Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. június 25-én – 1300 órai kezdettel – a
Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri
Tibor, Magyar Tibor, Rajos István, képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, dr. Onody Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója, Beliczáné Dudás
Erzsébet esélyegyenlőségi mentor, Nagy László képzési osztályvezető TKKI, dr. Szegvári
Péter háziorvos, Antalné Erdélyi Dóra, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Kolozsi József műszaki csoportvezető,
Posztósné Papp Erzsébet adóügyi csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető, dr. Szőke
Anikó gyámhatósági ügyintéző
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző
asszonyt, aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, meghívott vendégeket. Nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntötte a testületi ülésen dr. Onody Gyula urat, a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatóját. Köszöni, hogy elfogadta meghívásukat. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Tarkó Gábor képviselő úr jelezte, hogy az ülésen
nem tud részt venni, Magyar Tibor képviselő úr az ülésre később érkezik meg. Az ülést
megnyitotta. A testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a tegnapi
nap folyamán a bizottsági ülésen egy újabb előterjesztés került kiosztásra, melyet Antalné
Erdélyi Dóra, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója terjesztett be a logopédiai ellátás változásával kapcsolatos
témában. Ezen napirenddel kiegészítve javaslatot tett a meghívón lévő napirendek
megvitatására:
1) A Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működéséről tájékoztató
2) A képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2008-2012. közötti időszakban végzett
munkájáról
4) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) A helyi esélyegyenlőségi program
6) Szociális szövetkezetek alapításáról tájékoztató
7) A Társulási Megállapodások felülvizsgálata
a) A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
felülvizsgálata
b) Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Megállapodás felülvizsgálata
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8) A BÉKÉS-MANIFESZT Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez való csatlakozás
9) A háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések módosítása
10) Balázs József földhaszonbérlettel kapcsolatos jogvitája
11) A Gundel Ferenccel kötendő reklámszerződés feltételeinek megváltozása
12) Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét rendezvény kezdeményezéséhez
13) Ingyenes jogi tanácsadói szolgáltatás
14) A mezőhegyesi általános iskola elnevezése és névhasználata
15) Bérleti szerződések módosítása, illetve megkötése a Kozma F. u. 14. szám alatti
háziorvosi rendelés és nőgyógyászati szakellátás biztosítására
16) A mezőhegyesi 1505/1, 1505/2 és 1520 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
17) Véleménynyilvánítás a logopédiai ellátás változásával kapcsolatosan
Bejelentések:
1. Adósságkonszolidáció
2. Dr. Rácz Zsolt megbízása háziorvosi feladat ellátására
3. Defibrillátor vásárlásának lehetőségéről
4. Briber László közterületfoglalás iránti kérelméről
5. Útkereszteződések újraszabályozásáról, parkolók építésének lehetőségéről
6. Tájékoztatás a Pedagógus Napról, Köztisztviselői Nap alkalmából szabadnap elrendeléséről
7. Illegális közterületfoglalások felszámolása, lakóingatlanok előtti közterületek rendbetétele
8. Közvéleménykutatás határidejének a módosítása
9. Polgármester szabadsága
10. A 2012. évi LEADER pályázat elbírálásáról
11. 2013. évi LEADER pályázati lehetőség
12. Máltai Szeretetszolgálat kérelméről
13. Nemzeti Művelődési Intézet megkereséséről
14. Majori vízellátásról
15. 47 majorban felmerült problémák
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ülésre Simonka György országgyűlési
képviselő úr, illetve dr. Moka Eszter hivatalvezető asszony, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal
vezetője is meghívást kapott, hogy a Mezőhegyesi Járási Kirendeltséggel kapcsolatban
felmerült problémát rendezzék. Dr. Moka Eszter hivatalvezető asszony e-mailen a
következőről tájékoztatta (a levelet tartalmában ismertette): „Ismételten sajnálatomat fejezem
ki, hogy a mai testületi ülésen nem tudok részt venni. A közigazgatási rendszer átalakításának
munkái együtt járnak az előre eltervezett napirend folyamatos átalakításával, jelen korunk
mindannyiunktól nagy fokú rugalmasságot vár el. Jelen levelemben örömmel értesítem, hogy
dr. Onody Gyula a Békés Megyei Kormányhivatal részéről részt fog venni az ülésen.
Személyes jelenléte biztosítékot nyújt arra, hogy a képviselő-testület és a lakosság is teljes
értékű tájékoztatást fog kapni napirendet illetően. A Kormányablakok kialakításának
előkészületei a Békés Megyei Kormányhivatal koordinációjával valósulnak meg, így az
Igazgató Úr a szakmailag legfelkészültebb szakember ebben a tekintetben. Bízom benne,
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hogy a következő testületi ülés alkalmával semmilyen hátráltató körülmény nem merül fel, és
végre személyesen is részt tudok venni ülésükön. Tisztelettel: dr. Moka Eszter hivatalvezető”
Simonka György úr személyi titkárával több esetben egyeztettek kollegái, jelezte részére,
hogy – korábbi ismeretével ellentétben – a testületi ülésre nem pénteken, mely napra
kimentette a képviselő urat, hanem 2013. június 25-én, kedden került sor. Azóta irányából
nem érkezett visszajelzés. Természetesen, ha a képviselő úr megérkezik, a helye biztosítva
van, várják szeretettel.
Napirend előtti téma
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt és zárt ülési
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
a lejárt határidejű határozatok beszámolójával kapcsolatosan nem volt, kéri, aki a nyílt ülésen
hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
223/2013.(VI.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 128/2013, 168/2013., 192/2013., 193/2013.,
198/2013., 204/2013., 207/2013., 209/2013., 212/2013., 213/2013. Kt. sz. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a zárt ülési lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
224/2013.(VI.25.) Kt.sz. határozat
Zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 177/2013., 210/2013. Kt. sz. határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi téma: A Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működéséről tájékoztató
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kérésének megfelelően dr. Onody Gyula
igazgató úr korábban érkezett, és a jegyző asszonnyal egyetemben bemutatták a várost, mit
jelentenek a majorok, megtekintették a városközpontot, röviden ismertette a város történetét,
áttekintették a mai kor urbanisztikai elvárásait. Ezt követően megtekintették a járási
kirendeltséget és a Centrál épületét.
Problémát jeleztek az önkormányzat felé a Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működésével
kapcsolatosan. A probléma kiküszöbölése érdekében mind a képviselő-testület, mind az
önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal minden, az állam által elvárt kötelezettségének
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eleget tett. A képviselő-testület többször tárgyalt a Mezőhegyesi Járási Kirendeltség
működésével kapcsolatos témáról. Mindig úgy tekintettek a kirendeltségre, hogy a
Polgármesteri Hivatal és a Járási Kirendeltség az állampolgárokat egyaránt hivatott
kiszolgálni, egy egész két feléről van szó. Amennyiben kérésük van, mint ahogyan eddig is,
ezt követően is állnak rendelkezésre. Egy hibát követtek el, a költözés során tévedésből a
járási kirendeltségről elvittek egy fénymásolót. A hiba észlelését követően azonnal
visszavitték a gépet. A Polgármesteri Hivatal Centrál épületébe történő átköltözéséig – 2013.
április 22. – a hivatal és a kirendeltség együtt, szinte egy hivatalként tevékenykedett, az irodai
eszközök használatával egyetemben. Szakmai kérdésekben sem volt probléma. Egy
köztisztviselő, aki átkerült a járási kirendeltség állományába, időközben visszakerült a
Polgármesteri Hivatalhoz, teljes mértékben saját elhatározásából, a hivatal természetesen
visszavette, mivel jól felkészült szakember. Sajnálattal veszi, hogy az átkerült dolgozók már
nem a hivatal apparátusához tartoznak, de a lakosság kiszolgálása szempontjából rendkívül jól
felkészült szakemberekről van szó. Biztos abban, hogy megfelelnek azoknak a feladatoknak,
amik rájuk várnak. Kifejezetten örül, hogy Mezőhegyesen működik Járási Kirendeltség. Kéri
az Igazgató urat, tájékoztassa a jelenlévőket, és a televízión keresztül az érdeklődőket a Járási
Kirendeltség működésével kapcsolatos jelenlegi, és várható ismeretekről. Köszönetet mond az
egyenes adású televíziós közvetítésért az Oros-Com Kft. minden munkatársának, továbbá a
hivatal munkatársainak.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testület ülésére.
Dr. Onody Gyula igazgató, Békés Megyei Kormányhivatal: Tisztelettel köszönti a
polgármester asszonyt, a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket. A főigazgató úr nevében is
köszöni a meghívást. Ismerteti a Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Járási
Kirendeltsége tevékenységét, amennyiben kérdés lesz, arra készséggel válaszol. A Járási
Hivatalok felállításának elsődleges célja, hogy az államigazgatási feladatok ellátása a jövőben
ne az önkormányzatokat terhelje, az állam lássa el azokat. Cél, hogy azokat az államigazgatási
feladatokat, amelyek nem kifejezetten helyi vonatkozásúak, az államhoz, mint az egyik
alrendszertől egy másik alrendszerhez vigyék át. Elsődleges szempont a megyében, hogy
azokon a településeken, ahol okmányiroda működött, legyen járási kirendeltség. A járási
kirendeltségen belül működnek az okmányirodák, és ahhoz csatlakoznak egyéb ügykörök,
Mezőhegyes vonatkozásában a szociális ügyintézés. Reméli, a lakosság teljes megelégedésére
szolgál a járási kirendeltség, és annak működése. A következő lépés a kormányablakok
kialakítása. A mai nappal betekintést kaphatott a sajátos településstruktúrába, ami egyedinek
tekinthető Békés megyében. Említést tettek a helyi sajátos igényekről, ami a sajátos
szerkezetre vezethető vissza. A kormányablakok kialakításának munkálatai megkezdődtek,
azzal olyan ügykörök kerülnek elérhetővé a lakosok számára, amelyek az eddigiekben nem. A
Kormány alapvető célja a kormányablakok létesítésével, hogy minél közelebb lehessen
hozzáférni az államigazgatás biztosította szolgáltatásokhoz. Mezőhegyes mindenképpen
nyertese lesz az államigazgatás átalakításának, hiszen nem minden településen kerül
kormányablak kialakításra. Az államigazgatási feladatok számát figyelembe véve látható,
mennyivel több szolgáltatást tudnak a lakosok igénybe venni a kormányablak kialakításával.
Mezőhegyesen a járási kirendeltség működéséhez szükséges feltételek adottak, az épület adott
a feladat ellátására, a Kormányhivatal a működéshez szükséges technikai, adminisztrációs
feltételeket biztosítja.
Jeszenka Zoltán képviselő: A járási kirendeltség működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket kielégítőnek tartja? A kormányablak kialakítását a városban semmi nem
gátolhatja?
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Dr. Onody Gyula igazgató, Békés Megyei Kormányhivatal: Az okmányiroda jelenleg
ugyanannyi fővel működik, mint korábban, a szociális területen – ami járási hivatalvezetői
kompetencia, Ő dönti el, milyen ügyköröket kíván ellátni az adott kirendeltségen – az egyes
kirendeltségen a helyi igényekhez mérten kerültek az ügyintézők foglalkoztatásra. A tárgyi
feltételek – tudomása szerint – kielégítőek. Azon dolgoznak, hogy a lehető legszínvonalasabb
feladatellátást biztosítsák, lehetőségeikhez mérten, a szabályozók adta lehetőségeken belül.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az igazgatói értekezleteken a
Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetője tett-e említést, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzata akadályozza a járási kirendeltség létrehozását, említett-e bármilyen
problémát?
Dr. Onody Gyula igazgató, Békés Megyei Kormányhivatal: A Kormányhivatalban hetente
tartanak a járási hivatalok vezetői részére értekezletet. Az utóbbi időben nem tudott minden
értekezleten részt venni. Tekintettel arra, hogy itt szembesült azzal, testületi ülésen vesz rész,
nem tudott minden információhoz hozzájutni, mivel nem volt tudomása annak
szükségességéről. Ebben a tárgykörben a főigazgató úr bír a legtöbb információval. Személy
szerint nincs tudomása olyan problémáról, amely akadályozná a járási kirendeltség
működését. Véleménye szerint nincs olyan probléma, amelyet ne lehetne orvosolni. A
kormányhivatal és az önkormányzat közös érdeke a járási kirendeltség zökkenőmentes
működése, úgy ítéli meg, hogy a kirendeltség további zökkenőmentes működése is közös
feladat, közös felelősség. Amennyiben volt probléma, azt orvosolni tudták, mivel jól működik
a kirendeltség.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy
felkérjék-e az igazgató urat arra, kérje meg a főigazgató urat, nyilatkozzon arról, hogy
utasította-e a polgármestert a járási kirendeltséggel kapcsolatosan, mert bármit elmulasztott,
vagy nem teljesített.
Rajos István képviselő: Az igazgató úr tájékoztatójában mindent érintett, amit a járási
kirendeltség működésével kapcsolatosan a testület, és a lakosság tudni szeretett volna. Ez
alapján úgy ítéli meg, hogy nincs probléma a kirendeltség működésével. A járási kirendeltség
működésével kapcsolatban felmerült probléma témakörét a továbbiakban nem javasolja, hogy
a testület tárgyalja.
Dr. Onody Gyula igazgató, Békés Megyei Kormányhivatal: Tisztázni kívánja, hogy a
Kormányhivatal igazgatójaként, kormánytisztviselőként van jelen, semmi esetre sem
politikusként, hiszen nem is lehet az. A tevékenységét – ugyanúgy, mint a főigazgató úr –
politika, pártpolitika, helyi politikai vonatkozásoktól mentesen kell ellátnia. A
Kormányhivatal kormánytisztviselői, mint a főigazgató úr és egy önkormányzat
polgármestere mellérendelt viszonya alapján az utasításadás a polgármester és a főigazgató
relációjában értelmezhetetlen. Legfeljebb kérésről lehet szó.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése van az igazgató
úrhoz, további észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, javaslat
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működésével kapcsolatban felmerült probléma témájával a
továbbiakban ne foglalkozzon, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
225/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Járási kirendeltség működéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszönettel elfogadja dr. Onody Gyula, a Békés
Megyesi Kormányhivatal igazgatója tájékoztatóját a Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működéséről.
A kirendeltség működése kapcsán felmerült problémával a testület a jövőben nem kíván
foglalkozni.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megköszöni az Igazgató úrnak a jelenlétét, azt,
hogy tájékoztatta a lakosságot is arról, ami a leginkább foglalkoztatja, nevezetesen:
Mezőhegyesen marad a járási kirendeltség. Idővel a kirendeltség kormányablakká alakul,
amely még teljesebb kiszolgálást biztosít. Elsősorban országos illetékességű ügyekről van
szó, tehát bárhonnak érkezhetnek ügyintézésre. A járási feladatokat ugyanazok a személyek
látják el, mint akik korábban a Polgármesteri Hivatalban dolgoztak, és biztos abban, hogy
kormánytisztviselőként is lelkiismeretesen, ugyanolyan színvonalon látják el a feladatokat.
Örömét fejezi ki, hogy a kirendeltségen tett látogatás alkalmával nagyon szívélyesen fogadták
őket. Köszöni, hogy az Igazgató úrnak látogatást tett a településen, és megnézte a város főbb
nevezetességit. Meggyőződése, hogy az igazgató úr számára is egyértelművé vált, miért
ragaszkodnak a kirendeltséghez. A jövőben is szívesen látott vendége lesz a városnak.
Dr. Onody Gyula igazgató, Békés Megyei Kormányhivatal: Megköszöni a lehetőséget. A
képviselő-testületnek jó munkát kíván a továbbiakban.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Antalné Erdélyi Dóra Igazgató asszony kérte,
hogy fontos elfoglaltsága miatt, az általa beterjesztett napirendeket vegyék előre.
Kéri, aki a kérésnek helyt ad, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kérésnek helyt adott.
14. napirendi téma: A mezőhegyesi általános iskola elnevezése és névhasználata
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a mezőhegyesi
általános iskola elnevezéséről és névhasználatáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Antalné Erdélyi Dórát, az általános iskola igazgatóját,
tájékoztassa a testületet az iskola elnevezésével kapcsolatosan.
Antalné Erdélyi Dóra, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Köszönti a jelenlévőket. A Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítőjének 2013. június 3-i számában megjelent a KLIK köznevelési
intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységeinek és azok telephelyeinek
felsorolása, köztük a mezőhegyesi intézményé is. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet értelmében az iskolák neveiben szerepelni kell azoknak a feladatoknak, amelyeket
6

