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató illetve az Elosztóhálózati Engedélyes tulajdonában
illetve üzemeltetési felelősségében lévő Eszközökön a Szolgáltató illetve az
Elosztóhálózati Engedélyes előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem hajt végre
semmilyen beavatkozást.
Szolgáltató vállalja, hogy Közvilágításra Kötelezett illetve Közvilágítási Megbízott
valamint Elosztóhálózati Engedélyes tulajdonában illetve üzemeltetési felelősségében lévő
Eszközökön a Közvilágításra Kötelezett, Közvilágítási Megbízott illetve az Elosztóhálózati
Engedélyes előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem hajt végre semmilyen beavatkozást.
Az ilyen felhatalmazást 30 naptári napon belül kiadják Megrendelő vagy Szolgáltató ilyen
jellegű írásban indokolt kérelmére, amennyiben az jogszabályba, egyéb szabályba,
előírásba nem ütközik és Felek illetve érintett személyek vagyonának piaci illetve
könyvszerinti értékét, fizikai és erkölcsi állapotát, avultságát, hasznos élettartamát a
kérelmezett beavatkozás nagy valószínűséggel nem befolyásolja kedvezőtlenül.
Megrendelő vállalja, hogy a Közvilágítási Eszközökben végrehajtott fényforrás- illetve
lámpatestcseréket, valamint a kapcsolódó mennyiségi és teljesítményi nyilvántartást 30
naptári napon belül írásban elismeri, igazolja Szolgáltató felé a Szolgáltató vagy
megbízottja által készített írásos változásbejelentő alapján.
Amennyiben az ilyen cserék, fejlesztések, átalakítások dokumentált befejezését követően a
változásbejelentőt Megrendelő 30 naptári napon belül nem igazolja vissza, azt Szolgáltató
elfogadottnak veszi és teljesítéseit ez alapján számlázhatja vagy Megrendelőt az ilyen
Szolgáltatási célú eszközök igénybevételében akár korlátozhatja.
Külön írásos megállapodás illetve szerződés alapján, Megrendelő igényének megfelelően,
az Elosztóhálózati Engedélyes műszaki előírásainak megfelelően, Szolgáltató kész az
eddigiektől eltérő technológiákat (berendezéseket, eszközöket) felszerelni és üzemeltetnikarbantartani a közvilágítási és egyéb fényszolgáltatási célú hálózaton az Elosztóhálózati
Engedélyes aktuális üzletszabályzatával összhangban, továbbá Szolgáltató hajlandó az
ilyen fejlesztés pénzügyi feltételeinek megteremtésében közreműködni.
A Fényszolgáltatási de különösen a Közvilágítási Célú Eszközök átalakításával,
fejlesztésével, cseréjével kapcsolatos döntés, határozat meghozatalát megelőzően 30
naptári napon belül Felek egymással egyeztetnek és ilyen döntéseiket, határozataikat
egymás véleményének illetve műszaki, pénzügyi, kereskedelmi, tulajdonjogi
körülményeinek, céljainak és érdekeinek figyelembevételével, a kölcsönös előnyök
mentén, egyeztetett módon, közös egybehangzó írásos akaratnyílvánítással hozzák meg oly
módon, hogy az a Fél illetve Felek számára nem járhat vagyonvesztéssel illetve vagyonuk
értékének valószínűsíthető degradálódásával.
TELJESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA, DÍJ SZÁMLÁZÁSA ÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE
Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás (1. Számú melléklet szerint) díjazása:

Közvilágítás aktív elem Szolgáltatási Díja (Hagyományos lámpatestekre): 1.085.700,- Ft +
ÁFA / év azaz egymillió-nyolcvanötezer-hétszáz forint + általános forgalmi adó / év
(Szolgáltatási Díj), Szerződés megkötése naptári évében érvényes árszinten. Az
átalánydíjról havonta készül számla, a számla összeg a Szolgáltatási Díj 1/12 része:
90.475,- Ft + ÁFA / hó azaz kilencvenezer-négyszázhetvenöt forint + általános forgalmi
adó / hó, Szerződés megkötése naptári évében érvényes árszinten.
LED fejlesztésben érintett lámpatestek Készenléti Szolgáltatási Díja: 1.415.020,- Ft +
ÁFA / év azaz egymillió-négyszáztizenötezer-húsz forint + általános forgalmi adó / év
(Szolgáltatási Díj), Szerződés megkötése naptári évében érvényes árszinten. Az
átalánydíjról havonta készül számla, a számla összeg a Szolgáltatási Díj 1/12 része:
117.918,- Ft + ÁFA / hó azaz száztizenhétezer-kilencszáztizennyolc forint + általános
forgalmi adó / hó, Szerződés megkötése naptári évében érvényes árszinten.
LED fejlesztésben érintett lámpatestek Egyedi Hibajavítási Díja:
44.024,- Ft + ÁFA / hibajavítás azaz negyvennégyezer-huszonnégy forint + általános
forgalmi adó / hibajavítás.
A Közvilágítás aktív elem Szolgáltatási Díja tartalmazza a Csoportos Csere ellenértékét.
Amennyiben Megrendelő nem kéri a Csoportos Cserét, továbbá Megrendelő nem rendeli
meg és szerződi le a Csoportos Cserét a Szolgáltató által alkalmazott szakmai szabályok
szerint műszakilag indokolt állapot (5.11. pont) elérését követő 2 azaz kettő naptári
hónapon belül, az esetben Szolgáltató jogosult a Komplett szolgáltatási csomag
átalánydíját a következő havi számlázáskor kibocsátandó szolgáltatási számlában
legfeljebb 50%-kal azaz ötven százalékkal növelni. Ezt a növekedést Megrendelő
elfogadja, nem vitatja, és a számla esedékességekor ezt a növelt Szolgáltatási Díjat
mindennemű visszatartástól, illetve jogfenntartástól mentesen megfizeti Szolgáltató
részére.
A Díjak kifizetését Felek akkor tekintik pénzügyileg teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató
bankszámláján jóváírta az illető bank (pénzintézet).
Szolgáltató által nyújtott, egyedi megrendelésen alapuló Szolgáltatás külön díja az 1.sz.
Mellékletben meghatározott egyedi díjelemek vagy külön megállapodások alapján
állapítható meg, melyek Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Szolgáltató jogosult az érvényben lévő éves díjtételeket (kivéve: Közvilágítási Elosztási
Díj) módosítani évente március hó 31-ig, április 1-jei fordulónappal, a megelőző naptári év
december 31-én érvényesen dokumentált lámpatestek mennyiségének valamint az előző
naptári év KSH szerinti éves fogyasztói árindex, mint inflációs tényezőnek megfelelően.
A Szolgáltatási Díj, a Készenléti Szolgáltatási Díj, az Egyedi Hibajavítási Díj, egyéb díjak
és adók, a lámpatestek, a teljesítmények és egyéb feltételek változásai jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
Szolgáltató Közvilágítás aktív elem Szolgáltatási Díja és a LED típusú lámpatestek
Készenléti Szolgáltatási Díjat tartalmazó számlát tárgyhónapot követő legkésőbb 15-ik
naptári napjáig kibocsátja, és a Megrendelő címére postázza. Szolgáltató jogosult a
teljesítésére vonatkozó LED típusú lámpatestek Egyedi Hibajavítási Díj számlát
negyedévente a negyedéves időszakot követő hónap első munkanapjától benyújtani