ténylegesen ellát, így a mezőhegyesi általános iskola neve Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola lett. József Attila nevéhez
ragaszkodtak, azt szeretnék tovább vinni. A mezőhegyesi névhez azért ragaszkodtak, hogy az
ország más József Attila nevű általános iskoláitól megkülönböztethető legyen, elkerülve, hogy
azonos nevű általános iskolák legyenek. Az EMMI rendeletnek megfelelően képződött a név,
a hivatalos értesítőben is megjelent. Az önkormányzati rendeletnek megfelelően kérik a
„Mezőhegyesi” név használatának engedélyezését, illetve a névhasználattal kapcsolatos
állásfoglalást.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a testület az iskola
elnevezésével értsen egyet, illetve engedélyezze a „Mezőhegyesi” város név használatát. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület az általános iskola elnevezésével értsen egyet,
és engedélyezze a „Mezőhegyesi” név használatát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
226/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
A mezőhegyesi általános iskola elnevezéséhez és névhasználatához való hozzájárulás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a mezőhegyesi általános iskola
neve Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
(székhely: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) lett. A Mezőhegyes Város címerének és
zászlójának használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól
szóló 34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján engedélyezi az
általános iskolának a „Mezőhegyesi” név használatát.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2013. június 30.
17. napirendi téma:
kapcsolatosan

Véleménynyilvánítás

a

logopédiai

ellátás

változásával

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az igazgató nő
által beterjesztett, a logopédiai ellátás változásával kapcsolatos előterjesztést. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A logopédiai ellátást a jövőben a pedagógiai szakszolgálat
fogja biztosítani. Az óvodai logopédiai ellátással kapcsolatos kérdéseket tisztázni szükséges.
Az igazgatónő tájékoztatása szerint az óvodai logopédiai ellátást is a szakszolgálat fogja
ellátni. Kéri, akinek kérdése van a logopédiai ellátással kapcsolatosan, tegye meg.
Rajos István képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a logopédiai ellátással
kapcsolatos vállalkozási és megbízási szerződések megszűnnek. Személyi változással együtt
jár-e ez az intézkedés?
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Antalné Erdélyi Dóra, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Korábban az ellátást szerződés keretében a József
Attila Általános Művelődési központ látta el. A logopédus a szerződésben meghatározott heti
óraszámban látta el feladatát, mind az iskolások, mind az óvodások vonatkozásában. 2013.
szeptember 1-jétől az ellátás más formában valósul meg, úgy, hogy a pedagógiai
szakszolgálat választja ki azokat a szakembereket, akikkel ezeket a feladatokat el tudják látni.
Feltérképezték az egyes intézmények szakember szükségletét, egyéb területeken is, tehát a
szükséges adattal rendelkezik a tankerület. A változás ellátásbeli hiányt nem fog okozni, egyegy szakember mindenképpen elvégzi a feladatokat. Tankerületi szinten elsődleges cél, hogy
a jelenlegi szakemberek végezzék a jövőben is az adott feladatot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület a logopédiai ellátás 2013. szeptember 1-jei
változását vegye tudomásul.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a
pedagógiai szakszolgálat változásával kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, a képviselő-testület vegye tudomásul, hogy az
Általános Iskola alapító okiratából törlésre kerül a pedagógiai szakszolgálati feladat, a
logopédiai ellátás, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
227/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Pedagógiai szakszolgálati feladat változásának tudomásul vételéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(4)-(6) bekezdéseire figyelemmel tudomásul veszi, hogy Mezőhegyesi József Attila Általános
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratából a pedagógiai
szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet értelmében
törlésre kerül a pedagógiai szakszolgálati feladat (logopédiai ellátás).
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2013. június 30.
Antalné Erdélyi Dóra, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: A tanévzárásra való tekintettel megköszöni a
képviselő-testület egész éves munkáját, az iskolához való hozzáállását, azt, hogy a
rendezvényeiket személyes megjelenésükkel, illetve anyagilag is támogatták. További jó
munkát kíván.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöni az igazgató asszony tájékoztatását. A
jövőben is igyekeznek lehetőségeikhez mérten támogatni az iskola munkáját.
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2. napirendi téma: A képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a képviselőtestület 2013. II. félévi munkatervéről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Rajos István képviselő úr javasolja a munkaterv szeptember 24-ei ülés 3.
napirendi pontjának kiegészítését a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről szóló
beszámolóval. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadását javasolja
a fenti kiegészítéssel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a
2013. II. félévi munkatervvel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 2013. II. félévi munkatervet a
fenti kiegészítéssel fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
228/2013.(VI.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. II. félévi munkaterve
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2013. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint
fogadja el:
2013. szeptember 24.
1. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3. Mezőhegyes közrendje, közbiztonsága
1. Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2. Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3. Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tevékenységéről
4. Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tevékenységéről
5. Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadók: 1) – 2) téma: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, polgármester
3)1. téma: Zsótér Attila őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs megbízott parancsnoka
3)2. téma: Baukó Levente, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
3)3. téma: Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke
3)4.téma: Bere János, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke
3)5.téma: Béni Attila, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnoka
Véleményezők: 1) – 2) téma: Az Ügyrendi, Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság
A Pénzügyi Bizottság
3) téma: Az Ügyrendi, Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság
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2013. október 29.
1) Tájékoztató a város rendezési tervének hatályosulásáról
2) A lakosság tájékoztatása Mezőhegyes környezeti állapotának elemzéséről, értékeléséről
Előadók: 1) téma: Jeney Lajos D.L.A. Mezőhegyes város főépítésze
2) téma: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, polgármester
Véleményezők: 1) téma: Az Ügyrendi, Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság
2) téma: a Szociális és Egészségügyi Bizottság, továbbá Magyar Tibor
környezetvédelmi- és mezőgazdasági tanácsnok
2013. november 26.
1) Tájékoztató a 2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
4) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadók: 1) – 2), 4) téma: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, polgármester
3) téma: Hupucziné Győrki Julianna, jegyző
Véleményezők: 1) – 3) téma: Az Ügyrendi, Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság
1) – 2) téma: A Pénzügyi Bizottság
4) téma: a Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2013. december 10.
1) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok beszámolója
2) A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve
Előadók: 1)– 2) téma: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, polgármester és a tanyagondnokok
Véleményezők: 1) – 2) téma: az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi téma: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2008-2012. közötti
időszakban végzett munkájáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az egyesület
elnöke által beterjesztett, a Mezőhegyesi Sportegyesület 2008-2012. közötti időszakban
végzett munkájáról szóló tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Uj
Zoltán az Egyesület elnöke jelezte, hogy sajnálatos módon a testületi ülésen nem tud jelen
lenni, Magyar Tibor urat, az Egyesület Elnökségének tagját kérte fel, hogy képviselje az
ülésen. Kéri, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület Elnökségi tagja: Nem kíván
kiegészítést tenni, amennyiben kérdés van, arra készséggel válaszol.
Jeszenka Zoltán képviselő: Kéri, hogy a Birkózó Szakosztállyal kapcsolatosan felmerült
problémáról tájékoztassa a testületet.
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Magyar Tibor képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület Elnökségi tagja: A probléma
okán elnökségi és szponzori ülés összehívására került sor, amelyen megvitatták a Birkózó
Szakosztály működésének feltételeit. A birkózóknak saját alapítványuk van, emellett plusz
szponzori támogatást nem tudtak szerezni. Az önkormányzat folyamatos támogatást nyújt
azzal, hogy a tornatermet térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja. Egyéb anyagi támogatást
nyújtót nem találtak a részükre, ezért úgy döntött az egyesület, hogy a Birkózó Szakosztály az
alapítványon keresztül működik tovább. Az alapítvány által juttatott támogatással a
szakosztály szabadon gazdálkodhat. A szakosztály továbbra is az egyesületen belül működik,
de anyagi támogatást az egyesület részükre nem biztosít. A szakosztály meghatározott
időközönként eseti támogatást kap egyéb szponzoroktól alapítványon keresztül, azzal
szabadon rendelkeznek, nincs elszámolási kötelezettségük.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a tájékoztatót részletesnek, mindenre kiterjedőnek ítélte meg, javasolja
annak elfogadását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van
az Sportegyesület tájékoztatójával kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Mezőhegyesi
Sportegyesület 2008-2012. közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót fogadja
el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
229/2013. (VI. 25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Sportegyesület 2008-2012. közötti időszakban végzett munkájáról szóló
tájékoztató
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2008-2012. közötti
időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi téma: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. (A rendelet-tervezet
jegyzőkönyv mellé csatolva.) A rendelet legutóbbi módosításakor a korábbi bérleti díjak
lettek figyelembe véve költségelven bérbe adott lakások esetében, ezért ezt a hibát korrigálni
szükséges jelen rendeletmódosítás első szakaszával. Javasolja továbbá, hogy a Kossuth u. 39.
szám alatti ingatlant vegyék fel az értékesítésre kijelölt ingatlanok sorába. Az ingatlan
műemlékileg védett, ahhoz, hogy az ingatlan műemléki védettségének levételét
kezdeményezzék, szükséges a fenti intézkedés. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, és
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az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok
elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja az említett
kiegészítéssel a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését a fenti kiegészítéssel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a
rendelettervezettel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet azzal, hogy a Kossuth u. 39. szám alatti ingatlant
vegyék fel az értékesítésre kijelölt ingatlanok sorába, emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
19/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi téma: 2013. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 2013. évi Helyi
Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) A Helyi Esélyegyenlőségi Programot készítette dr. Szőke Anikó gyámhatósági
ügyintéző, a program elkészítését mentor segítette. Rendkívül átfogó programot készítettek,
amely megfelel a szakmai követelményeknek. A szakma álláspontja szerint minden előírásnak
megfelel a program, kiválónak minősítette, gratulál az elkészítéséhez. Az előterjesztést az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a szakma egyetértésének figyelembevételével javasolja a Helyi
Esélyegyenlőségi Program elfogadását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Program
végrehajtásáért a polgármester a felelős. Amennyiben a program végrehajtása során probléma
merül fel, azt a testület vitatja meg, és – amennyiben lehetősége engedi – biztosítja a
megfelelő anyagi feltételeket. Köszöni a program előkészítése során végzett munkáját dr.
Szőke Anikónak.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Sajnálatos módon a Szociális és Egészségügyi Bizottság –
határozatképtelenség miatt – nem tudta véleményezni a programot. A bizottság havonta 2-3
ülést tart, melyen többségében rászorulóknak segít azzal, hogy segélyek odaítéléséről dönt. Ez
is bizonyítja azt, hogy erre a programra mekkora szükség van. A bizottság további
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munkájához a programra feltétlenül szükség van. A programot áttanulmányozta, szakmai
szempontból kiváló, az ország bármely településén megállná a helyét. Egyetlen problémája,
hogy a program megvalósításához szükséges anyagi fedezet – véleménye szerint – nem áll az
önkormányzat rendelkezésére. A program valós képet ad a településen tapasztalható
problémákról. A problémák orvoslására az önkormányzat költségvetése nem ad lehetőséget.
Amennyiben központi támogatásban nem részesül az önkormányzat, úgy ezek a problémák a
jövőben is megmaradnak. Köszöni a program elkészítését, részéről elfogadásra javasolja.
Dr. Szőke Anikó gyámhatósági ügyintéző: Az összefoglaló helyzetelemzésben szerepel,
hogy az egyes problémákra milyen megoldásokat lehet alkalmazni. A mentorral egyetemben
– Beliczáné Dudás Erzsébet esélyegyenlőségi mentor – olyan megoldásokat igyekeztek
kidolgozni, amelyek a lehető legkisebb költséget igénylik, költséghatékonyság elvét követve,
illetve amely feladatok ellátása elsősorban az önkéntességen alapul.
Beliczáné Dudás Erzsébet esélyegyenlőségi mentor: Mezőhegyes Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programja komplex és szakmailag rendkívül kiváló anyag. Az érdem
elsősorban dr. Szőke Anikóé. A programban a helyzetelemzés, valamint az intézkedési terv is
a település jelenlegi problémáira alapul, és azok megoldását tűzi ki célul.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő asszony által elmondattak őt is
foglalkoztatják. A programban szereplő, anyagi vonzattal járó problémamegoldásokat a
költségvetésbe folyamatosan be kell építeni. Nem látja aggasztónak a helyi esélyegyenlőségi
helyzetet. Ebben az épületben is biztosítva van például a mozgáskorlátozottak közlekedési
lehetősége, továbbá biztosítva van a szegényebb családok beilleszkedési lehetősége, az eltérő
tantervet igénylő gyermekek felkarolása, a lovasterápiás program bevezetésre került.
Folyamatosan figyelemmel kísérik az átlagtól eltérő élethelyzetűek, illetve fizikai, egészségi
állapotú egyének helyzetét. A programmal a pályázati lehetőségekkel is jobban tudnak a
jövőben élni. Nem érzi, hogy jelentősebb hátrányt szenvedne bárki is a településen. Kéri,
akinek további kérdése, észrevétele van az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatosan, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
230/2013. (VI. 25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség
Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében elfogadja a
jegyzőkönyv mellékletét képező Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi téma: Szociális szövetkezetek alapításáról tájékoztató
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a
szövetkezet alapításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
E téma fontos kérdése, hogy a képviselő-testület alapító tagja legyen-e
Szövetkezetnek? Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi,
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Szociális
csatolva.)
Szociális
Oktatási,

Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák
a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a testület a legközelebbi júliusi ülésén
térjen vissza e téma megtárgyalására, tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő
háttér információ a megalapozott döntéshez, aljegyző úr tájékoztatása szerint szeptemberben
várható újabb jogszabály megjelenése e témában.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hasonló véleményen
volt, kellő információ hiányában nem lehet megalapozott döntést hozni, így javasolja, hogy a
Szociális Szövetkezet esetleges megalapításának témáját napolja el a testület. Nehéz
elképzelni, hogy a szövetkezet nyereséges, életképes lehet, úgy, hogy a létrehozásának
elsődleges célja a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
munkafeltételek megteremtése.
Veres Zoltán alpolgármester: Egyetért a javaslattal, a döntéshez több információra lenne
szükség. Idézi „nemzetgazdasági érdek, hogy elválasztódjon az értékteremtő termelő
foglalkoztatás a csak szociális alapú foglalkoztatástól”, ugyanakkor a szövetkezetnek
fenntarthatónak kell lennie. Kevés információval rendelkeznek, jelen ülésen nem célszerű az
alapításról döntést hozni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testületi anyag megküldését követően
vendégük volt Gyuláról Kis József, aki a közhasznú foglalkoztatás segítésére létrehozott
Szociális Szövetkezet munkájáról adott tájékoztatást. Kedvező benyomást tett a szövetkezet
munkájával kapcsolatosan. Alt Norbert, Gyula Város Alpolgármestere elnökletével működő
Szociális Szövetkezet munkájáról szóló tájékoztató megerősítette abban, hogy létre kell hozni
Mezőhegyesen is a szövetkezetet, függetlenül attól, hogy korábban aggályai voltak a
likviditási helyzetet illetően. Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot
tájékoztatták a Pénzügyi Bizottság döntéséről, a könnyebb döntés érdekében. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele van a Szociális Szövetkezetekkel kapcsolatosan, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület –
tekintettel arra, hogy a Szociális Szövetkezet alapításával, működésével kapcsolatosan nem áll
rendelkezésre kellő információ –, a téma újratárgyalására a 2013. július 30-ai rendkívüli
ülésen térjen vissza, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
231/2013. (VI. 25.) Kt. sz. határozat
A Szociális Szövetkezet megalapításának lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy a Szociális Szövetkezet
alapításával, működésével kapcsolatosan nem áll rendelkezésre kellő információ, és várható
azzal kapcsolatban jogszabályok megalkotása - a téma újratárgyalását a 2013. július 30-ai
ülésen újra napirendre tűzi.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 30.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy dr. Varga Imre,
az önkormányzat jogi tanácsadója jelezte, a közbeszerzési eljárás újabb szakaszba érkezett,
így 2013. július 9-ére testületi ülést kell összehívni.
7. napirendi téma: Társulási Megállapodások felülvizsgálata

a) A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
felülvizsgálata
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Két társulási megállapodás felülvizsgálata vált aktuálissá, ebből az egyik a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata, és a társulásból
történő kilépés esetleges kérdése. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit,
tájékoztassák a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a társulásból
történő kilépést.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület nyilvánítsa ki a társulásból történő kilépési
szándékát. A társulásból történő kilépésnek elsősorban megtakarítási okai vannak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottságok egyhangú javaslata a társulásból
történő kilépés. A jelen gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a társulásban történő részvételt.
A társuláson belül pályázaton nem tudott részt venni a társulás más irányú elkötelezettsége
miatt, továbbá Mezőhegyes város felszereltsége és intézményi ellátottsága nem teszi
indokolttá egyéb szolgáltatást igénybevételét.
Ugyanakkor a képviselő-testület változatlanul fenntartja együttműködési készségét,
amennyiben arra a társult települések önkormányzatai igényt tartanak.
A belső ellenőrzési feladatot – amelyet jelenleg társulás keretében lát el – a testület a jövőben
más formában kívánja ellátni.
Szeretné, ha kifejezettek szakmai és gazdasági szempontok szerint döntene a testület e
kérdésben.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosítását és egységes
szerkezetbe foglalt szövegét fogadja el, továbbá nyilvánítsa ki, hogy az önkormányzat 2014.
január 1-jétől nem kíván tagja lenni a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak, abból
2013. december 31-jével ki kíván válni, ennek következtében a Társulási Megállapodást csak
határozott időre, 2013. december 31-ig kösse meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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232/2013.(VI. 25.) kt. sz. határozat
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása,
valamint a Társulásból történő kilépési szándék
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítását
és egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) és (2) bekezdése alapján kinyilvánítja, hogy az
önkormányzat 2014. január 1-jétől nem kíván tagja lenni a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulásnak, abból 2013. december 31-ével ki kíván válni.
Ennek következtében a Társulási Megállapodást csak határozott időre, 2013. december 31-ig
köti meg. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Döntését részben jelen gazdasági helyzetre, részben arra való tekintettel indokolja, hogy a
társuláson belül pozitív irányú elbírálásban nem volt része, pályázaton nem tudott részt venni
a társulás más irányú elkötelezettsége miatt, továbbá Mezőhegyes város felszereltsége, és
intézményi ellátottsága nem teszi indokolttá, hogy egyéb szolgáltatást vegyen igénybe.
A képviselő-testület változatlanul fenntartja együttműködési készségét, amennyiben arra a
társult települések önkormányzatai igényt tartanak.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 25.
b) Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Megállapodás felülvizsgálata
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a fent említett
másik társulás, a Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Ezzel kapcsolatosan is tárgyalandó Mezőkovácsháza és Térsége Társulásban való részvétel
kérdése. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, a testület ne
vegyen részt a Mezőkovácsháza és Térsége Társulása munkájában.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület nyilvánítsa ki, nem kíván tagja lenni a
társulásnak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes város felszereltsége több annál,
mint amit a társulás nyújtani tudna. A településen a tanyagondnoki szolgálat az arra rászoruló
személyeknek segítséget tud nyújtani, annak kétirányú fenntartása indokolatlan. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele van a Mezőkovácsháza és Térsége Társulással kapcsolatosan, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület nyilvánítsa ki, az önkormányzat nem kíván tagja lenni a Mezőkovácsháza
és Térsége Társulásnak, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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233/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Megállapodásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az önkormányzat nem kíván tagja
lenni a Mezőkovácsháza és Térsége Társulásnak, tekintettel arra, hogy a támogató szolgálat –
melyet Mezőhegyes Város vonatkozásában eddig a jogi személyiséggel nem rendelkező
társulás látott el -, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. §
(2) bekezdése értelmében nem kötelezően ellátandó feladat, és az önkormányzat egyéb módon
is képes biztosítani lakosainak a szükséges feltételeket.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: 2013. június 26.
8. napirendi téma: A BÉKÉS-MANIFESZT Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez való
csatlakozás

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a BÉKÉSMANIFESZT Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez való csatlakozásról szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkérték az önkormányzat jogi tanácsadóját,
segítsen a DAREH megkeresésének értelmezésében, segítse a testületet a döntés
meghozatalában. Az önkormányzat részt vesz a Délkelet Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásban, annak
érdekében, hogy a társulás által benyújtandó pályázat pozitív elbírálásban részesüljön. A
pályázat pozitív elbírálásban részesült, ennek keretében megvalósuló hulladékszállítást a
BÉKÉS-MANIFESZT Közszolgáltató Nonprofit Kft. végezné, amelynek létrehozásában nem
minden önkormányzat vesz részt. A Kft. nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek a
hulladékszállításhoz szükségesek. Az önkormányzatnak ugyanakkor Mezőhegyes város
területén szilárd hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltató
kiválasztása tárgyában meghívásos közbeszerzési eljárása van folyamatban a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft-vel. Ezen Kft. szolgáltatásával, a feladat ellátásával nem volt
probléma, kizárólag az általa ajánlott ár nem felelt meg. Tekintettel arra, hogy kötött árak
vannak, vélhetően a közbeszerzési eljárás eredménnyel zárul. Az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság azt javasolja, hogy a
testület ne csatlakozzon a BÉKÉS-MANIFESZT Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez, az általa
felajánlott lehetőséggel ne éljen, tekintettel arra, hogy rendkívül sok a bizonytalansági
tényező, függetlenül attól, hogy rendelkezésre áll a céggel kapcsolatosan minden információ.
A közbeszerzési eljárás folyamatban, annak várható az eredményes végkimenetele. A
jelenlegi szolgáltató munkájával az önkormányzat már tisztában van, az megfelel az
igényeknek. A szolgáltatást a jövőben is biztosítani kell, a lehető legmagasabb színvonalon.
Ismeretei szerint a Kft. nem rendelkezik a szolgáltatás viteléhez megfelelő
eszközállománnyal.
Veres Zoltán alpolgármester: Észrevételt kíván tenni. A Magyar Nemzet mai számában
olvasható, hogy az önkormányzatoknak veszteséges lesz a hulladékszállítás a rezsicsökkentés
miatt. Részben az önkormányzatok fizethetik meg a szemétszállításban július 1-jétől életbe
lépő rezsicsökkenés árát. A lap szerint vannak olyan települések, amelyek saját üzemeltetésű
céget sem tudtak alapítani, mert az előzőleg jelentkező szakmai befektetők visszaléptek.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke szerint eleinte biztosan nem lesz nyereséges a szemétszállítás,
de a Kormány intézkedései helyesek, mivel így az ágazatban nem keletkezhet extra profit,
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abban bíznak, hogy a termék ilyenkor származó bevételéből az önkormányzatok a
korábbiakhoz képest több juttatást kaphatnak. Jelenlegi helyzetben, gazdasági és
fenntarthatósági szempontból nehéz a döntés. Jelenleg a testület arról dönt, hogy hogyan tudja
megoldani a hulladékszállítási szolgáltatás zökkenőmentes biztosítását, bízva annak
fenntarthatóságában.
Jeszenka Zoltán képviselő: Egy veszteségre ítélt ágazatnak nem célszerű tagja lenni. A cég
veszteséges működése esetén elképzelhető, hogy pótbefizetésre kerülhet sor. Az
önkormányzatnak kockázatos befektetés lenne.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a
Kft-vel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület ne csatlakozzon a BÉKÉS-MANIFESZT
Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
234/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
A BÉKÉS-MANIFESZT Közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatának elutasításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a BÉKÉS-MANIFESZT
Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez (5746 Kunágota, Rákóczi út 9., cégjegyzékszám: 04-09009182, adószám: 21492587, képviseli: Bondár Lajos ügyvezető), az általa felajánlott
lehetőséggel – mely a kommunális vegyes hulladékgyűjtésre, valamint a szelektív
hulladékgyűjtésre irányul – nem kíván élni.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2013. július 2.
9. napirendi téma: A háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések módosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mielőtt a téma tárgyalását megkezdenék, meg
kíván emlékezni dr. Várkonyi László háziorvosról, volt települési képviselőről, aki 2013.
június 15-én hunyt el. A doktor úr több, mint 40 évig szolgálta a várost, hivatása mellett a
városban több társadalmi feladatot vállalt, a Sportegyesületben orvosi tevékenységet látott el,
a sakkozók menedzsere, a városvédők egyesületének első elnöke volt. Temetésére 2013.
június 26-án 11 órakor kerül sor. Kéri a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, hogy az
elhunyt emlékének egy perces néma felállással adózzanak.
A testület tagjai, és a jelenlévők egy perces néma felállással tisztelegtek dr. Várkonyi László
emléke előtt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Dr. Várkonyi László halálával megüresedett
egy háziorvosi körzet. Várkonyi Zsolttal, dr. Várkonyi László fiával folytatott rendkívül
korrekt, és konstruktív egyeztetésen megállapodtak, hogy a közös megoldás irányába
gondolkodnak. A héten adnak választ arra, hogy a praxist az örökös fenntartja-e. Praxisjog
értékesítésére 1 év áll rendelkezésre, annak megnyílta az örökhagyó halála napja.
Amennyiben ez mellett dönt a család, úgy az önkormányzatnak helyettesítő orvosról kell
gondoskodnia. Dr. Guti Pál, dr. Szegvári Péter, és dr. Gurzó Mária segítségével sikerült egy
jól felkészült, szakmailag kiváló orvost találniuk helyettesként. A két háziorvos jelezte, hogy
18

a jövőben nem kívánják ellátni az ügyeleti feladatokat, ezért szükséges a velük kötött feladatellátási szerződés módosítása. A testület tagjai megkapták a háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) A testület a 2013. május 28-ai ülésén döntött arról, hogy a Sani-Med Trans
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg az orvosi ügyeleti feladatok ellátásával
Mezőhegyesen. A doktor úr halálával az ügyeleti feladatok ellátása még nehézkesebbé vált, a
két háziorvos képtelen lenne, és az egészségi állapotuk sem engedi ezen feladat jövőbeni
ellátását. A háziorvosok kérésére változás áll be az orvosi ügyeletben 2013. július 1-jétől. Az
ügyeleti szolgálatot 2013. július 1-jétől a Sani Med Kft. látja el az Idősek Otthonában,
hétköznap 16 órától másnap 8 óráig, hétvégén péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig. Az
ügyelet elérhetőségéről, az ügyelettel kapcsolatos ismeretekről tájékoztatják a lakosságot
szórólapok formájában, valamint a sajtón keresztül. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményezte. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítását.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Dr. Szegvári Péter háziorvos jelen volt a tegnapi Pénzügyi
Bizottsági ülésen, és rövid tájékoztatást nyújtott. Nincs tudomásuk arról, hogy a testület által
megbízott Sani-Med Kft. – akit véleménye szerint azért választott ki a testület, mert ő adta a
legkedvezőbb ajánlatot – milyen formában látja el az ügyeleti feladatokat. Megdöbbenve
hallotta, hogy nem orvos fog rendelkezésre állni, hanem orvosi végzettséggel nem rendelkező
egészségügyi dolgozó. Probléma esetén felhívják az ügyelet telefonszámát, a diszpécser veszi
fel a telefont, aki elsősorban tanácsadást ad a problémával kapcsolatosan, Ő ítéli meg, hogy az
adott problémára mentőt hív-e, avagy orvosolható más módon. Nem garantált, hogy részesül a
beteg orvosi ellátásban az Idősek Otthonában. A háziorvosok kérték a szerződésük
módosítását, arra való tekintettel, hogy megromlott egészségi állapotuk miatt az ügyeletet a
jövőben nem tudják ellátni. A szerződésből kérik törölni az ügyeleti ellátásra vonatkozó
pontot, ugyanakkor részt vehetnek az ügyeleti ellátásban, és ha részt vesznek, úgy díjazást
kérnek. A lakosság a képviselő-testület felé fog panasszal élni, ha nem lesznek megelégedve a
szolgáltatással. A lakosság rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Nincsenek abban a
helyzetben, hogy a szerződésnek érvényt szerezzenek, mivel a háziorvos nem vállalja az
ügyeleti ellátást. Néhai Várkonyi László doktor úr betegei is rendkívül kiszolgáltatott
helyzetben vannak. Elképzelhető, hogy Várkonyi doktor úr betegei átjelentkeznek másik
orvoshoz, ezáltal a két háziorvos beteglétszáma drasztikusan növekszik, ezáltal az ellátásért
járó pénz is. Nem lesz arra szükség, hogy ügyeletet tartsanak. A háziorvosi rendelők
felújítására az önkormányzat rendkívül sokat áldozott, többek között azért is, hogy az ügyeleti
feladatokat kellőképpen ellássák. Az ügyeleti feladatot a jövőben az Idősek Klubja épületében
látják el, ami a lakosságnak teljesen új, ismeretlen helyzetet teremt. Az ügyelettel kapcsolatos
kérdéseket tisztázni kell, a lakosság pontos tájékoztatása – az ügyeletet ellátó cégről, annak
idejéről, helyéről, folyamatáról, elérhetőségéről – rendkívül fontos feladat. Véleménye szerint
a Kft-t nyilatkoztatni kell a feladat ellátásának folyamatáról. A lakosságban felmerül annak
gondolata, hogy elhagyja a települést, ha nem megfelelő szolgáltatásban van része. Ezért
szükséges ezt a kérdést alaposan megtárgyalni, a döntést megfelelőképpen meghozni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő asszony által elmondottak messze
állnak a valós élethelyzettől. Dr. Szegvári Péter háziorvos tájékoztatta a bizottságot arról is,
hogy az országban milyen formában működik az ügyeleti szolgálat. Ezt kellene hangsúlyozni,
nem azt, amivel esetlegesen pánikot keltenek. Az országban egyedülálló a Mezőhegyesen
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eddig folytatott orvosi ügyeleti ellátás, a Kft. által végzett tevékenység a jellemző. A Kft. a
kedvező ajánlata mellett vállalta, hogy elsősegélynyújtó helyet létesít a városban. Aki ügyeleti
ellátásra szorul, vagy Mezőhegyesen az Idősek Klubjában orvosi ügyeletként engedélyezett
elsősegélynyújtó helyen látják el, vagy Tótkomlóson. Kéri, hogy senki ne keltsen pánikot a
lakosság körében. Szegvári doktor úr elmondta, hogy Mezőhegyes lakossága most fogja
megtapasztalni, hogy az ország más településein hogyan működik az ügyelet. A
háziorvosoknak köszönettel tartoznak azért, hogy eddig vállalták az ügyeleti feladatokat, nem
voltak arra kötelesek, szívességből tették. Az országgyűlési képviselő úr megkeresésére –
melyben arra kérte, hogy Mezőhegyes integrálódjon a Mezőkovácsházai ügyeleti rendszerhez
– a háziorvosok válaszul azt mondták, vállalják Ők az ügyeletet a lakosság érdekében. Az
ügyeleti ellátási rendszerek szakmailag vannak megszervezve, amennyiben megfelel a
szakmai elvárásoknak, úgy nincs rémhír terjesztésének helye.
Rajos István képviselő: Elsődlegesen nem anyagi szempontból döntöttek a Sani-Med Kft.
mellett, hanem a város védelme, egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében, elsődleges
szempont a helyben történő ellátás biztosítása. Az ügyeleti rendszer megváltoztatására a
háziorvosok kérésére került sor, emiatt nem érheti támadás a testületet. A jövőben az ügyeleti
rendszer úgy fog működni, mint ahogyan az ország más településein. Javasolja, hogy
amennyiben erre lehetőségük van, hívják meg a Sani-Med Kft. képviselőjét, vagy az Országos
Mentőszolgálat területi képviselőjét, vagy ebben illetékes szakembert, azért, hogy pontos
tájékoztatást nyújtsanak a lakosságnak az ügyeleti rendszer működéséről. Amennyiben
Szegvári doktor úr megérkezik az ülésre, úgy az Ő álláspontjáról is tájékozódhat a lakosság.
Az ügyelet helyben történő ellátása 1 fővel történik, arról nincs tudomásuk, hogy az az egy fő
milyen végzettséggel bír.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Maximálisan egyetért a javaslattal.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ügyeleti ellátás kérdésében a 2013. május
28-ai ülésén már döntött a testület, minden kérdésre választ kaptak, mely az ügyelettel
kapcsolatos, arra is, hogy miért az Idősek Klubja épületében kap helyet az ügyelet. Jogszabály
írja elő, az egészségügyi előírások szerint, hogy az ügyeletet a háziorvosi rendelőkben nem
lehet ellátni.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Ezekről az információkról azért nincs tudomása, mert azon a
testületi ülésen nem tudott jelen lenni.
Rajos István képviselő: A Sani-Med Kft. képviselője nem volt jelen az ülésen. Az ügyelettel
kapcsolatosan annyi tájékoztatást kaptak, amennyi az írásos tájékoztatóban szerepelt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Írásos tájékoztatást kapott a testület a
Mezőkovácsházai ügyelettel, valamint a Kft. ügyeleti ellátásával kapcsolatosan is, minden
információt rendelkezésre bocsájtottak. A Kft. Tótkomlósról látta volna el az ügyeletet,
kifejezett kérésére döntött úgy, vállalja, hogy elsősegélynyújtó helyet létesít Mezőhegyesen.
Az ügyeleti rendszer minden jogszabályi feltételnek megfelel. Az ügyeleti ellátással
kapcsolatos tájékoztatás lebonyolítását nem javasolja testületi ülés keretén belül. Dr. Szegvári
Péter háziorvost várják az ülésre, amennyiben megérkezik, tájékoztatja a testületet, és a
hallgatóságot az ügyelettel kapcsolatosan. 2013. július 1-jétől az ügyeletnek működnie kell,
ezért került sor az azonnali döntésre, hiszen azt közzé is kell tenniük. Természetesen elő fog
fordulni, hogy nem mindenkinek jut a tudomására, de igyekeznek a legszélesebb körben
értesíteni a lakosságot. A testület a tőle telhető legoptimálisabb döntést hozta.
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Rajos István képviselő: Nem azt akarta kifejezni, hogy a testület nem kapott kellő
tájékoztatást, hanem a rendelkezésre álló információ alapján döntött. A Sani-Med Kft.
képviselői részéről kerüljön sor a lakosság tájékoztatására az ügyelet ellátásának kérdéséről.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Dr. Szegvári Péter háziorvos is ezt a javaslatot tette bizottsági
ülésen, hiszen Ő sincs tisztában azzal, hogy a Kft. konkrétan hogyan látja el az ügyeleti
feladatokat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület döntött az ügyeleti ellátás
kérdésében, felesleges lenne testületi ülés keretében újra megtárgyalni azt. Amennyiben a
testület felül kívánja vizsgálni döntését, úgy ítéli meg, hogy nem a kellő információ
birtokában döntött, felbonthatja a szerződést, és más ügyeleti ellátást nyújtó szerveket is
meghívhat az ülésre. Ebben az esetben július 1-jétől nem lesz ügyeleti ellátás. A testület
meghozta döntését, a továbbiakban a lakosság tájékoztatására kerül sor. A lakosság
tájékoztatásához nincs szükség testületi ülésre. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele,
javaslata van az ügyeleti ellátás vonatkozásában, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hívja meg a
Mezőhegyesen 2013. július 1-jétől ügyeleti ellátást biztosító Sani-Med Trans Egészségügyi és
Szolgáltató Kft-t annak érdekében, hogy egyenes adásban, előre meghirdetett időpontban
tájékoztassa a lakosságot az ügyeleti ellátás részleteiről, továbbá a lakosság minél szélesebb
körű tájékoztatása érdekében az orvosi ügyelet változásáról hirdetményt tegyen közzé, az
értesítőt Mezőhegyes város minden lakosa postaládájába juttassa el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
235/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Lakosság tájékoztatása az ügyeleti ellátás változásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete meghívja a Mezőhegyesen 2013. július 1-jétől
ügyeleti ellátást biztosító Sani-Med Trans Egészségügyi és Szolgáltató Kft-t annak érdekében,
hogy egyenes adásban, előre meghirdetett időpontban tájékoztassa a lakosságot az ügyeleti
ellátás részleteiről.
A lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az orvosi ügyelet változásáról
hirdetményt tesz közzé, továbbá az értesítőt Mezőhegyes város minden lakosa postaládájába
eljuttatja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tekintettel arra, hogy az ügyeleti ellátást a
jövőben nem a háziorvosok látják el, a velük kötött feladat-ellátási szerződéseket módosítani
szükséges.
Magyar Tibor képviselő: Mi történik akkor, ha a Várkonyi doktor úr megüresedett körzetébe
érkező orvos vállalja az ügyeleti feladat ellátását? Ebben az esetben nem lesz probléma, hogy
kivették az ügyeleti ellátásra vonatkozó pontokat a szerződésből? Célszerűbb lenne, ha
helyben praktizáló orvos látná el a betegeket.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megváltozott az ügyeleti rendszer, így az nem
jöhet szóba, egyedül egyébként sem tudná ellátni a feladatot. A Kft. ügyeleti feladatot lát el
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hétköznap délután 4 órától, másnap reggel 8 óráig, továbbá pénteken 12 órától, hétfő reggel 8
óráig, illetve ünnepnapokon az aktuális nap 12 órától, az aktuális napot követő első hétköznap
reggel 8 óráig, egész évben, tehát minden egyes napot lefednek. A Kft. bevonhatja a
háziorvost az ügyeleti feladat ellátásába, de az a közöttük létrejövő megállapodástól függ, az
önkormányzat abban nem vesz részt. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a feladatellátási szerződésekkel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület módosítsa dr. Guti Pállal, és dr.
Szegvári Péterrel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződéseket, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
236/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
A háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések módosítása, az ügyeleti feladatok
megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a dr. Guti Pállal és a dr. Szegvári Péterrel –
kérésüknek megfelelően - a 493/2012.(XII.11.) kt. sz és 494/2012.(XII.11.) kt. sz határozatai
alapján kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződéseket az alábbiak szerint módosítja 2013.
július 1-jétől:
1. Mindkét feladat-ellátási szerződésben hatályát veszti
- a szerződés 13. e) pontja, mely szerint „A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
ügyeleti szolgálatban való részvétel”,
- a szerződés 20. pontja, mely szerint „A háziorvos részt vesz az orvosi ügyeleti
szolgálatban a 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés d) pontja szerint. Az
ügyeleti szolgálat díjazását a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza. A
háziorvos az ügyeleti tevékenységéről havonta számlát nyújt be az Önkormányzat felé.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a számla összegét a fizetési határidőn belül a
háziorvos részére megfizeti.”, továbbá
- a szerződés 21. pontja, mely szerint „A háziorvos részt vesz a rendelési időn kívüli
készenléti szolgálatban. A készenléti szolgálat díjazását a mindenkori költségvetési
rendelet tartalmazza. A háziorvos a készenléti tevékenységről havonta számlát nyújt
be az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat vállalja, hogy a számla összegét a fizetési
határidőn belül a háziorvos részére megfizeti.”
2. A dr. Szegvári Péter háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződésben hatályát veszti a
szerződés 33. pontja, mely szerint „A Mezőhegyes, Ruisz Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan
működési kiadásaihoz az önkormányzat az alábbiak szerint járul hozzá:
- áramdíj a helyiség világításához, berendezések üzemeltetéséhez
20%
- fűtésdíj a helyiségek fűtése érdekében
20%
- hideg és meleg folyóvíz költségeihez
20%
- szennyvízcsatorna költségeihez
20%
- internet használat költségeihez
20%”
A szerződések egyebekben változatlanok maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozattal egyezően módosított feladat-ellátási
szerződéseket aláírja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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10. napirendi téma: Balázs József földhaszonbérlettel kapcsolatos jogvitája
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Balázs József
földhaszonbérlettel kapcsolatos jogvitájáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kéri a
bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Dr. Varga Imre ügyvéd úr
tájékoztatta a bizottságot a jogvitával kapcsolatosan, a követelés jogosságát vitatja, nem
javasolja annak teljesítését. A bizottság javasolja, hogy a fizetési felszólítás teljesítését
utasítsa el.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.-nek, a Balázs József 12.000,- Ft
kertmegmunkálási és vetőmag költsége megtérítését követelő fizetési felszólítása teljesítését
utasítsa el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
237/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
D.A.S Jogvédelmi Biztosító Zrt. követelésének elutasítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.-nek (1082
Budapest, Futó u. 47-53) a Balázs József Mezőhegyes Gluzek ltp. 3/B. 2/7. szám alatti lakos
12.000,- Ft kertmegmunkálási és vetőmag költsége megtérítését követelő fizetési felszólítása
jogosságát vitatja, teljesítését elutasítja. Balázs József Mezőhegyes Gluzek ltp. 3/B. 2/7. szám
alatti lakos semmilyen mezei leltár szerinti kártérítésre nem tarthat igényt. Kertbérleti
szerződése, csakúgy, mint a többi bérlőé egy mezőgazdasági évre szólt. Ennek ellenére a
Képviselő-testület 131/2013. (III.26.) kt. sz. határozatában Balázs József részére – kifejezetten
méltányos jogkörben – a korábban bérelt kertjével azonos állapotú, felszántott kertet kínált
fel, így a felszántás költsége megtérült volna számára, ha a felajánlott új kertet elfogadja. Az
általa megvásárolt vetőmag továbbra is értékesíthető vagy felhasználható, mivel azt
önkormányzatunkhoz eljuttatott korábbi nyilatkozata alapján még nem használta fel.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2013. június 30.
11. napirendi téma: A Gundel Ferenccel kötendő reklámszerződés feltételeinek
megváltozása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Gundel Ferenccel
kötendő reklámszerződés feltételeinek megváltozásáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A testület korábbi ülésén úgy határozott, hogy Gundel Ferenc
által felajánlott lehetőséget elfogadja, és egy minimál reklámcél elérése érdekében szerződést
köt. Mint utóbb kiderült, az ajánlat nem rendezvény helyszínekre, hanem
rendezvényszolgáltatókra vonatkozik, és ez a szolgáltatás minimum 30.000,- Ft + ÁFA
összegbe kerülne. Az új feltételek szerinti szerződéskötést nem javasolja. Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
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Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az új feltételek
szerinti szerződés megkötését nem javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a szerződés megkötését nem javasolja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a 194/2013.(V.28.) kt. számú határozatát, melyben előfizetői szerződés
megkötéséről döntött a Gundel Investment Ingatlanforgalmazó Kft.-vel, a
www.rendezvenyszervezo.com weboldal igénybevételére, vonja vissza, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
238/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
A 194/2013.(V.28.) kt. sz. határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 194/2013.(V.28.) kt. számú határozatát, melyben
előfizetői szerződés megkötéséről döntött a Gundel Investment Ingatlanforgalmazó Kft.-vel
(1033 Budapest, Kazal u. 133.), a www.rendezvenyszervezo.com weboldal igénybevételére,
visszavonja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő – a közlésre: 2013. június 30.
12. napirendi téma:
kezdeményezéséhez