Megrendelő részére. A számlák kiállítása a hatályos Áfa tv. 58.§ előírásai szerint történik.
Megrendelő a Szerződés szerinti díjakat banki átutalással, legkésőbb a számla kibocsátását
követő 30 naptári napra megfizeti Szolgáltató bankszámlájára.
Nemfizetés illetve késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori Polgári
Törvénykönyvben vállalkozók közötti szerződésre meghatározott mértékű, naponta
elszámolható késedelmi kamat fizetését visszavonhatatlanul vállalja. Amennyiben
Megrendelő jelen Szerződésben megállapodott bármely fizetési kötelezettségének nem,
vagy nem a Szerződésben meghatározott módon és időben tesz eleget, Szolgáltató jogosult
– a rendkívüli felmondás mellett – a Szolgáltatás részbeni vagy teljes szüneteltetésére
valamint a tér- és díszvilágítás részleges vagy teljes körű lekapcsolására, továbbá a
Közvilágítás teljesítményének részleges vagy teljes körű korlátozására mindaddig, amíg
Megrendelő a Szerződésben megállapított fizetési kötelezettségének maradéktalanul nem
tesz eleget.
Amennyiben Megrendelő az adott naptári évben minden a Szerződésből származó
pénzügyi kötelezettségét határidőben teljesítette, az esetben Szolgáltató a Szerződésben
meghatározott Szolgáltatási Díjból, az adott naptári évet követő első havi illetve időszaki
elszámolásával egyidőben visszatérítést nyújt, mely az adott naptári évben illetve a
Szerződéses Időszakban kiszámlázott és pénzügyileg teljesített szolgáltatási díjak nettó
összegének 1%-a, de legfeljebb 150.000 Ft azaz százötvenezer forint naptári évente. Ez a
visszatérítés az adott naptári évet követő március 31-ig történő jóváírást jelenti, megfelelő
bizonylatolás esetén.
Közvilágítási Megbízott bevonásáról jelen szerződés hatálya alatt Közvilágításra
Kötelezett lemond.
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A szerződés hatályba lépése és lejárta közti időtartamban Megrendelő egyoldalúan
legalább 90 azaz kilencven napos felmondási határidővel a hónap utolsó napjára
felmondhatja jelen szerződést a meghatározott felmondási díj megfizetése mellett. A
Megrendelő szerződés felmondása esetén Szolgáltató megvizsgálja a végrehajtott
Csoportos Csere költségének a hátralévő időtartamára eső időarányos összegét, valamint a
szerződés lejáratáig fizetendő üzemeltetési és karbantartási díj összegét. A két összeg közül
a magasabb érték adja a felmondási díj összegét. A felmondást érvényesen kizárólag
írásban lehet megtenni.
Amennyiben a Szolgáltató tulajdonában lévő közvilágítási célú eszközök a Megrendelő
döntése alapján leszerelésre, elbontásra kerülnek, Megrendelő köteles a Szolgáltató részére
megfizetni a Szolgáltató emiatt felmerült kárát. A kompenzáció mértékének alapja
Szolgáltató nyilvántartásaiban szereplő, leszerelésre kerülő tárgyi-eszközök nettó
számviteli eszközértéke - amely az adott eszközosztály nettó eszközértékének és az adott
eszközosztály tárgyi eszköz darabszámának hányadosa -, vagy a leszereléssel, elbontással
érintett tárgyi-eszközök nettó könyv szerinti értéke közül a magasabb érték. Felek a
közvilágítási célú eszközökre vonatkozó tranzakció feltételeit, illetve a Megrendelő által
beszállított lámpatestek ártalmatlanítási költségét külön megállapodásban rögzítik.
Jelen Szerződés megszűnik Szolgáltató rendkívüli felmondásával a Megrendelő súlyos
szerződésszegése esetén illetve Megrendelő rendkívüli felmondásával a Szolgáltató súlyos
szerződésszegése esetén.

Szerződés megszűnésekor a Megrendelő Szerződés szerinti fennálló összes fizetési
kötelezettsége egy összegben válik esedékessé, amit Megrendelő köteles megfizetni
Szolgáltató számára. Szolgáltató a felmondás elfogadását követő 15 naptári napon belül a
felmondási díj, továbbá – amennyiben a Szolgáltató tulajdonában lévő közvilágítási célú
eszközök a Megrendelő döntése alapján leszerelésre, elbontásra kerülnek – a kompenzáció
összegéről a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki és küld meg a
Megrendelő felé. A fizetés a számla kiállításának dátumától számított 30 naptári napon
belül, a kiállított számla ellenében, banki átutalással a Szolgáltató által megadott
bankszámlaszámra, magyar forintban történik. Szolgáltató a szerződés hatályáig vállalt és
ismert feladatait teljesíti.
A végrehajtott Csoportos Csere költségének a hátralévő időtartamára eső időarányos
összegének meghatározására az alábbi képlet szolgál:
Dcs: csoportos csere egy lámpatestre vetített inflációval növelt átalánydíja
Hcs: csoportos csere megkezdésekor az adott fényforrástípus meghibásodási aránya
Hsz: szerződés megszűnésekor az adott fényforrástípus meghibásodási aránya
Mi: csoportos cserével érintett lámpatest darabszám
M: csoportos csere költéségének hátralévő élettartamra eső hányada
M = Dcs * Mi * [(Hcs - Hsz) /Hcs]
Felek a csoportos csere megkezdése előtt jegyzőkönyvbe rögzítik a Csoportos Csere egy
lámpatestre vetített átalánydíját és a meghibásodás mértékének hibaszázalékát.
SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS
Megrendelő Súlyos Szerződésszegésének minősül, ha Szerződésben részletezett díja(ka)t
egy naptári éven belül 3 azaz három alkalommal pénzügyileg késedelmesen teljesíti vagy a
Szolgáltató írásos felszólítása ellenére pénzügyileg nem rendezi illetve a pénzügyi
teljesítést jogalap nélkül megtagadó/elutasító értelmű formális nyilatkozatot akár szóban,
akár írásban tesz vagy a készfizető kezességi intézmény kiadási kötelezettségének nem tesz
eleget.
Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül, ha Szolgáltató erre a célra rendszeresített
ügyfélszolgálati csatornáin a Megrendelő által bejelentett életveszély elhárításával
kapcsolatos javítási, karbantartási igényt a Szerződésben meghatározott határidőre nem
teljesíti egy naptári éven belül legalább 2 azaz két alkalommal.
Megrendelő súlyos szerződésszegése esetében, Szolgáltató Szolgáltatói Szankciókat
jogosult alkalmazni. A Szolgáltatói Szankciók közül a Közvilágítási célú villamosenergia
szolgáltatás felfüggesztését Szolgáltató akkor hajthatja végre, amikor az illetékes
polgármesteri hivatalt és jegyzői hivatalt, a rendvédelmi hatóságot (rendőrséget), a
közútkezelő hatóságot, tűzoltóságot, katasztrófavédelmet ezen szándékáról írásban
értesítette.
Súlyos szerződésszegés esetén Felek élhetnek a rendkívüli felmondás lehetőségével. A
Szerződés rendkívüli felmondása esetén Felek egymással szembeni minden esedékes és
lejárt illetve számított tartozása azonnal esedékessé és fizetendővé válik.
VIS MAIOR

Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen
nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a jelen Szerződés teljesítését valamely
szerződő Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés,
árvíz, háború, természeti katasztrófa).
Szolgáltató nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.
Szolgáltató csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette az
Önkormányzatot a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.
A jelen szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis
maior időtartamával módosítani kell a Felek külön megállapodása alapján.
Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior
eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja,
az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos
értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen Keretszerződés
teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját.
Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior
következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést vis maior miatt, vagy más okból nem
tartotta be, Felek elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kötelesek megkísérelni a vita
rendezését, amelynek eredménytelensége esetén Felek jogosultak – az arra irányadó
szabályok szerint - bírósághoz fordulni.

VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG
A vitás ügyekben Felek kölcsönös készségüket fejezik ki a megegyezésre. Megegyezés
hiányában a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen Szerződés csak a Szerződő Felek által aláírt írásbeli okirattal módosítható. Szerződő
Felek vállalják, hogy a Szerződés közösen elhatározott módosítását közös akarattal 30
munkanapon belül végrehajtják.
Jelen Szerződés csak a Szerződő Felek által aláírt írásbeli okirattal mondható föl, csak
rendkívüli felmondással mondhatják föl, rendes felmondásnak helye nincsen.
A fentiek tanúsításaként Felek jelen Szerződést – amely 2 azaz kettő eredeti példányban
készült melléklettel együtt – gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a
lenti keltezéssel aláírták.
Az 1. sz., 2. sz. és 3.sz. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzése:

__________________________
Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi csoportvezető

___________________________
Pap István Tibor
polgármester

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Közvilágításra Kötelezett
Aláírás helye és kelte:
Mezőhegyes, 2020. ____________________.

________________________
ARADI Roland
munkavállaló

__________________________
PETŐFI Sándor
munkavállaló
NKM Energia Zrt.

Szeged, 2020. ___________________.

1.sz. melléklet
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
Szolgáltatási tartalom

DÍJátalány

Élőszemélyes, élőhangos, 0-24 h, 7/7 napos hibacím-felvétel- és -rögzítés

X

átalány

Személyes ügyfélkapcsolattartó

X

átalány

Személyes közvilágítási mérnök-menedzser

X

átalány

Közvilágítási fényforrások csoportos cseréje és garanciája

X

átalány

Opciós
tartalom

DÍJopciós

Közvilágítási optikai elemek cseréje, pótlása (csoportos cserén kívüli esztétikai tisztítás)

X

egyedi ajánlat

Közvilágítási optikai elemek tisztítása

X

egyedi ajánlat

Közvilágítási hálózat feszültségmentesítése

X

egyedi ajánlat

X

egyedi ajánlat

X

egyedi ajánlat

X

egyedi ajánlat

Kizárólag közvilágítási célú kandeláber esztétikai festése, díszítése

X

egyedi ajánlat

Helyszíni bejárás (lámpatest és fényforrás felmérés) és dokumentálása

X

egyedi ajánlat

Ideiglenes csatlakozások bekapcsolása, mérése, elszámolása

X

egyedi ajánlat

Közvilágítási (kompakt fénycső, nagynyomású nátrium) fényforrások egyedi hibajavítása

X

átalány

Közvilágítási (LED típusú) lámpatestek egyedi hibajavítása

X

egyedi díj

Közvilágítási (LED típusú) lámpatestek készenléti szolgáltatása

X

átalány

Közvilágítási (kisnyomású nátrium, fémhalogén) fényforrások egyedi hibajavítása

X

átalány

Közvilágítási villamos felszálló csatlakozóvezeték javítása, cseréje

X

átalány

Közvilágítási villamos szerelvénylap karbantartása

X

átalány

Élet-, vagyon- és érintésvédelem fenntartása közvilágítási aktív elemeken

X

átalány

Közvilágítás aktív elemekben rendkívüli események által okozott kár helyreállítása
Közvilágítási aktív elemekben okozott kár-limit (kockázati összeg)

X

átalány

Közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szolgáltatói felelősségbiztosítás

X

átalány

Közvilágítási aktív elemek korrózióvédelme (esztétikai célú)
Éves beszámoló a közvilágítási aktív- és passzív elemek hibajavításairól

X

átalány

Havi beszámoló a közvilágítási aktív- és passzív elemek hibajavításairól
Közvilágítási fényforrások mennyisége, teljesítménye, összetétele-nyilvántartás

X

átalány

Alapszintű hibaelhárítási idő (alapszintű minőségi vállalás)

X

átalány

Emeltszintű hibaelhárítási idő (emeltszintű minőségi vállalás)

X

átalány
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2.sz. melléklet
MINŐSÉGI MEGFELELÉS GARANTÁLÁSA
Szolgáltatások

Átalány

Csoportos Csere

X

Optikai Elem tisztítása, cseréje,
pótlása

X

Egyedi Hibajavítás: emeltszintű

Éves Beszámoló

Opciós

Minőségi Megfelelés
szerződött halmozott egyedi hiba-százalékos mutató
elérését követő 6. naptári hónap végéig végrehajtani

Nem megfelelőség ellentételezése (Ft nettó)

100.000 Ft / esemény

Csoportos Csere folyamán teljes körűen
50.000 Ft / esemény
egyedi fényforrás meghibásodás a hibabejelentés
rögzítésétől számított 8 naptári nap
X
Minden azt követő 8 naptári nap
tárgyévet követő év március 31-éig

X

Havi Beszámoló

X

tárgyhónapot követő 25-ik naptári nap

100 Ft / esemény
1.000 Ft / esemény
5.000 Ft / esemény
1.000 Ft / esemény

minden év március 31-éig
Fényforrások mennyisége,
teljesítménye, összetételenyilvántartás

X
1.000 Ft / esemény
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3.sz. melléklet
KÖZVILÁGÍTÁSI FÉNYFORRÁS LELTÁR

2020.10.05
Mezőhegyes
FF. tip
Összesen:
Kpfcs
Kpfcs
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
NNa
NNa

Egység telj. Lpt. Telj
Db Telj [kW]
[W]
[W]
1×24W
1×36W
1×10W
1×14W
1×20W
1×29W
1×40W
1×41W
1×58W
1×65W
40W
1×50W
1×70W

24
36
10
14
20
29
40
41
58
65
40
55
79

1273
166
25
6
22
74
421
204
217
21
48
5
57
7

44,22
3,98
0,90
0,06
0,31
1,48
12,21
8,16
8,90
1,22
3,12
0,20
3,14
0,55

Kompakt fénycsövek csoportos cseréje befejezésének időpontja 2014.10.29, mely során 191 db kpfcs cseréje történt meg.
Nagynyomású Na fényforrások csoportos cseréje befejezésének időpontja 2014.10.29, mely során 64 db NNa cseréje történt meg.
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13-1/2020.
A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga

4

13-2/2020.
A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga
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13-3/2020.
Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2018.-2019. évi tevékenységükről

Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
2018-2019 évben

Kocsárdiné Járási Erika
Bálint Bettina
6

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Városunkban jelenleg 3 védőnő végzi a munkáját. 2 védőnő a területen (Kocsárdiné Járási
Erika és Bálint Bettina) 1 fő pedig főállású iskolavédőnőként (Erdősi Tiborné).
Mi a területi védőnők 2018-2019 évben végzett munkájáról szeretnénk beszámolni.
A védőnő a munkáját a 49/2004 ESZCSM és a 26/2014 EMMI rendelet alapján végzi.
A VÉDŐNŐ
„ Családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során folyamatos, egyéni, célzott és
szükség szerinti gondozást végez.
Segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és
szocializációját, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálását az egészséges
fejlődés érdekében.
Tanácsot ad a gondozás során felmerült problémák rendezéséhez. Fokozott figyelemmel kíséri
az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi- és környezeti
ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését.
Fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást. Tanítja az anyát a szoptatás helyes
technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjára.
Elvégzi a törvényben előírt szükséges szűrővizsgálatokat a módszertani ajánlások alapján és
az eltérésről írásban értesíti a házi gyermekorvost, háziorvost.
A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor haladéktalanul értesíti a háziorvost, a
gyermekjóléti szolgálatot, fokozott gondozásba veszi a veszélyeztetett gyermeket és családját,
kezdeményezi védelembe vételüket.
Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására.
Az illetékes szakemberekkel együttműködve segítséget nyújt és tanácsot ad az egészségi ok
miatt fokozott gondozást igénylők, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők jogairól,
ellátásukról, valamint segíti a családjukat az életvitelük kialakításában.
Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a nem kötelező
védőoltásokról, szervezi, nyilvántartja és jelenti a külön jogszabályban, módszertani levélben
foglaltak szerint.
Segítséget nyújt a gondozott családokban előforduló egészségi, mentális és környezeti
veszélyeztetettség megelőzéséhez, felismeréséhez szükséges helyes életvitelhez
Értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, ill. hatósági eljárást kezdeményez a
gyermek bántalmazása, elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos
magatartása, a méhen belüli magzat életét és fejlődését akadályozó életvitel, vagy egyéb
súlyos ok fennállása esetén.
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Felhívja a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára,
tájékoztatja az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, a méhnyakszűrést a
25-65 év közötti ÁNTSZ behívóval rendelkező nőknél elvégzi.
Tájékoztatja a családokat az állami, civil és karitatív családtámogatási formákról,
lehetőségekről. „
A területi védőnők tehát az alábbi feladatokat végzik:
• várandós anyák gondozása
• 0-7 éves korú csecsemők és kisgyermekek gondozása
• Óvodások gondozása iskolába kerülésig,
• komplex családgondozás
• oktatási intézménybe nem járó otthongondozott tanköteles korú gyermekek
gondozása, családgondozása
• Nővédelem (közreműködik az egészségnevelésben, tanácsot ad családtervezéssel
kapcsolatban, segíti a nők anyaságra való felkészülését, részt vesz a szűrővizsgálatok
szervezésében, elvégzésében)
• részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok
tervezésében, szervezésében és megvalósításban
• népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése
Szoros és napi a munkakapcsolatunk:
 a városi önkormányzattal
 gyermekjóléti szolgálattal
 Gyermekvédelmi Központtal
 Járási Gyámhatósággal
 a gyermekorvossal
 a háziorvosokkal
 várandósgondozást végző nőgyógyászokkal
 tanyagondnoki szolgálat munkatársaival.
 Óvodával, iskolával, bölcsődével
 a gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberekkel.

Minden munka érdemi mérői a statisztikai adatok, egy párral szemléltetni szeretnénk
munkánkat.
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Születésszámok alakulása 2018-2019 évben

2017 év

2018 év

2019 év

37 fő

31 fő

33 fő

A születésszámok az elmúlt évekhez képest stagnálást mutatnak, sajnos az igazi áttörés és
születésszám emelkedés elmaradt. Az olcsó lakások és a szociálpolitikai kedvezmények miatt
nagy a bevándorlás, a munkahely keresése miatt pedig az elvándorlás a fiatalok, ill. a
szülőképes korú lakosság körében.
Városunkban még nem számottevő módon, de már tapasztalható CSOK hatása. Egyre több
nagycsaládos vásárol városunkban lakást. Míg az eddigi években nem volt Mezőhegyesre
jellemző az etnikai lakosság, 2-3 éve viszont azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb létszámban
(teljes családok) érkeznek városunkba, különösen Borsodból. De a városon belül is
számottevő a vándorlás, mert ezek a családok sokszor nem fizetik a bérleti díjat és a közüzemi
számlákat, ezért új lakhelyet keresnek.
Sajnos a majori olcsó lakások hozadékaként megjelenik ismét az a réteg, ahol a gyermek az
egyetlen „kereső”. A családok a GYES-ből, a családi pótlékból és alkalmi
munkavállalásokból élnek.
A családi adókedvezmény viszont egyre több családot ösztönöz a 3. gyermek vállalására,
illetve megfigyelhető hogy egyre több 40 év feletti hölgy vállal újabb gyermeket.
Míg a születésszám nem igazán nő, a veszélyeztetett családok száma sajnos nem csökken. Az
új törvényi rendelkezések miatt másként kell a veszélyeztetettség fogalmát értékelni.
2017 szeptembere óta rizikó kérdőívet kell minden várandósról, újszülöttről, csecsemőről és
kisgyermekről kitöltenünk, amely alapján a szociális veszélyeztetettséget tudjuk
megállapítani. Egyéni gondozási tervet készítenünk, amelyet bármely családban előforduló
változás felülírhat.
Sajnos a nagyfokú elszegényedés és az emberek igény és inger szintjének csökkenése
Mezőhegyesen is látványos, de ez országos probléma is.

9

Várandós gondozás
Várandósok fokozott
eü szoc. eü+szoc várandós Nővédelmi gyerekágyas
száma
gondozott ok ok
ok
látogatás látogatás
látogatás
2018 62

27

10 11

6

153

150

172

2019 52

29

15 10

4

199

136

132

A magas várandós létszámot az okozza - születésszámokhoz képest-, hogy a gondozott
várandósok számában nem csak az adott évben jelentkezett kismamákat kell feltüntetnünk,
hanem az előző évről áthozottakat is, akik az adott évben nem szültek meg, de gondozva
voltak. Látható hogy a kismamáink közül 40 % egészségügyi vagy szociális okból sajnos
fokozott gondozást igényel.
Tanácsadásra a gondozottak rendszeresen járnak, 2018-ban 218 alkalommal, 2019-ben 198
alkalommal jelentek meg. Gondozatlan –titkolt- terhességből származó újszülött egyik évben
sem volt.

0-7 éves korú gyermekek gondozása

gyermekek fokozott
eü
száma
gondozott okból

szoc.
okból

eü+szoc koraszülés család
okból

védőnői

látogatás tanácsszáma

adás

2018

233

66

22

37

7

2

1541

675

2019

244

63

22

33

8

2

1576

687

Egy kis magyarázat a táblázat könnyebb megértéséhez:
Átlagosan egy csecsemőt otthonában 15-20 alkalommal látogatunk meg 1 éves koráig.
Veszélyeztetettség esetén ez a szám még magasabb lehet a szükségleteknek megfelelően.
1-3 éves gyermeket évi 6 alkalommal, 3-6 éves gyermekeket 4 alkalommal keresünk fel
otthonukban, illetve az óvodában, bölcsődében. Veszélyeztetettség ez a szám is szükség
szerinti.
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A gondozott családok szívesen veszik igénybe az önálló védőnői tanácsadást, amely azt
jelenti, hogy csak a védőnőt keresik meg, tőle kérnek tanácsot, az orvost ez alkalommal nem.
A kötelező státuszvizsgálatok 2017 szeptembere óta kibővültek. Az előző években 7 éves
korig 9 alkalommal volt kötelező szűrés.
Jelenleg ez a szám kötelezően 16 alkalomra bővült. Jelenleg kötelezően 1,2,3,4,6 valamint 9
hónapos korban, 1 éves, 15 és 18 hónapos korban valamint 2 évesen, 2,5 évesen, 3, 4, 5, 6 és
7 éves korban történnek a szűrések. Ezek a vizsgálatok kötelezőek, meg nem jelenés esetén
jelzési kötelezettségünk van az ÁNTSZ felé.
Szűrések történnek mozgás- és értelmi fejlődés, színlátás, térlátás, rövidlátás és távollátás,
hallás, magasvérnyomás betegség irányában. A kiszűrt eseteket jeleznünk kell a
gyermekorvos felé. Városunkban nem jellemző az elmaradás, minden szülő megjelenik
gyermekével a megbeszélt időpontban.
Munkánk során minden munkanap 8-10 óráig, valamint délután 14-16 óráig fogadóórát
tartunk az Egészségházban. Ilyenkor bárki, bármilyen kéréssel felkereshet bennünket,
amelyek gyermekgondozással gyermekvállalással, nővédelemmel kapcsolatosak. Egyre
gyakoribbak a párkapcsolati és életvezetési problémákkal hozzánk fordulók.
A köztes időben történnek a családlátogatások a gondozottak otthonában.