Csatlakozás

az

Európai

Mobilitási

Hét

rendezvény

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az Európai
Mobilitási Hét rendezvény kezdeményezéséhez történő csatlakozásról szóló előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság is véleményezte. Kéri a
bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendezvényhez történő csatlakozást.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Meg kell határozni, hogy mindhárom feltételt
vállalja-e a testület.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Nem lenne elegendő egyetlen egy feltételt vállalni? Amennyiben vállalják, és
valamely feltételt nem teljesítik, úgy az nem jelenthet problémát?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Legalább egy feltételt teljesíteni kell, azonban
mindhárom feltétel is vállalható, ez esetben az önkormányzat a rendezvény arany fokozatú
résztvevőjévé válik, és nevezhet az Európai Mobilitási Hét díjára.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Amennyiben anyagi vonzattal nem jár, és mindhárom feltétel teljesíthető, támogatja a
rendezvényen való részvételt, mindhárom feltétel vállalásával.
Magyar Tibor képviselő: A bizottság azon az állásponton volt, hogy egy napra csatlakozik a
rendezvényhez, ezzel szemben az előterjesztésben szereplő 2. pont értelmében „egy új állandó
intézkedést hoz, mely előnyben részesíti a környezetbarát közlekedési módokat a
személygépkocsi használatával szemben (pl. új kerékpársáv, sebességcsökkentő korlátozás,
útlezárás, járdaszélesítés)”. Ez nem egy napot jelentene, hanem egy állandósuló intézkedést.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Véleménye szerint mindhárom feltétel gond
nélkül teljesíthető. A 2. pontban felsorolt intézkedések példák, nem feltétlen azokat kell
teljesíteni. Az Európai Mobilitási Hét a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést
népszerűsítő programsorozat. A rendezvény jelmondata: „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” A
kampány célja, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések
bevezetésére ösztönözze, és polgáraik a gépkocsik használata helyett más közlekedési
módokat (kerékpár, gyaloglás, közösségi közlekedés) részesítsenek előnyben. Ezzel
kapcsolatosan már tettek intézkedéseket, amelyet a 2. pont teljesítésének tudhatnak be.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az 1. pontban szereplő egyhetes rendezvénysorozat megszervezésének finanszírozása
milyen formában valósul meg?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Véleménye szerint ez csak szervezés kérdése,
anyagi vonzata nincs.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, konkretizálják, hogy milyen feladatokat vállal be a
testület, és annak milyen mértékű anyagi vonzata van.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottság döntése értelmében, amennyiben
anyagi vonzata nincs a rendezvényen való részvételnek, úgy javasolja azt.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság úgy döntött,
amennyiben szervezési intézkedéssel, anyagi hozzájárulás nélkül megoldható a feladatok
teljesítése, javasolja a rendezvényen való részvételt. A rendezvényen való részvétel a város
népszerűsítéséhez járulna hozzá.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A város csak abban az esetben lesz aranyfokozatú részvevője, ha mindhárom feltételt
teljesíti.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület csatlakozzon az Európai Mobilitási Hét rendezvényhez, annak mindhárom
feltételét vállalja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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239/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét rendezvény kezdeményezéséhez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik az Európai Mobilitási Hét rendezvényhez,
annak mindhárom feltételét vállalja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai
Mobilitási Hét Kartáját aláírja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a Karta megküldésére: 2013. augusztus 1.
13. napirendi téma: Ingyenes jogi tanácsadói szolgáltatás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az ingyenes jogi
tanácsadói szolgáltatásról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Ingyenes jogi tanácsadói szolgáltatását ajánlotta fel a Banki és Végrehajtási
Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesülete Mezőhegyes város részére. Javasolja, hogy
mindenképpen vegyék igénybe ezt a felajánlást, és biztosítsák az Egyesület részére a
szolgáltatás végzéséhez szükséges helyiséget, amennyiben igényt tartanak arra.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Ismeretei szerint ingyenes jogi tanácsadást dr. Druga
Magdolna folytat az Alapszolgáltatási Központban.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Dr. Druga Magdolna elsősorban gyermekjóléti
szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadást folytat. Az Egyesület ingyenes szolgáltatást nyújt,
sem az önkormányzatnak, sem az ügyfeleknek nem kerül pénzbe. Az önkormányzat annyi
segítséget nyújt, hogy – amennyiben a testület elfogadja a felajánlást – közzéteszik a lakosság
körében.
Rajos István képviselő: Tekintettel arra, hogy ingyenesen áll a lakosság rendelkezésére az
Egyesület, az önkormányzat helyet is tud biztosítani, javasolja a felajánlás elfogadását. Olyan
kiemelt ügyekkel foglalkoznak, amelyek a lakosság jelentős részét érintik, mint a kilakoltatás,
a végrehajtás és az eladósodottság, támogatni kell az egyesület ez irányú felajánlását. Eljöhet
az az idő, amikor Mezőhegyes lakosságának szüksége lesz erre a szolgáltatásra.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület ingyenes
jogi tanácsadói szolgáltatásait fogadja el, biztosítsa közleményük önkormányzati portálokon
és a helyi médiában való megjelenését, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
240/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület ingyenes jogi tanácsadói
szolgáltatásának igénybevétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület (8253 Révfülöp, Csárda u. 1.) ingyenes jogi tanácsadói
szolgáltatásait Mezőhegyes város lakossága részére. Biztosítja közleményük önkormányzati
portálokon és a helyi médiában való megjelenését.
Felhatalmazza a polgármestert a döntés továbbítására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2013. július 15.
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15. napirendi téma: Bérleti szerződések módosítása, illetve megkötése a Kozma F. u.
14. szám alatti háziorvosi rendelés és nőgyógyászati szakellátás
biztosítására
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a bérleti
szerződések módosításáról, illetve a Kozma F. u. 14. szám alatti háziorvosi rendelés és
nőgyógyászati szakellátás biztosítására kötendő szerződésről szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkereste dr. Felek Csanád szülész-nőgyógyász
szakorvos azzal, hogy nőgyógyászati szakrendelést szeretne végezni Mezőhegyesen.
Biztosította doktor urat a nyitottságukról. A doktor úr rendelővel kapcsolatos észrevételeit
rendezték. A rendelőnek szánt ingatlan a MÁM Kft. tulajdonát képezi, ezért felvették a
kapcsolatot a Kft. ügyvezetőjével, a helyiség rendbetételével kapcsolatosan. Az ügyvezető úr
hozzájárult az ingatlan további bérbeadásához. Nőgyógyászati szakrendelés lesz
Mezőhegyesen a korábbi nőgyógyászati szakrendelés helyén, a Kozma F. u. 14. szám alatti
ingatlanban. Ez alapján a két bérleti szerződést módosítani kell. A bérleti díj a rendelési idő
arányában osztódott a tevékenységek között. Guti doktor úr kérte, hogy az arányokat
módosítsák 90 %-ra, és 10 %-ra.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A doktor úr kérésének megfelelően annyiban szükséges
a szerződés-tervezet módosítása, hogy a dr. Felek Csanád által fizetett bérleti díj 4.950,- Ft
helyett 5.000,- Ft + ÁFA, dr. Guti Pál által fizetett bérleti díj pedig 50.050,- Ft helyett
50.000,- Ft + ÁFA.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a
szerződésekkel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a fenti módosítással az önkormányzat által bérelt
Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanban biztosítson helyiséget dr. Felek Csanád
szülész-nőgyógyász szakorvosnak, nőgyógyászati tevékenység folytatására, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
241/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés kötése Dr. Felek Csanád szülész-nőgyógyász szakorvossal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat által bérelt Mezőhegyes, Kozma F.
u. 14. szám alatti ingatlanban helyiséget biztosít dr. Felek Csanád (lakcím: 5900 Orosháza,
Kossuth u. 11., adóazonosító: 8288172881) szülész-nőgyógyász szakorvosnak heti 2 óra
időtartamú (szerdán 18-20 óráig) nőgyógyászati tevékenység folytatására, a szakrendelés
megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek jogerőre emelkedésének napjától, határozatlan
időre. A bérleti díjat 5.000.-Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. Felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület módosítsa a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal, a Mezőhegyes,
Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést a fenti módosítással,
kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
242/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés módosítása a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítja
a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (Mezőhegyes, Kölcsey u. 1/B) a
Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést. A bérleti díjat
50.000 Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 30.
16. napirendi téma: A mezőhegyesi 1505/1, 1505/2 és 1520 hrsz-ú ingatlanok
értékesítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a mezőhegyesi
1505/1, 1505/2 és 1520 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kéri a
bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja az
ingatlanok értékesítését. Az ingatlanok közül kettő szántó művelési ágú, illetve egy
beépítetlen terület művelési ágú, korábban az önkormányzat bérbe adta ezeket a területeket.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület kínálja eladásra az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes külterület
1520 hrsz-ú, 1982 m2 nagyságú szántó művelési ágú és a 1505/2 hrsz-ú, 5724 m2 nagyságú
szántó művelési ágú termőföldeket, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
243/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 1520, 1505/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete eladásra kínálja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Mezőhegyes külterület 1520 hrsz-ú, 1982 m2 nagyságú, 8,26 Ak értékű szántó művelési ágú
és a 1505/2 hrsz-ú, 5724 m2 nagyságú, 23,87 Ak értékű szántó művelési ágú termőföldeket.
Ennek érdekében az ingatlan értékbecslését elkészítteti, majd a Képviselő-testület következő
ülésére beterjeszti azt az eladási ár meghatározására. Az értékesítés a termőföldre vonatkozó
elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002
(II.18.) Korm. rendelet alapján hirdetmény útján történik. A leendő vásárlót terheli az
értékbecslés költsége.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 30.

28

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület kínálja eladásra az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes külterület 1505/1
hrsz-ú, 1628 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
244/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 1505/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete eladásra kínálja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Mezőhegyes külterület 1505/1 hrsz-ú, 1628 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú
ingatlant. Ennek érdekében az ingatlan értékbecslését elkészítteti. Az ingatlant az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. § szerint a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben – minimum
az értékbecslésben meghatározott áron – értékesíti. A leendő vásárlót terheli az értékbecslés
költsége.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 30.
Bejelentések
1. Adósságkonszolidáció
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Simonka György országgyűlési képviselő urat
várták a mai ülésre, változatlanul várja pozitív visszajelzését. Az önkormányzat anyagi
helyzetének konszolidálása érdekében összeállított egy anyagot, melyet a pénteki napon
továbbított a képviselők felé is. Ezt szerette volna a mai ülésen átadni Simonka György
képviselő úrnak. (levél jegyzőkönyv mellé csatolva) Kéri, akinek ezzel kapcsolatosan
észrevétele, kérdése, esetlegesen ahhoz kiegészítenivalója van, azt tegye meg. A
Polgármesteri Hivatal vezető munkatársai áttekintették az anyagot, véleményt alkottak róla.
Mielőbb várják a képviselő úr támogatását, és a személyes találkozást. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület nevében a jegyzőkönyv mellékletét képező, az önkormányzat
gazdasági nehézségeit összefoglaló levelet a város kiegészítő állami támogatásba részesítése
érdekében megküldje Simonka György országgyűlési képviselő úrnak, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
245/2013.(VI.25.) kt. sz. határozat
Kiegészítő állami támogatáskérés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező, az önkormányzat
gazdasági nehézségeit összefoglaló levelet megküldi Simonka György országgyűlési
képviselő úrnak, kérve segítségét ahhoz, hogy a város kiegészítő állami támogatásban
részesülhessen.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kimutatást készítettek az anyagban arról, hogy
a majori területeken belül mekkora az önkormányzat tulajdonában lévő, és mekkora az állami
tulajdonban lévő terület nagysága, a birtok területei nem kerültek feltüntetésre. Elképzelhető,
hogy van benne tévedés, de olyan tévedés, ami szándékos, vagy félrevezető lenne, olyan nem
szerepel. Az állam nem ismeri el, hogy Mezőhegyesen mekkora terület gondozását kell
végezniük. Ezt próbálják meg alátámasztani ezzel a kimutatással. A jégkárra azért
hivatkoztak, mivel 90 millió forintos kiesést eredményezett 2011-2012. évben, amit három év
alatt sem lehetett pótolni.
2. Dr. Rácz Zsolt megbízása háziorvosi feladat ellátására
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy amíg Várkonyi
doktor úr családja nem dönt a praxisjog kérdésében, helyettesítő orvosról kell gondoskodni az
ellátás folyamatos biztosítása érdekében. Dr. Rácz Zsolttal a tegnapi nap folyamán személyes
megbeszélést folytattak. A doktor úr a jelenlegi praxisa mellett vállalkozásban vállalja a
helyettesítést egyenlőre fél évig, hétfőtől pénteken délután 1 órától 4 óráig. A szerződést
ennek megfelelően javasolta megkötni 2013. július 2-ától. Várkonyi doktor úr rendelője az
önkormányzat tulajdona, így a helyettesítést ott látják el. A doktor úr több szakvizsgával
rendelkezik, kiváló orvos, így nem látja akadályát a körzet helyettesítésére Őt bízzák meg. Az
önkormányzatot a helyettesítés vonatkozásában anyagiak nem terhelik.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Amennyiben Várkonyi doktor úr családja a praxisjog
visszaadása mellett dönt, a testület pályázat kiírása nélkül dönthet háziorvossal történő
szerződéskötésről. 2013. július 9-éig, a következő rendkívüli testületi ülésig halasztható az
ellátási szerződésről való döntés.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület néhai dr. Várkonyi László megüresedett
háziorvosi körzetében háziorvosi feladatok ellátására, fél éves időtartamra bízza meg dr. Rácz
Zsoltot, aki a helyettesítést az általa megjelölt délutáni időpontban látja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
246/2013.(VI.25.) kt. sz. határozat
Dr. Rácz Zsolt megbízása háziorvosi feladat ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) és
(2) bekezdés alapján 2013. július 2. napjától 2013. december 31. napjáig az I. számú tartósan
betöltetlen háziorvosi körzet helyettes orvosi feladatai ellátásával megbízza dr. Rácz Zsolt
(5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné utca 27/a.) belgyógyász szakorvost, ki megfelel a
praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a feladat-ellátási
szerződés megkötésére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 1.
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3. Defibrillátor vásárlásának lehetőségéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Sajnálatos eset történt a József Attila Általános
Művelődési Központ egyik rendezvényén. Ennek kapcsán felmerül az intézmény dolgozói,
illetve a lakosság részéről, hogy az ÁMK vásároljon defibrillátort. E kérdésben egyeztetett a
gyermekorvossal, akinek nincs ellenére az eszköz megvásárlása, de annak használatát
megelőzően alapvető követelmény, hogy az intézmény minden egyes dolgozója elvégezzen
egy alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot. Annak meglétét semmilyen készülék nem
helyettesíti. A készülék megvásárlása az intézmény hatáskörébe tartozik, mivel azonban a
költségvetésbe nem került beépítésre, így azt megvásárolni – véleménye szerint – nem lenne
képes, arról dönteni leghamarabb szeptember környékén tudna. A gyermekorvos a
tanfolyamhoz mindennemű segítséget megad, de a nyári szünetben az nem indulhat.
Javasolja, hogy kérjék fel az intézmény vezetőjét, a védőnőket, szervezzék meg a
tanfolyamon történő részvételt, és arról nyújtsanak tájékoztatást a legközelebbi rendes,
szeptemberi rendes testületi ülésen. Azon az ülésen az intézmény vezetője tájékoztatást
nyújthat, hogy az intézmény a defibrillátort meg tudja-e vásárolni.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Tudomása szerint Soós Attila, az ÁMK egykori igazgatója
halálát követően a testület döntött arról, hogy megvásárolja a készüléket. Abban az időben dr.
Szegvári Péter háziorvos a testület tagja volt, és ő is szorgalmazta a készülék beszerzését,
hangsúlyozta annak fontosságát. Vizsgálják meg, hogy a testület akkori döntésének ellenére
miért nem került sor a készülék beszerzésére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elképzelhető, hogy a képviselő asszony jól
emlékszik a döntésre, ezért javasolja, hogy erre a kérdésre térjenek vissza a szeptemberi
ülésen. Az ülésre megérkezett dr. Szegvári Péter háziorvos, kéri, tájékoztassa a testületet.
Dr. Szegvári Péter háziorvos: A defibrillátor használata rendkívül szigorú előíráshoz kötött.
Szívleálláskor defibrillátort nem is szabad használni. Minden defibrillátor készülék szóbeli
instrukciót ad, de ilyen esetben az alapvető elsősegélynyújtást, a szívmasszázst nem
helyettesítheti. Baleset esetén, amíg a mentőegység meg nem érkezik, addig a háziorvosnak
sem lehet használni a készüléket. A defibrillátor előkészítése időt vesz igénybe. Rosszullét,
baleset esetén minden egyes elvesztegetett perc, másodperc a beteg életben maradási esélyét
10 %-kal rontja. Nagyon fontos, különösen gyermekeknél, minél előbb megkezdeni a
szívmasszázs.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Fontos, hogy a
lakosság is tisztában legyen az elsődleges instrukciókkal hasonló helyzetben. Varga doktor
elmondása szerint is a szívmasszázs az elsődleges szívleállás esetén. Több kérdés merült fel
az ügyeleti ellátás kapcsán. Az ügyeleti ellátás lebonyolításával megbízott Sani-Med Kft. az
Idősek Otthonában létesít elsősegélynyújtó helyet. Kifogásolták, hogy az ügyeleti feladatokat
helyben nem feltétlenül orvos látja el, a telefonos diszpécser instrukciói alapján történik az
ellátás, és amennyiben súlyos helyzetről van szó, abban az esetben hív mentőt. Kérte, hogy az
ügyelettel kapcsolatos kérdést kezeljék úgy, hogy az ország más településein az ügyeleti
ellátás ilyen formában működik, és ez a normális.
Dr. Szegvári Péter háziorvos: Az 1987-1988. évben dolgozott a központi ügyeleti
rendszerben, akkor két orvos dolgozott, az egyik kijárt a betegekhez, de nem minden esetben
az orvos ment már ki akkor sem. Az ügyeleti ellátás nem minden esetben jelenti az orvos
jelenlétét. Mezőhegyesen eddig az ügyeleti feladatokat orvosok látták el, de országos szinten
31