Családgondozás
gondozott

dohányzó

elhanyagolás

bántalmazás

intézkedés

családlátogatás

szak

családok

család

2018

230

88

11

0

14

1749

2116

2019

224

77

9

0

18

1685

2043

látogatás

Gyermekbántalmazásról, fizikai bántalmazásról az elmúlt 2 évben nem volt tudomásunk. Az
érzelmi bántalmazásról sajnos nem kell jelentést készítenünk. Gyermekek elhanyagolását
viszont 11, illetve 9 család esetében tapasztaltunk 22, illetve 19 gyermek esetében.
Intézkedés 14, ill. 18 alkalommal történt, amely magában foglalja az írásbeli jelzéseket a
Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Gyámhivatalnak, védelembe vételi felülvizsgálatkor pedig a
Gyermekjóléti Központnak írt helyzetértékeléseket. Ide tartoznak a Rendőrség általi
megkeresések, valamint a környezettanulmányok írása a kórházak felé újszülött hazaadása
ügyében.
2018-ban 1 gyermek esetében volt szükség állami nevelésbe vételre.
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2019-ben 2 gyermeket családon belül elhelyeztek, megvonva a szülői jogokat, 1 gyermek
pedig nem jöhetett haza szüleihez megszületésekor. Ő nevelőszülőknél él még a mai napon is.
Több család esetében indult védelembe vételi eljárás.
Csecsemőhalálozás 2018-ban 1 babát érintett, halvaszületés pedig 2019-ben sajnos 2
alkalommal 2 család esetében fordult elő.
Látogatásaink során gyakran teljes családgondozást végzünk, hiszen nem csak a
gyermekekkel, várandóssággal kapcsolatban tudunk segíteni. Sokszor párkapcsolati
tanácsokat, testi és lelki egészséggel, mentálhigiénés segítséggel, higiéniai tanácsadással,
életvezetési tanácsokkal is ellátjuk a gondozottakat. A gyászfeldolgozásban is igyekszünk
segítséget nyújtani, de ez még sokszor Nekünk is nagyon nehéz feladat.
Védőoltási statisztikánk nagyon jó. Nincs oltásmegtagadás, a szülők a megbeszélt időben
jelennek meg a védőoltásokon, elmaradás csak betegségből adódóan van, sosem szülői
hanyagságból.

Óvodamunka
Évente kötelezően 3 alkalommal (szeptember, január, április) végzünk hajtetű szűrést az
óvodákban, bölcsődében. Az óvoda vezetésének kérésére, amikor ők hajtetvességet
tapasztalnak egy gyermeknél és kérik, mindig kimegyünk az óvodába és leszűrjük az egész
óvodát. Sajnos a hajtetvesség visszatérő probléma a közösségekben, szinte minden
alkalommal kiszűrésre kerülnek gyermekek, és elég gyakran ugyanazok a gyermekek. Ezek a
gyermekek megfelelő hajkezelés után csak akkor mehetnek vissza az oviba, ha védőnői
ellenőrzés megtörtént.
Az óvónőkkel, bölcsődei gondozónőkkel a kapcsolatunk jó, rendszeresen keresnek és hívnak
bennünket, ha bárkin, bármilyen egészségügyi eltérést tapasztalnak (pl. bőrelváltozás, szem,
kék foltok).
Az elmúlt években rühesség ritkán és csak elszigetelten fordult elő.

Továbbképzések
2018-ban Békéscsabán a „Korszerű védőnői gyakorlat kihívásai” elnevezésű 2 napos kötelező
szakmai továbbképzésen, valamint 2019-ben szintén több napos képzés keretében a
„Gyermekek lelki egészségének támogatása a védőnői munkában” c. projektben vettünk rész.
Ezen túlmenően rendszeresen vannak munkaértekezleteink Mezőkovácsházán, és évente egy
alkalommal a Megyei Védőnői Napok rendezvényén is ott vagyunk. A munkáltató
továbbképzéseinket mindig biztosítja, engedélyezi.

Védőnői ellenőrzés, kapcsolatok.
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Járási vezető védőnőnk Szakálné Balázs Erika az elmúlt 2 évben ellenőrző látogatásaikor,
hibát a munkánkban nem tárt fel. A tárgyi feltételek munkánkhoz a törvényi előírásoknak
megfelelőek.
Rendszeres a kapcsolatunk a gyógytornászokkal, dietetikussal, kezelőorvosokkal,
háziorvosokkal, gyermekorvossal és azok asszisztenciájával, akikkel közösen végezzük a
várandósok és a kezelésre szoruló gyermekek gondozását.
Járási Gyámhivatallal is jó munkakapcsolatot ápolunk, éppúgy, mint a Gyermekvédelmi
Központtal, és az ott dolgozó esetmenedzserrel.

Közösségi munka
2014 óta jól működő babaklubot vezetünk kéthetente, keddi napokon. Rendkívüli jó
hangulatú, közvetlen, gyakran csak téma nélküli beszélgetések, úgy, hogy a gyerekek közben
játszanak. Ilyenkor merülnek fel olyan segítő beszélgetések, amelyek barátságokat is
kialakítanak mindamellett, hogy a kismamák is megismerik egymást. 2018 júniusától a
felújítási munkálatok alatt a klubot szüneteltettük. A felújított Egészségházban, ahová 2019.
februárjába költöztünk vissza, már egy új helységgel bővültünk, amelyet játszószobának
rendeztünk be. Itt történnek az életkorhoz kötött kötelező védőnői szűrővizsgálatok, és ez a
szoba ad otthont a baba-mama klubnak is.
Szívesen rész veszünk a városunkat érintő egészségügyi szűrések szervezésében,
lebonyolításában. Előadóként egészségnevelő előadásokat szívesen tartunk felkérésre.

Méhnyakszűrés
13

2015 tavaszán végeztük el mindketten a Védőnői méhnyakszűrés tanfolyamát. 2015
szeptembere óta önállóan végezzük. Nővédelmi tanácsadás keretében tennénk, de mivel az
ÁNTSZ nem küldi ki a behívó leveleket –ennek hiányában pedig nem végezhetjük- jelenleg
igy az elmúlt két évben nőgyógyászati kenetvétel a részünkről nem történt. Pedig a
szakrendelések távolsága miatt az emberek szívesen jönnének, tárgyi feltételeink adottak,
megfelelőek. Eszközellátottságunk, ha a szűrések újra indulnának, pótlásra szorulnak, mert a
felújítás során elvesztek illetve a felhasználási idejük lejárt.
Tárgyi, személyi feltételeink és az informatikai ellátásunk a hatályos jogszabályoknak
megfelelő. Stefánia védőnői programon dolgozunk, amely munkánkat nagyban segíti.

Oktató védőnői munka
Kocsárdiné Járási Erika több mint 10 éve oktató védőnőként is dolgozik az Egészségügyi
Főiskola részére. 2018-ban is és 2019-ben is 1-1 negyedéves védőnő hallgató töltötte nála 6
hetes, városi, államvizsga előtti nagygyakorlatát.
2018 őszén pedig 1 első évfolyamos főiskolai hallgató végezte felügyelete alatt, 1 hetes
„betekintő” gyakorlatát.

Köszönet, összegzés
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Városi Önkormányzatnak, hogy hivatásunk gyakorlását
segíti, a szűrésekkel járó megnövekedett költségeinket vállalja.
Elkészült az új Egészségházunk, amely sokkal komfortosabb lett, jobb a fűtése, a világítása
sokkal korszerűbb, de vannak hiányosságai. Ilyen pl: a kért fedett babakocsi tároló nem
készült el, megszüntetésre került az irattárunk és a nőgyógyászati vizsgáló helyiség. Hiányzik
nagyon egy gyermekméretű WC.
Az átalakítási munkálatok alatt a régi DÉMÁSZ épületét kaptuk meg, ahol tudtunk
alkalmazkodni az átmeneti helyzethez.
2019 nyarától dr. Varga Sándor főorvos úr tartós helyettese dr. Romansky Dóra. A
doktornővel rugalmas és jó szakmai munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Egymás munkáját
mindenben segíteni tudjuk. A családok is elfogadták a doktornőt.

Javaslatok
• Korábbi években babazászló kihelyezése történt születéskor a Polgármesteri Hivatal
épületére. Szívesen átvállalnánk ezt a feladatot -egy zászlótartó kihelyezésével az
Egészségház épületére-, naprakészen tudnánk ezt ellátni.
• 2019 év végén nagyon népszerű volt a szülők körében az a kezdeményezés, hogy az az
évben született gyermekek tiszteletére egy-egy fa lett ültetve a Kossuth utcán. Jó
14

lenne, ha ez a kezdeményezés folytatható és fenntartható lenne bármilyen maradandó
formában.
• Városunkban egy vérvételi hely kialakítására szükség volna - mint amilyen
Tótkomlóson is működik -, jelentősen hozzájárulna a kismamák és a lakosok helybeli
ellátásához.
• Az Egészségház szépen felújított összképét az előkert és autóbeálló rontja, szeretnénk,
ha legalább füvesítéssel javítani lehetne ezen.

Kérjük beszámolónk elfogadását, és köszönjük az eddigi és az ezt követő segítségét az
Önkormányzatnak.
Mezőhegyes, 2020. október 14.

Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina sk.
Védőnők
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13-4/2020.
Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga
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13-5/2020.
Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga
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13-6/2020.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2020. (___.___.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 1. pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskör: települési
támogatást nyújt a 10. § (3) bekezdésben meghatározott esetben.”
2. § A rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (3) A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben,
gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-ig terjedő
települési támogatást biztosíthat, elsősorban
életmentő műtéthez való hozzájárulásként,
súlyos, hosszantartó betegség esetén,
gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez,
külföldi műtéthez, vagy gyógykezeléshez, illetve ezek hozzájutásához szükséges
útiköltséghez való hozzájáruláshoz,
rokkant gyermeknek életminőség javító lakáskorszerűsítési kiadáshoz való
hozzájáruláshoz.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján reggel 8 órakor lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2020. október hó

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt
februártól szeptemberig nem tartott munkaterv szerinti ülést, csupán rendkívüli üléseket
tartott.
A veszélyhelyzet óta az első munkaterv szerinti, 2020. szeptember 30.-ai testületi ülésen
folytattuk a 2019. év végén, a helyi önkormányzati választások után megváltozott bizottsági
nevek átvezetését az érintett rendeleteinkben.
Az új bizottságok hatásköreit a 2019. novemberében elfogadott új SZMSZ (Mezőhegyes
Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról)
már lefektette, de szükség van az egyéb rendeletek adminisztratív módosítására is.
Jelen ülésen két újabb – és egyben az utolsó – érintett önkormányzati rendelet módosítása
történik meg.
E célból készítettük elő jelen rendelet-tervezetet.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szociális és Ür. Biz.
minősített többség
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosítását nem jogszabály teszi kötelezővé. A rendeletben adminisztratív módosítás
szükséges, a korábbi Szociális és Egészségügyi Bizottság új nevének – Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság - átvezetése okán.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendeletnek nincs számottevő társadalmi hatása.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása nem eredményezne az Önkormányzat által
elkövetett mulasztásos törvénysértést, azonban nem lenne összhangban a képviselő-testület
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletével.
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13-7/2020.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2020. (___.___.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
18. § (1) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseire, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben dönt:
a) az 1 millió forintot meg nem haladó értékű ingók és ingatlanok értékesítéséről
b) az 1 millió forintot meg nem haladó értékű üzletrész, részvény és váltó legalább névértéken történő értékesítéséről.”
2. § A rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) b) a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság gyakorolja a kis összegű követeléseket meghaladó, de az 500.000 forintot el nem érő követelések leírását.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján reggel 8 órakor lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2020. október hó

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt
februártól szeptemberig nem tartott munkaterv szerinti ülést, csupán rendkívüli üléseket
tartott.
A veszélyhelyzet óta az első munkaterv szerinti, 2020. szeptember 30.-ai testületi ülésen
folytattuk a 2019. év végén, a helyi önkormányzati választások után megváltozott bizottsági
nevek átvezetését az érintett rendeleteinkben.
Az új bizottságok hatásköreit a 2019. novemberében elfogadott új SZMSZ (Mezőhegyes
Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról)
már lefektette, de szükség van az egyéb rendeletek adminisztratív módosítására is.
Jelen ülésen két újabb – és egyben az utolsó – érintett önkormányzati rendelet módosítása
történik meg.
E célból készítettük elő jelen rendelet-tervezetet.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szociális és Ür. Biz.
minősített többség
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosítását nem jogszabály teszi kötelezővé. A rendeletben
adminisztratív módosítás szükséges, a korábbi Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság új nevének – Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság - átvezetése okán.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendeletnek nincs számottevő társadalmi hatása.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása nem eredményezne az Önkormányzat által
elkövetett mulasztásos törvénysértést, azonban nem lenne összhangban a képviselő-testület
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletével.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13-8/2020.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fekete Péter Miklósné 2020.10.14-én szintén kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy
vállalkozásának bővítése érdekében a 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú
önkormányzati „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, egymás melletti építési telkeket
kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület a 121/2020. (IX. 30.) Kt. számú határozatában úgy határozott, hogy az
értékesítendő önkormányzati tulajdonú építési telkek árait minden esetben az adott telekre
megkért értékbecslés alapján, egyedi határozattal állapítja meg. A polgármester – beérkezett
kérelem esetén – jogosult megkérni az adott telekre vonatkozó értékbecslést, melyet a
következő testületi ülésre a képviselő-testület elé terjeszt.
A tárgy szerinti ingatlanokra vonatkozó szakértői véleményt a Békéscsaba, Andrássy út 1117. sz. alatti székhelyű Leszing Kft. elkészítette és Hivatalunknak megküldte. A szakértő az
ingatlanok forgalmi értékét a következőképpen állapította meg:
Helyrajzi szám
Mezőhegyes, 796/82
Mezőhegyes, 796/81
Mezőhegyes, 796/79
Mezőhegyes, 796/78

alapterület (m2)
1142
1383
1395
1401

bruttó érték (Ft)
700.000,900.000,900.000,900.000,-

A Képviselő-testület feladata, hogy ezen összegeket alapul véve az eladási árat meghatározza
és döntsön arról, hogy eladja-e az ingatlanokat a kérelmezőknek. A Képviselő-testület az
ingatlanokat minimum a felértékelt áron értékesítheti, vagy annál magasabb árat határozhat
meg.
Tekintettel arra, hogy a kérelmező által egy ügylet keretében megvásárolni kívánt ingatlanok
összértéke az 1 millió forintot meghaladja, a helyi vagyonrendelet értelmében az értékesítés a
testület hatásköre.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3)
bek. c) pontja értelmében a fenti ingatlanok értékesítése során a versenyeztetés mellőzhető.
Az ingatlanok forgalomképesek.
Azt javaslom, hogy az értékbecslésben szereplő árakon értékesítse a testület az ingatlanokat a
kérelmezőknek.
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot emeljük határozattá.
Határozati javaslat
.../2020. (X.28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése Fekete
Péter Miklósné részére
24

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, táblázatban felsorolt ingatlanokat
Fekete Péter Miklósné (5820 Mezőhegyes, Táncsics u. 16. sz.) részére az értékbecslésben
megállapított áron, összesen bruttó 3.400.000,-Ft (azaz: hárommillió-négyszázezer forint)
értékben:
Helyrajzi szám
alapterület (m2)
bruttó érték (Ft)
Mezőhegyes, 796/82

1142

700.000,-

Mezőhegyes, 796/81

1383

900.000,-

Mezőhegyes, 796/79

1395

900.000,-

Mezőhegyes, 796/78

1401

900.000,-

Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Mezőhegyes, 2020. október 20.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból
megfelel

Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szocális és Ügyr.
Bizottság
egyszerű többség

Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

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

13-9/2020.