nem ez a megszokott. Normális ügyeleti ellátásnak az mondható, ami 2013. július 1-jétől lesz
Mezőhegyesen. Nem minden eset minősül orvosi esetnek, – például kullancs, darázscsípés
stb. – azokat egy szakasszisztens is el tudja látni, ezt a szakma írja így elő. A mentő
diszpécser dönti el, hogy mely esetben hívja ki a mentőt, míg korábban csak az orvos hívhatta
azt. A diszpécsereket is úgy képezik ki, hogy meg tudják állapítani, mely esetben kell mentőt
hívni. Az ügyeleti ellátás biztosítása a fenntartó felelőssége. Az OEP szigorúan szabályozza
az ügyeleti ellátás biztosításának feltételeit, mind a felszereltség, mind a személyzet
vonatkozásában. A Sani-Med Kft. látja el az ügyeleti feladatokat 2013. július 1-jétől, nincs
információja a Kft. munkájáról. Országos szinten azonban az a megszokott, hogy a diszpécser
dönti el, mely esetben hívja ki a mentőt. Mezőhegyesen hozzászoktak ahhoz, hogy minden
esetben orvos megy ki. Egészségi állapotuk sem engedi meg, hogy a jövőben tovább végezzék
az ügyeleti feladatokat, ebben a korban már nincs is olyan orvos, aki erre vállalkozna.
Egyetemi városokban például rezidensek ügyelnek, azok, aki most végeztek az egyetemeken,
elsősorban financiális okokból. Várkonyi doktor úr 46 éven keresztül, Ő 31 éves keresztül
látta el az ügyeleti feladatokat. Sajnálatos módon nem lesz orvos, aki ezt a feladatot ellássa. A
jövőben elsősorban szakasszisztensekkel fogják ellátni az ügyeleti feladatokat.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Jogszabály lehetővé teszi azt, hogy egy háziorvos ne vállaljon
ügyeletet?
Dr. Szegvári Péter háziorvos: A háziorvosoknak vállalkozási szerződésük van az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral, amely a rendelésre vonatkozik, heti 20 óra rendelés, 20 óra
rendelkezésre állási idő. Ez a szerződés független az ügyeleti feladatok ellátására megkötött
szerződéstől, azt az önkormányzattal kötötték a háziorvosok. Jogszabály értelmében az
ügyeleti ellátás biztosítása az önkormányzat feladata. Mezőhegyesen a háziorvosok vállalták
az ügyeleti feladatokat, így a rendelés mellett 3 orvos felváltva végezte a feladatot. Várkonyi
doktor úr halálával 2 háziorvos maradt a településen, így az ügyeletet a továbbiakban nem
tudják vállalni. A háziorvosok a helyettesítésről saját maguk kötelesek gondoskodni, csak
abban az esetben adja ki a MEP az engedélyt, ha a helyettesítő orvost megjelölik, arra
szerződést kötnek a helyettesítő orvossal. Az ügyeleti ellátás biztosítása jogszabály
értelmében nem a háziorvosok felelőssége.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület nem kötelezheti a háziorvosokat az
ügyeleti feladatok ellátására, függetlenül attól, hogy korábban ők látták el azt. Tájékoztatja a
doktor urat, hogy dr. Várkonyi László megüresedett körzetének helyettesítését dr. Rácz Zsolt
vállalta. A rendelést Várkonyi doktor úr rendelőjében minden hétköznap délután 13 órától 16
óráig tartja, csak a délutáni rendelést tudja vállalni. A rendelő az önkormányzat tulajdonában
van. Ebben az esetben a teljes praxist kell átadni, működőképesen.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Fél évig a háziorvosi körzet ellátása biztosítva van dr. Rácz
Zsolt helyettesítésével. Amennyiben a Várkonyi család a praxisjog értékesítése mellett dönt,
úgy az általuk meghatározott összeget kell megfizetnie az adott orvosnak? Az önkormányzat
is megvásárolhatja a praxisjogot?
Dr. Szegvári Péter háziorvos: A praxisjog öröklődik, azt a házastárs örökli. Az ellátási
kötelezettség visszaszáll az önkormányzatra. Amennyiben az örökös a praxisjogra talál vevőt,
azt jelzi az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak a vevő kiválasztásában beleszólási joga
van, amennyiben a testület nem járul hozzá, úgy nem nevezhető ki az örökös által megjelölt
orvos. Várkonyi doktor úr körzetének helyettesítését eddig Ő látta el. Nehéz feladat egyszerre
a saját körzet, valamint hosszú időn keresztül egy másik körzet ellátása. Az önkormányzatnak
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szerencséje volt, hogy ilyen rövid időn belül sikerült helyettesítő orvost találni, ezért ne
jelentsen gondot, hogy a rendelést délelőtt, vagy délután látja el. Az önkormányzat kénytelen
– függetlenül attól, hogy az elhunyt családja döntött-e a praxisjog kérdésében – helyettesítés
szinten elláttatni a feladatot. Az országban több, mint 300 praxis üresen áll, rendkívül nehéz a
praxisjog értékesítése. A rendelési idő megszokás kérdése. Nincs előírva, hogy minden orvos
délelőtt is, és délután is rendeljen. A település lakossága megszokta, hogy Várkonyi doktor úr
délelőtt rendelt. Az orvos határozza meg a rendelési időt. Dr. Rácz Zsolt Nagybánhegyesen
látja el a háziorvosi feladatot, így ahhoz igazítva fog Mezőhegyesen rendelni. Amennyiben a
beteg nem tud elmenni a délutáni rendelésre, az nem jogosítja fel arra, hogy másik
háziorvoshoz menjen ellátásért, mivel a másik két háziorvos nem fogadhatja. Az OEP nem
ismeri el azt, sőt bünteti, hogy településen belül a betegek másik orvoshoz menjenek
ellátásért. Ezt csak abban az esetben tehetik meg, ha átjelentkeznek. Háziorvos nem azért
utasítja el másik háziorvos betegének ellátását, mert nem akarja ellátni, hanem mert az OEP
nem engedélyezi. A háziorvosoknak tételes jelentést kell minden hónapban leadni,
amennyiben szabálytalanságot látnak, azt szankcionálják. Az akkut életveszély más kérdés, az
elsőbbséget jelent, azzal nem lehet probléma. A lakosság egy idő után meg fogja szokni az új
rendszert, véleménye szerint nem lesz probléma. A lakosság megértését kéri, örüljenek annak,
hogy sikerült ilyen rövid idő alatt helyettes orvost találni, ráadásul egy kiváló szakembert.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mit jelent a működő praxis átadás? Tudomása
szerint minden felszereléssel, berendezéssel együtt kell átadni a praxist.
Dr. Szegvári Péter háziorvos: Saját nevében nyilatkozhat csak, de véleménye szerint
működő praxist csak úgy adhatnak át, ha az megfelel a technikai előírásoknak, olyan
állapotban, ami alkalmas a betegellátásra. Jelenleg Ő helyettesít a Várkonyi doktor úr
körzetében, a rendelőt rendelésre kész állapotban hagyja el. A rendelő technikai
felszerelésének a tulajdoni viszonyairól nincs ismerete.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Egy praxis teljes ellátásához megfelelő
technikai eszközök, felszerelés szükséges.
Dr. Szegvári Péter háziorvos: A helyettesítő orvos addig nem tud rendelni, míg nincs meg a
szükséges technikai, informatikai feltétel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben bármilyen probléma lesz a
rendelő felszereltségével kapcsolatosan, úgy a helyettesítés 2013. július 1-jétől nem tud
beindulni. Kéri, akinek további kérdése van a doktor úrhoz, azt tegye meg. Mivel további
kérdés nem volt, megköszöni a doktor úrnak az ülésen való részvételt, és a részletes
tájékoztatást.
Veres Zoltán alpolgármester: A defibrillátorral kapcsolatosan a doktor úr elmondta, hogy
szívmegállás esetén elsődleges a szívmasszázs alkalmazása. Varga doktor úr tájékoztatása
szerint, amennyiben az ÁMK-ba defibrillátort vásárolnak, úgy az intézmény minden
dolgozójának egy alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot kell elvégeznie. Ennek fontosságát
megerősíti azzal, hogy sajnálatos módon egy hónappal ezelőtt személyesen került abba a
helyzetbe, hogy szívmasszázst kellett végeznie egy balesetet szenvedett személyen, amíg a
mentő meg nem érkezett. A tanfolyamot már rég végezte el, ezért azóta is
lelkiismeretfurdalása van, hogy jól hajtotta-e a szívmasszázst végre, jól emlékezett-e a
tanfolyamon tanultakra. Fontos a felkészültség, bármikor, bárki belekerülhet hasonló
helyzetbe. Fontos, hogy közintézményekben rendelkezésre álljon defibrillátor, támogatja
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annak beszerzését, és azt, hogy az ott dolgozók elvégezzék a tanfolyamot, és tudják, ilyen
helyzetben mit kell tenni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tudomása szerint szakszerű volt az
újraélesztés, nem alpolgármester úr hozzáértésén múlt az életbennmaradás.
4. Briber László közterületfoglalás iránti kérelméről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Briber László kérelmet nyújtott be az „Éva
Csárda” melletti terület bérbevételére. A helyi közterületfoglalási rendelet értelmében Briber
Lászlónak engedélyezte a közterületfoglalást.
5. Útkereszteződések újraszabályozásáról, parkolók építésének lehetőségéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes belterületén kettő útkereszteződés
van, amelynek újraszabályozására, valamint a szakképző iskola és Biharvári György
vállalkozó üzlete között 2 parkoló kiépítésére lenne szükség. Az egyik kereszteződés a
Battonyai úti kanyar, a Kossuth utca Battonyai út kereszteződésének, a másik a II. József krt.
és a Kossuth utca kereszteződésének szabályozása. A Battonyai úti kanyar átépítésére azért
van szükség, mert az rendkívül veszélyes, és nem használ a városképnek sem. Kiss Zoltán –
aki korábban Mezőhegyesen is élt – Egerben élő útépítő mérnök, a Geoplanterv Kft.
ügyvezetője megtekintette az érintett területeket, amelyekről vázrajzot is készített.
Mindhárom elképzelés megfelel a közútfelügyelet előírásainak. Az útkereszteződések
újraszabályozására tervet kell készíttetni, melyet a Kft. 50-50 ezer forintért vállalna, a
megvalósítást pedig önerőből képzeli el. A közmunkaprogramban dolgozókkal a kivitelezés
megoldható, az önkormányzatnak az anyagköltséget kell rendelkezésre bocsájtania. A parkoló
megépítésére engedélyes tervet kell készíttetni, melynek a költsége nagyobb lélegzetű.
Javasolja, hogy a két útkereszteződés vonatkozásában a terveket készíttessék el. A parkoló
vonatkozásában Biharvári György pozitívan áll az elképzeléshez, valószínű, hogy
anyagiakban is segítené a megvalósítást. Biharvári úr üzlete mellett hamarosan egy másik
üzlet is nyílni fog, így a parkoló építéséről azzal a céggel is lehetne tárgyalni, nem
elképzelhetetlen – mivel érdeke fűződik hozzá – hogy anyagilag is hozzájárulna. A parkoló
kérdését tárgyalják újra kora ősszel, tekintettel arra, hogy az iskolában megkezdődött a nyári
szünet, és az elképzelésről a vezetőséggel is tárgyalni szükséges.
Magyar Tibor képviselő: Miért van szükség a II. József krt. és a Kossuth utca
kereszteződésének újjáépítésére?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A kereszteződés jelenlegi állapota nem
szerencsés. Körforgalmat viszont nem javasolnak. Hasonló útkereszteződés kiépítését
javasolja, mint Medgyesegyházán.
Magyar Tibor képviselő: A II. József krt. iskola felőli oldalán a parkoló kiépítését, a
veszélyes útszakaszra tekintettel nem javasolja. Az iskola felőli parkolóból történő átjárás
rendkívül balesetveszélyes. Az iskola felőli parkolót igénybe fogják venni a nagyobb
járművek is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A parkoló megépítését a szakképző iskola is
szolgalmazza. Az iskola felőli parkolóra nem kifejezetten az üzlethez történő átjárás miatt van
szükség. A parkoló kizárólag személygépjárművek parkolására épülne. A parkolók
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megépítéséhez kiviteli tervre van szükség, amelynek elkészítését a Kft. 150 ezer forintért
vállalja, a megvalósítás az engedélyeztetéssel együtt körülbelül 300 ezer forintba kerülne.
Ezért kíván tárgyalni az üzletek tulajdonosaival, annak érdekében, hogy járuljanak hozzá a
költségekhez, forrásbevonással minden további nélkül kivitelezhetőek a parkolók. Az
útkereszteződésnél kialakítandó szigethez, illetve a kanyar átépítéséhez a Közút Zrt.
szakemberei szerint nincs szükség engedélyeztetési eljárásra.
Krcsméri Tibor képviselő: Összességében mekkora költséget ölelne fel az útkereszteződések
átépítése?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elsődlegesen a terveket kell megfinanszírozni,
majd amikor az önkormányzat rendelkezik a megfelelő anyagi forrással, úgy az
anyagbeszerzésre is sor kerülhet. Pontos költség nem ismert, de nem nagy költségigényű.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Nincs szükség engedélyre egy ilyen beruházást illetően?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Közút Zrt. nyilvántartásában szerepelni fog,
de a beruházás nem építési engedély köteles, forgalmi rend megváltoztatására nem kerül sor.
Rajos István képviselő: Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei
igazgatója testületi ülésen említette, hogy a parkoló kialakítása, engedélyeztetése
költségesebb, mivel a járdaszigeteknél áthaladó forgalom van, a parkolóknál azonban
folyamatos be- és kiállásra kell tervezni.
Krcsméri Tibor képviselő: Parkoló építés helyett nem lenne célszerűbb leállósávot
kiépíteni?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A szakemberek véleménye szerint nem lehet.
A szakemberek véleményét tolmácsolja, nem érti, miért akarják felülbírálni.
Magyar Tibor képviselő: Egyéb alternatíváról volt szó, nem a szakemberek véleményének a
felülbírálásáról. A jövőben az ilyen és hasonló elképzelések megvitatását a szakemberekre
kell bízni, és nem szükséges a testület véleményének a kikérése.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testületnek nem szakmai kérdésekben kell
döntenie, hanem, hogy megvalósítja az elképzelést, avagy sem.
Magyar Tibor képviselő: A város azon pontja, ahová a parkoló megépítésére tett javaslatot,
rendkívül balesetveszélyes. A parkoló megépítése, vagy egyéb elképzelés megvalósítása
sürgető feladat lenne. A cél, hogy minél hamarabb megvalósuljon. A szakemberek
véleményét elfogadva – felesleges róla tovább vitatkozni – szavazzanak a kérdésben.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az üzletnél lévő útkereszteződés rendkívül
problémás, akár a leállást, akár az úttesten való áthaladást figyelembe véve. Ennek a
problémának a kezelésére más megoldást nem látnak a szakemberek. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele van a javaslattal kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Battonyai út és a
Kossuth utcai csomópont átépítését határozza el, ehhez a kiviteli tervek elkészítésével a
Geoplanterv Kft-t – melynek ügyvezetője Kiss Zoltán – bízza meg, bruttó 50.000,- Ft díj
ellenében, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 6 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a II. József krt. és a Kossuth utcai kereszteződés átépítését határozza el, ehhez a
kiviteli tervek elkészítésével a Geoplanterv Kft-t – melynek ügyvezetője Kiss Zoltán – bízza
meg, bruttó 50.000,- Ft díj ellenében, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Tótkomlósi út, és a II. József krt.
kereszteződésénél parkoló kiépítésére lenne szükség. A kiviteli terv elkészítése 150.000,- Ftba kerülne, az engedélyeztetési eljárás további 150.000,- Ft. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a parkoló megépítését határozza el, a kiviteli tervet készíttesse el, és
indíttassa el az engedélyeztetési eljárást, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 1 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a II. József krt. és a Tótkomlósi út kereszteződésénél kiépítendő parkoló kérdését a
szeptemberi ülésen tárgyalja újra, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az előző részszavazati arányokra figyelemmel az alábbi határozatot hozta. A határozatot a
polgármester kihirdette:
247/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Útkereszteződések kiviteli terveinek elkészíttetéséről
1) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Battonyai út és Kossuth utcai csomópont
átépítését határozza el. Ennek érdekében a kiviteli tervek elkészítésével a Geoplanterv
Kft-t (Eger, Lőcsei út 16/c.; ügyvezető: Kiss Zoltán) bízza meg bruttó 50.000,- Ft
összegért. A tervkészítés díjának fedezetét a 2013. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
2) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a II. József krt. és Kossuth utca
kereszteződésének átépítését határozza el. Ennek érdekében a kiviteli tervek
elkészítésével a Geoplanterv Kft-t (Eger, Lőcsei út 16/c.; ügyvezető: Kiss Zoltán) bízza
meg bruttó 50.000,- Ft összegért. A tervkészítés díjának fedezetét a 2013. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
3) A testület a II. József krt. és a Tótkomlósi út csomópontjában lévő parkolók kiépítésének
kérdését – a csomópontnál lévő üzletek tulajdonosaival, és az intézmény igazgatójával
történő, a megvalósítás forrása érdekében folytatott tárgyalást követően – a munkaterv
szerinti szeptemberi ülésen újra napirendre tűzi.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 1-2. pontban foglaltakra: 2013. július 31.

36

6. Tájékoztatás a Pedagógus Napról, Köztisztviselői Nap alkalmából szabadnap
elrendeléséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Pedagógus
Napot rendkívül kellemes ünnepséggel, és azt követően még kellemesebb vacsorával
ünnepelték meg a pedagógusok. Július 1-je Köztisztviselői Nap, amely munkaszüneti nap a
köztisztviselőknek. Kéri, a testület értsen egyet azzal, hogy az önkormányzat valamennyi
dolgozója részére engedélyezzen erre a napra munkaszüneti napot. Kéri, aki ezzel egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
248/2013. (VI. 25.) kt. sz. határozat
Munkaszüneti nap elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyetértését adja ahhoz, hogy a polgármester a
Köztisztviselői Nap alkalmából 2013. július 1-jére munkaszüneti napot rendeljen el, a
köztisztviselőkön túl minden, az önkormányzatnál alkalmazott dolgozó számára.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A hagyományokhoz híven egy pohár
pezsgővel, a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében ünnepelnék meg az önkormányzat
valamennyi, a Pedagógus nappal nem érintett dolgozójával, a háziorvosi körzetek, a fogorvosi
körzetek, gyermekorvos, a gyógyszertár munkatársai, a védőnők bevonásával a
Köztisztviselői, illetve a Semmelweis Napot.
Magyar Tibor képviselő: A testület döntött arról, hogy a Köztisztviselői, illetve a
Semmelweis Nap alkalmából a dolgozókat megvendégeli. Elvetették annak lehetőségét, hogy
egy ebéd, vagy egy vacsora keretében ünneplik meg e napot?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat érintett dolgozói, az
egészségügyben dolgozókkal egyetemben több, mint hetvenen lennének. Ennyi főre az ebéd
meglehetősen nagy költséget jelentett volna, így arra az elhatározásra jutottak, hogy egy-egy
pohár pezsgővel koccintanak egymás egyészségére.
Magyar Tibor képviselő: Kezdeményezte a testület tagjainál, hogy a rendelkezési alapból –
hasonlóan a pedagógus nap alkalmából – ajánljanak fel erre a célra is. Emlékei szerint abban
maradtak, hogy amennyiben nincs a rendezvény alapban támogatási lehetőség a nap
megünneplésére, úgy a mai ülésen visszatérnek a kérdésre, és aki szeretné, felajánlást tesz.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő úr kezdeményezte, – tekintettel
arra, hogy a pedagógus nap megünneplésére a képviselő-testület tagjai a rendelkezési alapból
felajánlást tettek – hogy a Köztisztviselői, illetve Semmelweis Nap megünnepléséhez a
képviselők tegyenek felajánlásokat. Jelezni kívánja a testületnek, hogy azokkal együtt, akikkel
e napot meg szokták ünnepelni, a létszám 70-80 fő lenne ki, így az ebéd, vagy vacsora nagy
költséget jelentene, nem valószínű, hogy elegendő összegű felajánlás érkezne.
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Rajos István képviselő: Emlékei szerint a képviselők rendelkezési alapjának meghatározott
összegű felajánlásából rendeznék meg az ünnepséget. Az Ő részéről egy havi rendelkezési
alapot ajánlott fel, de biztos abban, hogy a többi képviselő is hozzájárul az alkalomhoz.
Krcsméri Tibor képviselő: Tudomása szerint a pedagógus napra rendezett vacsora – az étel
mellett süteményt, és egy pohár pezsgőt kaptak – fejenként 1.300,- Ft-ba került, ennek
megfelelően 70 fővel számolva körülbelül 100.000,- Ft-ra van szükség az ünnepség
megtartásához.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Korábbi években is ilyen formában ünnepelték
a Köztisztviselői, és a Semmelweis Napot, véleménye szerint rendkívül kellemes hangulatban
szokott eltelni. Általában mindenki jelen tud lenni, külön megköszönik az egészségügyben
dolgozók is. A köztisztviselőknek ugyan nincs annyi szabadságuk, mint a pedagógusoknak,
de a köztisztviselői nap munkaszüneti nap, így nem csak azoknak, akikre a jogszabály
vonatkozik, ezzel egy vacsorát pótoltak.
Krcsméri Tibor képviselő: Semmivel sincs több szabadsága egy pedagógusnak, mint egy
köztisztviselőnek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ebben nem ért egyet a képviselő úrral.
Magyar Tibor képviselő: A kollektíva úgy döntött, hogy nem szeretne változtatni a
hagyományokon, és nem ragaszkodik az ebéd, vagy vacsora keretében történő ünnepléshez.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A szakszervezet vezetőjével egyeztettek ebben
a kérdésben, nem kérték ki egyenként a dolgozók véleményét. A szakszervezet vezetője
szerint, amennyiben mindenki megkapja a szabadnapot, annak nagyon fognak örülni.
Magyar Tibor képviselő: A testület támogatta volna az elképzelést, de kijelentették, hogy
ragaszkodnak a hagyományokhoz, nem kívánják más formában megünnepelni ezt a napot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület tagjai közül 6 fő – 5 fő a
rendelkezési alappal, 1 fő a költségtérítéssel – a polgármester a rendelkezi alapnak megfelelő
összeggel támogatná az ünnepséget. Amennyiben az érintettek igénybe kívánják venni a
felajánlást, úgy számukra biztosítják az ünneplés lehetőségét a felajánlott összeg arányában.
7. Illegális közterületfoglalások felszámolása, lakóingatlanok előtti közterületek
rendbetétele
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy
kötelesek a lakóingatlanuk előtti közterületet rendben tartani, erre a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM együttes rendelet kötelezi a lakókat. A felhívást közzé kell tenni a lakosság körében,
hiszen vannak, akik betartják a rendelet előírásait, vannak, akik nem. Javasolja – függetlenül
attól, hogy rendkívül kevés szabad kapacitással bír az önkormányzat – az arra rászoruló idős
embereknek nyújtsanak segítséget a lakóingatlanuk előtti közterület rendbetételéhez. Kéri a
véleményeket arra vonatkozóan, hogy vállaljon-e az önkormányzat ilyen feladatot
ellenszolgáltatás fejében?
Csomós Zsuzsanna képviselő: Nem minősül segítségnyújtásnak, ha az önkormányzat
ellenszolgáltatást kér az elvégzett munkáért. Milyen segítségnyújtás lenne az?
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Természetesen segítségnyújtásnak minősül.
Egyéb esetben mással végezteti el a munkát, és ugyanúgy fizet érte. Az önkormányzat ilyen
irányú segítsége elsősorban azokra irányulna, akik fizikailag képtelenek lennének elvégezni
ezt a feladatot.
Magyar Tibor képviselő: Hasonlóan a talajterhelési díjra vonatkozó mentesség esetében,
ebben az esetben is nyújtsanak mentességet azoknak, aki arra rászorulnak, természetesen a
megfelelő igazolással alátámasztva. Javasolja, hogy rendeletbe foglalva szabályozzák az
önkormányzat ez irányú elképzelését.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A szociális törvény nem ismer el ilyen irányú
támogatási formát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat saját hatáskörében dönthet
helyi közügyekről, amennyiben az nem ellentétes felsőbb jogszabállyal.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A szociális törvény meghatározza, hogy a helyi
szociális rendeletben miről dönthet a testület.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Közterület rendben tartásáról hoznának
rendeletet, amelyben meghatároznák, hogy milyen szociális körülményt, egészségi állapotot
stb. vesznek figyelembe ahhoz, hogy térítésmentesen biztosítsák a szolgáltatást.
Rajos István képviselő: Az önkormányzat tulajdonképpen egy szolgáltatást ajánlana fel a
lakosság számára, melynek célja a közterület rendbetétele meghatározott díj mellett. Ebből a
szolgáltatásból az önkormányzatnak még bevétele is származik, adott esetben jutányossága
miatt lakossági támogatásként is igénybe tudja venni az, aki egyébként mással, jóval
drágábban végeztetné ezt a feladatot. Javasolja, hogy szolgáltatásként hirdesse meg az
önkormányzat ezt a lehetőséget megrendelés alapján.
Magyar Tibor képviselő: Vizsgálják meg, hogy nem helyi rendelet alapján kell-e a
tulajdonosoknak rendben tartani a közterületet. Véletlenül se érje az a vád a testületet, hogy
kötelezi a tulajdonosokat a közterület rendben tartására, és arra még szolgáltatást is kínál.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Fent említett rendelet értelmében köteles
minden egyes lakástulajdonos rendben tartani az ingatlan előtti közterületet. Vannak, akik erre
képtelenek az egészségi állapotuk miatt, és vannak, akik ezt a feladatot egyébként is mással
végeztetik el. Rendeletben szabályoznák a szolgáltatás megrendelése esetén annak
ellenértékét, és azt, hogy kik jogosultak a szolgáltatás térítésmentes igénybevételére, milyen
feltételek mellett. Az önkormányzat mindazok számára megrendelés alapján elvégezné a
fűnyírást üzleti alapon, akik ezt igénybe kívánják venni. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, a képviselő-testület tekintettel arra, hogy a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet értelmében a tulajdonos köteles gondoskodni a magántulajdona előtti
közterület tisztán tartásáról, kérje fel a jegyzőt közterület rendben tartásáról szóló
önkormányzati rendelet előkészítésére, és annak a szeptemberi ülésre előterjesztésére,
kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
249/2013.(VI.25.) kt. sz. határozat
Közterület tisztán tartásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendelet értelmében a tulajdonos köteles gondoskodni a magántulajdona előtti közterület
tisztán tartásáról, azoknak, akik egészségi állapotukra tekintettel arra képtelenek, segítséget
kíván nyújtani, továbbá olyan szolgáltatást ajánl fel, amellyel az ingatlan tulajdonos e
kötelezettségének eleget tud tenni. A segítségnyújtást, és a szolgáltatás felajánlását
rendeletben kívánja szabályozni, ennek érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az arról szóló
rendelet-tervezetet készítse elő, és azt terjessze a testület munkaterv szerinti szeptemberi
ülésére.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. szeptember 24.
8. Közvéleménykutatás határidejének a módosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület korábbi ülésén úgy határozott, hogy
a vérvétel helyben történő lebonyolítása miatt kezdeményezett közvéleménykutatás
határidejét meghosszabbítja július 31-éig. Javasolja, hogy a aláírásgyűjtés, valamint az sms-en
történő szavazás lehetőségét módosítsák 2013. július 30. 12 órára, tekintettel arra, hogy a
2013. július 30-án tartandó rendkívüli ülésen az aláírásgyűjtés eredményéről tájékoztatni tudja
a testületet. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 220/2013.(VI.17.) kt. sz.
határozatát módosítsa aszerint, hogy az aláírásgyűjtés, valamint az sms-en történő szavazás
lehetőségét meghosszabbítja 2013. július 30. 12 óráig, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
250/2013.(VI.25.) kt. sz. határozat
A 220/2013.(VI.17.) Kt. sz. határozat módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 220/2013.(VI.17.) kt. sz. határozatát – melyben arról
döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási terület módosítása érdekében végzett
közvéleménykutatás határidejét meghosszabbítja 2013. július 31-éig – az alábbiak szerint
módosítja:
„az aláírásgyűjtés, valamint az sms-en történő szavazás lehetőségét meghosszabbítja 2013.
július 30. 12 óráig.”.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
9. Polgármester szabadsága
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
42. § (3) bekezdésének rendelkezése értelmében a polgármester az előre nem tervezhető,
igénybe vett szabadsága mértékéről utólagos jóváhagyás érdekében tájékoztatja a testületet.
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Kéri, hogy a testület a 2013. évi szabadsága terhére utólag 3 nap szabadság kivételét hagyja
jóvá. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
251/2013. (VI.25.) kt. sz. határozat
A polgármester szabadságáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 42. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester részére 2013. évi szabadsága
terhére 2013. június 5. napjától 2013. június 7. napjáig letöltött 3 nap szabadság kivételét
utólagosan jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt alpolgármester
Határidő: azonnal
10. A 2012. évi LEADER pályázat elbírálásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a 2012. évben
benyújtott LEADER pályázat, melyet a turisztikai táblákra nyújtottak be, pozitív elbírálást
kapott. Ezek elsősorban útbaigazító táblák, majorokat jelző táblák, valamint települést jelző
turisztikai táblák.
11. 2013. évi LEADER pályázati lehetőség
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az elmúlt ülés alkalmával a testület elvetette a
„turisztikai szolgáltatás, attrakciók fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű LEADER pályázat
benyújtására tett javaslatot. A pályázat augusztusban újra kiírásra kerül. Mindenképpen
javasolja, hogy éljenek a lehetőséggel, induljanak a pályázaton. A testület elsősorban azzal
indokolta a pályázattal kapcsolatos álláspontját, hogy a tervek elkészíttetése jelenleg az
önkormányzatnak magas költséget jelentene. Véleménye szerint az az összeg, amit a tervek
elkészíttetése jelentene, és esetlegesen nem nyer a pályázat, az kisebb veszteség, minthogy a
kis diadalív összedől. A pályázaton keresztül megvalósítandó felújítás mindenképpen hasznos
lenne. Ezen a pályázaton belül másik elképzelés a nagymagtár épületének az átalakítása
piaccá. Ennek a felvetésnek a részleteit még nem dolgozták ki. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület pályázatot nyújtson be „turisztikai szolgáltatás, attrakciók fejlesztése
Mezőhegyesen” címmel, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.
12. Máltai Szeretetszolgálat kérelméről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassa a Kárpát-medencei Mozgássérült
Magyar Fiatalok első nyári táborát Balatonföldváron, amely 2013. július 29. és augusztus 4-e
között kerül megrendezésre. Véleménye szerint az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik
szabad forrással, amelyből támogathatná a kérést. Kéri, akinek kérdése van, azt tegye meg.
Mivel kérdés nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület adjon helyt a
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérésének, és támogassa a Kárpát-medencei Mozgássérült
Magyar Fiatalok nyári táboroztatását, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.
13. Nemzeti Művelődési Intézet megkereséséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési
Intézet főigazgatója 2013. május 27- én érkezett megkeresésében jelezte, hogy nagyon fontos
az értékek feltárása, megőrzése, továbbfejlesztése. Tájékoztatta, az önkormányzatok döntést
hozhatnak arról, hogy a település kíván-e élni a település tájegységi megyei értéktár
létrehozásának lehetőségével. Bevonják a helyi közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét, a Nemzeti Művelődési Intézetet, annak megyei irodáját is. Az
Intézet felajánlja közreműködését a települési értéktárak létrehozásához, az értéktárgy
bizottságok szakmai működésének segítéséhez. Részletekről nincs információja,
megvizsgálják azokat, és amennyiben még élni lehet a lehetőséggel, úgy tájékoztatja a
testületet.
14. Majori vízellátásról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A majori vízellátással kapcsolatosan a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. semmilyen hivatalos megkeresést nem intézett a képviselőtestület felé. A személyes megbeszélésről tájékoztatta a testület tagjait. Ezen túlmenően a
műszaki csoportvezetőnek szólnak, folyamatosan adják át az ezzel kapcsolatos anyagokat, az
előkészítő munka folyamatosan tart, attól függetlenül, hogy kérésük ellenére hivatalos
megkeresést nem küld a Zrt. Jelezni fogja a vezérigazgató úrnak, hogy továbbra is várják a
hivatalos megkeresést.
15. 47 majorban felmerült problémák
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a 47. majorban
probléma merült fel a közterületek gondozásával, járdákkal, valamint az Aradi úttal
kapcsolatosan. A lakók segítségével az érintett terület rendbetételét megoldották. A
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. az elnyert pályázatnak köszönhetően az Aradi út rendezésében
segítségükre volt. Járda kiépítésére feltétlenül szükség van, melyet a meglévő járdalapokkal
oldják meg, gazdasági vállalkozások segítik a terep kialakítását.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Rajos István képviselő: A Zala György lakótelep lakói, akik kérték az önkormányzat
segítségét a hiányzó padok kihelyezésében, köszönik a segítséget. A Gluzek Gyula lakótelep
lakói köszönetet mondanak a polgármester asszonynak a fórumon felvetett probléma
megoldásáért. A Zala György lakótelep lakói kérik az önkormányzat segítségét a lakótelep
belső részén lévő út javításához, amennyiben erre lehetőség van. Továbbá kérik a Zala Gy.
lakótelep I. sz. óvoda felőli úton sebességcsökkentő bordázat, vagy fekvőrendőr kialakítását,
tekintettel arra, hogy az arra bekanyarodó gépjárművek nagy sebességgel haladnak. Ezt
elsősorban az óvodába érkező gyermekek biztonsága érdekében kérnék.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megvizsgálják a lakók által jelzett problémát.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
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bejelentést nem tettek a jelenlévők, ismertette a következő képviselő-testületi ülés idejét és
napirendjeit:
2013. szeptember 24.
1) Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3) Mezőhegyes közrendje, közbiztonsága:
1. Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2. Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3. Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tevékenységéről
4. Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tevékenységéről
5. Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Csomós Zsuzsanna és Rajos István képviselőket.
A képviselő-testületnek állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell döntenie, ezért a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart. Megköszönte a megjelenést, és az ülést
– 1730 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K.m.f.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Rajos István
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

43