ELŐTERJESZTÉS
A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 790/5
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című felhívásra a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött
konzorciumi együttműködési megállapodás alapján sikeres pályázatot nyújtottunk be. A TOP3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosító számú, „Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat
fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444 és 4434 jelű utak
kereszteződésében körforgalom kialakítása” című pályázat 2.017.854.730-Ft támogatási
összeget nyert el a Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút Békés megyei
szakaszának kiépítésre vonatkozóan.
A támogatási szerződés 2020. 05. 11-én a 3/2020. (I. 29.) Kt. számú Képviselő-testületi
határozatban kapott felhatalmazás alapján aláírásra került, és elkezdődtek a projekt
megvalósítására irányuló egyeztetési, tervezési, előkészítési folyamatok.
Időközben a Kormány 236/2020. (V. 26.) számú rendelete nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő üggyé nyilvánította a Mezőhegyes és Csanádpalota
közötti kerékpárút megvalósítását. Ez a státusz megkönnyíti és felgyorsítja a projekt
előkészítési, engedélyezési folyamatát.
Az Önkormányzatra háruló feladatok egyike a kerékpárút és a körforgalom fizikai területének
előkészítése. A közlekedési létesítmények többnyire önkormányzati területen épülnek meg, de
belterületen néhány, külterületen több idegen tulajdonú ingatlant is érint a beruházás. Ezeket a
területeket telekalakítás után az Önkormányzatnak tulajdonba kell vennie. A
területmegszerzésekkel kapcsolatos költségeket – így ezt a költséget is - a projekt
keretében el tudjuk számolni.
A belterületi ingatlanok egyike a Kossuth utca és a Battonyai út csatlakozása mellett található
790/5 hrsz-ú, 69 m2 területű, „kivett közterület” művelési ágú, magántulajdonban lévő
ingatlan. Ez az ingatlan a 790/1 hrsz-ú ingatlan (régi piac területe) megosztásából keletkezett.
A kerékpárút tervezett közcélú kiépítéséhez az ingatlant az Önkormányzatnak meg kell
szereznie adásvétel útján.
Az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében értékbecslést készíttettünk a
területről. Az ingatlanforgalmi szakértő a 790/5 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét bruttó
220.000-Ft-ban határozta meg. Az Önkormányzatot vétel esetén köti az értékbecslő által
meghatározott forgalmi érték, ettől felfelé nem térhet el, csak azonos vagy kisebb vételárban
állapodhat meg.
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Az ingatlan tulajdonosával, Abonyi Zoltánnal (5900 Orosháza, október 6. utca 1.) tárgyaltunk
az ingatlan megvásárlásáról, a tulajdonos az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított
vételárat (bruttó 220.000 Ft) elfogadta.
Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötéséhez szükséges a testület döntése is, amely
megerősíti az Önkormányzat vételi szándékát és meghatározza a 790/5 hrsz-ú ingatlan
vételárát.
A fentiek alapján javaslom a testületnek, hogy a 790/5 hrsz-ú ingatlan közcélú
megvásárlásával kapcsolatban fogadja el az értékbecslő által meghatározott és a tulajdonos
által elfogadott bruttó 220.000-Ft-os vételárat. Hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a
pályázat előkészítése érdekében írja alá a meghatározott vételáron a 790/5 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására készített adásvételi szerződést.
Kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2020. (X. 28.) Kt. számú határozat
A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 790/5
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosító számú,
„Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények
építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körforgalom kialakítása” című pályázat
megvalósítása érdekében úgy határozott, hogy megvásárolja az Abonyi Zoltán (5900
Orosháza, október 6. utca 1.) tulajdonát képező Mezőhegyes 790/5 hrsz-ú, 69 m2 területű,
„kivett közterület” művelési ágú ingatlant.
Az ingatlan vételárát – az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéknek
megfelelően - bruttó 220.000-Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat megvalósítása érdekében írja alá a
meghatározott vételáron a 790/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására készített adásvételi
szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Mezőhegyes, 2020. október 20.
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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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS
A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú Egyesületből való kilépés

Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2017. január 30.-ai ülésén hozott határozatával csatlakozott a
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülethez a turizmus szervezett
keretek közötti összehangolt fejlesztése érdekében, és tekintettel arra, hogy térségünkben a Jövőkép
Építők TDM fogta össze Dél-Békés turizmusát.
A Képviselő-testület a korábbi években már két alkalommal is csatlakozási szándékát fejezte ki a
TDM- hez: Első alkalommal a 106/2011. (III. 29.) Kt. számú határozattal, majd másodszor a
139/2014. (V.8.) Kt. számú határozattal, de csak 2017-ben sikerült csatlakoznunk.
A csatlakozással az egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban kívántunk részt venni.
Mivel ez az időszak lezajlott, és ez alatt érdemi eredményt nem realizált az egyesület, okafogyottá vált
a tagságunk. Ezért javaslom, hogy lépjünk ki abból.
Az egyesület a közelmúltban megkereste az önkormányzatot azzal, hogy fennálló fizetési
kötelezettségünknek tegyünk eleget. A fizetési kötelezettség jogossága és mértéke még nem tisztázott,
abban kértük az önkormányzat ügyvédjének segítségét, amely ügy folyamatban van.
Ettől függetlenül kérem a testületet, hogy döntsön az egyesületből való kilépésről, mert az abban való
tagságunk kötelezettségekkel jár, haszonnal azonban kevésbé.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…………/2020. (X. 28.) Kt. számú határozat
A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú Egyesületből való kilépés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kinyilvánítja kilépési szándékát a Jövő Építők Turisztikai
Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületből (székhely: 5900 Orosháza, Fasor u. 3.)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kilépési szándékát haladéktalanul közölje az
egyesülettel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2020. október 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

13-11/2020.
ELŐTERJESZTÉS
Pályázati lehetőség önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium (BM), pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára.
A pályázati támogatás tárgya: Az illegális hulladéklerakók felszámolása
A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan
lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és a
pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok
ellátásának) elősegítése.
A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt olyan ingatlanon fellelhető illegálisan lerakott,
elhagyott hulladék felszámolásának támogatására, mely ingatlan nem önkormányzati tulajdonú.
Pályázat benyújtására jogosultak köre
Települési önkormányzatok, a települések állandó lakosságszámától függően (a Belügyminisztérium
2019. január 1-jei állapotnak megfelelő adatai kerülnek figyelembe vételre.)
Támogatás formája, mértéke
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre
bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása valósulhat meg:
a) A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű
feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs
mód.
b) A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége legfeljebb:
5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetén 5 000 000 forint.
c) A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem haladhatja meg a
hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át.
A Pályázó az I. ütemben csak egy pályázatot jogosult benyújtani a BM felé, a pályázat több
önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális hulladéklerakó
felszámolására is vonatkozhat.
Támogatott tevékenységek időtartama
Támogatás csak a pályázat megvalósítási időszakában végzett támogatható tevékenységek kapcsán
felmerült és pénzügyileg teljesített költségekre nyújtható. A pályázat megvalósítási időszaka a Korm.
határozat megjelenése (2020. szeptember 21.) és a pályázat megvalósítási határideje, azaz 2021.
február 28. közötti időszak.
FONTOS, hogy a megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett,
pályázatban megjelölt önkormányzati ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell
elvégezni.
Nem támogatható tevékenységek
− Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok.
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−
−
−

Az önkormányzati tulajdonú ingatlannak, vagy közterületnek nem minősülő magánterületen vagy
állami tulajdonú területen elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék összegyűjtése,
elszállítása és kezelése.
A pályázat keretében felmerülő kármentesítési tevékenység.
A pályázat céljával nem összefüggő tevékenységek.

A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatokat elektronikusan (ebr42 rendszer) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség.
Feltöltendő dokumentumok
a) 2020. évben kiállított, az illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos összegyűjtési,
valamint elszállítási és kezelési és a projektmenedzsment tevékenységekre bontott, az összesen
igényelt támogatási összeget alátámasztó részletes árajánlat(ok);
b) az igénybe vett gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási engedélye;
c) az igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltató minősítési engedélye;
d) pályázat benyújtására vonatkozó képviselő testületi, közgyűlési határozat;
e) a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú ingatlan(ok) 30
napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja;
f) a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú terület(ek)ről
készült színes fénykép-dokumentáció.
A pályázatokkal kapcsolatos döntést a kincstári beérkezést követően a miniszter 2020. december 7.
napjáig hozza meg. A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre
álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik.
Elszámolható költségek:
a) a pályázat végrehajtásához közvetlenül szükséges kis értékű eszközök beszerzésére,
b) a hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges nagy értékű eszközök bérlésére,
szolgáltatás igénybevételére,
c) a hulladék átmeneti tárolása, őrzése, válogatása költségeire, valamint a kapcsolódó hatósági
eljárások költségeire, díjaira, a lerakási díjra,
d) az illegálishulladék-keletkezés megelőzését, valamint a támogatási jogviszonyban vállalt
feladatok megfelelő teljesítésének saját projektszervezet általi ellenőrzését és a központi
kommunikáció saját eszközökkel történő támogatását szolgáló költségekre
Nem elszámolható költségek:
a.) Az értékcsökkenési leírás költsége;
b.) Természetbeni hozzájárulás;
c.) Olyan alvállalkozói szerződés, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel
arányosan nem ad hozzá értéket;
d.) Bírságok, pénzbüntetések és jogvitákkal kapcsolatos kiadások;
e.) Adók és illetékek, ha nem a Kedvezményezettet terhelik;
f.) Visszaigényelhető adók;
g.) Közterület-használati díj, amennyiben a díj a Kedvezményezettet vagy annak tulajdonában lévő
gazdálkodó szervezetet illeti, illetve mindennemű, a Kedvezményezett részére egyben bevételt
is jelentő költség;
h.) Olyan tevékenység költségei, melyekre a Kedvezményezett (vagy a projekt megvalósításában a
Kedvezményezett partnere, pl. konzorciumi partner, tagönkormányzat, üzemeltető,
közszolgáltató) már támogatást vett igénybe;
i.) A pályázat keretében felmerülő kármentesítési tevékenység;
j.) Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanon fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék
felszámolásának költsége.
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Kommunikációs kötelezettségek:
− Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységre vonatkozó tájékoztató táblát kihelyezni.
− Kedvezményezett vállalja, hogy a honlapján, egyéb média felületein beszámol a projekt
előrehaladásáról.
− Kedvezményezett hozzájárul a támogatott projekt kapcsán általa közzétett cikkek, írásos anyagok,
fotók központi kommunikációban történő felhasználásához.
Önkormányzati területen évek óta felhalmozott falevél, fanyesedék és most már építési hulladék is
található, ezt az ingatlant szeretnénk mentesíteni a hulladéktól.
Javaslom, hogy éljünk a pályázati lehetőséggel, mely nem igényel önrészt, kérjünk ajánlatokat
hulladékszállító cégektől, és amennyiben a teljes terület mentesítése megtörténhet a pályázat alapján
kérhető maximális 5.000.000,- Forintból, akkor nyújtsuk be a pályázatot.
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (X.28) Kt. számú határozat
Pályázat benyújtása önkormányzati területen lévő illegális hulladéklerakó felszámolására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által az illegálisan
lerakott, elhagyott hulladék felszámolására kiírt 100%-os támogatottságú pályázaton indulni kíván.
Cél az önkormányzat tulajdonában lévő 0445/34 hrsz.-ú ingatlan területén található organikus hulladék
felszámolása.
Felkéri a polgármestert a szükséges, hulladékszállító cégek által adandó árajánlatok beszerzésére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. november 5.
Mezőhegyes, 2020. október 21.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból
megfelel
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ür.
Bizottság
egyszerű többség
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
10-1/PSZÜ/2020.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes 796/77 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Tisztelt Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság!
Dr. Szakács Attila Örs és dr. Szakácsné Tövisháti Éva 2020.10.09-én kérelmet nyújtott
be, mely szerint szándékukban áll megvásárolni a lakóingatlanukkal közös telekhatár vonalú
796/77 hrsz.-ú építési telket.
A Képviselő-testület a 121/2020. (IX. 30.) Kt. számú határozatában úgy határozott, hogy
az értékesítendő önkormányzati tulajdonú építési telkek árait minden esetben az adott telekre
megkért értékbecslés alapján, egyedi határozattal állapítja meg. A polgármester – beérkezett
kérelem esetén – jogosult megkérni az adott telekre vonatkozó értékbecslést, melyet a
következő ülésre a képviselő-testület vagy a bizottság elé terjeszt döntésre.
A tárgy szerinti ingatlanra vonatkozó szakértői véleményt a Békéscsaba, Andrássy út 1117. sz. alatti székhelyű Leszing Kft. elkészítette és Hivatalunknak megküldte. A szakértő az
ingatlan forgalmi értékét bruttó 900.000,-Ft-ban állapította meg:
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (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 Bizottság feladata, hogy ezen összeget alapul véve az eladási árat meghatározza és
döntsön arról, hogy eladja-e az ingatlant a kérelmezőknek. A bizottság az ingatlant minimum
a felértékelt áron értékesítheti, vagy annál magasabb árat határozhat meg.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. §
(3) bek. c) pontja értelmében a fenti ingatlan értékesítése során a versenyeztetés mellőzhető.
Az ingatlan forgalomképes.
Azt javaslom, hogy az értékbecslésben szereplő áron értékesítse a bizottság az ingatlant a
kérelmezőknek.
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot emeljük határozattá:
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (X.28.) P.Sz.Ü.B számú határozat
A Mezőhegyes 796/77 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Dr. Szakács Attila Örs és dr.
Szakácsné Tövisháti Éva részére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján, valamint az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, 796/77. hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1406 m2 területű
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ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 900.000,-Ft-os áron Dr. Szakács Attila Örs
és dr. Szakácsné Tövisháti Éva (5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 27. sz.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Mezőhegyes, 2020. október 21.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Dr. Szabados Éva aljegyző
egyszerű többség

