Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
1/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. január 28. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó, Soósné Záluszki Mária a József
Attila Általános Művelődési Központ vezetője, Gál Mária, Szociális Intézmény Egységének
vezetője, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi vezető, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
ügyintéző, Kolozsi József műszaki csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető,
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester urat,
a meghívott vendégeket, a jegyző asszonyt, az aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal vezető
munkatársait, az intézményvezetőket, a civil és egyházi szervezetek képviselőit, vállalkozások
vezetőit, és a tisztelt jelenlévőket. Külön köszönti Süle Katalint, a Mezőkovácsházi Járási
Hivatal helyettes vezetőjét, valamint dr. Fodor András Urat, az önkormányzat jogi
képviselőjét. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Zsóriné Kovács Márta képviselő jelezte későbbi érkezését.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A
közmeghallgatásra a költségvetés elfogadását megelőzően kerül sor, mivel szeretné, ha a
lakosság minél szélesebb körét be tudnák vonni a tervezésbe.
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. A napirendet azzal a
módosítással javasolja elfogadásra, hogy 16. és 17. pontot – Csala István Mezőhegyes, 46.
majori ingatlan vételére vonatkozó kérelméről, és a 0647/10 hrsz.ú önkormányzati tulajdonú
termőföld haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést – tekintettel arra, hogy az önkormányzat
vagyonával való rendelkezést érint, zárt ülésen tárgyalja a testület. A fenti módosítással
javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Közmeghallgatás
2) A 2015. évi költségvetés – első forduló
3) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
4) A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet
5) Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
8) A Mezőhegyes Városért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
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9) A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
10) Dr. Szőke Anikó felmentése a városi bűnmegelőzési koordinátori megbízásból, és Izsák
Krisztina megbízása
11) A Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
12) Uj Zoltán ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
13) Az „Egy az ország egy a jelszó, Magyar házon legyen zászló!” kezdeményezésről
14) A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásának egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodása
15) A budapesti Utazási Kiállításon részvétel 2015. évben
16) Madár József önkormányzati bérlakás lakbérének elengedése iránti kérelme
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az Mötv.
vonatkozó rendelkezései értelmében az önkormányzat vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással, Csala István Mezőhegyes, 46. majori ingatlan vételére vonatkozó kérelméről,
és a 0647/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú termőföld haszonbérbe adásáról szóló téma
tárgyalására, zárt ülést rendeljen el, kézfelnyújtással jelezze
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
1/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással, Csala István Mezőhegyes, 46. majori ingatlan vételére vonatkozó kérelméről,
és a 0647/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú termőföld haszonbérbe adásáról szóló téma
tárgyalására, zárt ülést rendel el. A zárt ülésre a nyílt ülést követően kerül sor.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt és a zárt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat. (A beszámolók a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg.
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Jeszenka Zoltán képviselő: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásban lévő vagyonnal
kapcsolatos kérdést több esetben tárgyalta a Testület, mindenki számára tanulságos volt. Az
önkormányzati képviselők kötelező képzésén elhangzott, hogy ilyen döntést nem is hozhatott
volna a Társulás, azt törvény szabályozza. Ennek ellenére hosszasan vitázott a Testület arról,
és egymásnak feszültek a különböző érdekcsoportok. Jogszabály értelmében nem is
mondhatna le, nem kényszeríthetik a vagyonról való lemondásra a Testületet, amennyiben
kilépett volna az önkormányzat, úgy 5 év után a vagyoni értékkel el kellene számolni.
Felhívja a figyelmet, hogy a jövőben olyan kérdésről ne vitázzanak, amelyről felsőbbrendű
jogszabály rendelkezik.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni képviselő úr előremutató megjegyzését.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ennek kapcsán korábban tájékoztatta a bizottságokat,
és a képviselő-testületet is, hogy a Társulási Tanács határozata jogszabálysértő.
Mitykó Zsolt polgármester: A temetkezési helyek újraváltása kapcsán korábbi ülésen
tárgyalták dr. Bonomi Nóra Katalin kérelmét, mely nagyapja Laczkó Mátyás, Mezőhegyes
volt adóügyi jegyző sírhelyének örök temetkezési hellyé történő nyilvánítására irányul. Kéri
az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát e téma kapcsán, annak
érdekében, hogy válaszolhasson a kérelmezőnek.
Kerekes György képviselő: A Testület felkérte, végezzen kutatást arra vonatkozóan, hogy
Laczkó Mátyás, Mezőhegyes volt adóügyi jegyzője 1929. évben kapott-e díszsírhelyet.
Sajnálatos módon a kutatása nem járt eredménnyel, tekintettel arra, hogy ezen időszak
iratanyaga megsemmisült, az Ő tevékenységéről máshol nem lelt fenn információt. Annyit
tudott kideríteni az anyakönyvekből, hogy Laczkó Mátyás Újkígyóson született, a halotti
anyakönyvi kivonat szerint adóügyi jegyzője volt a városnak. Laczkó Mátyásnak egy
körülbelül 80 cm x 120 cm-es sík lappal fedett sírhelye van, olyan helyen, ahol körülötte
nagyobb sírhelyek vannak, és vélhetően újra nem tudnák kijelölni. Továbbá a sírhely olyan
parcellában van, ahol nagyon régi sírhelyek vannak, nem lenne célszerű újra értékesíteni azt,
ahová esetlegesen egy modern sírhelyet létesítenének. Javasolja, hogy a Testület biztosítsa az
örök temetkezési helyet, tekintettel a fent elmondottakra, illetve annak gesztusértékére.
Krcsméri Tibor képviselő: Javasolja, tekintettel arra, hogy újabb információk felkutatására
nincs lehetőség, döntsön a Testület jelen ülésen a kérdésben. Mivel egy kis méretű sírhelyről
van szó, továbbá a Kerekes képviselő úr által elmondottak alapján nem lenne célszerű
kijelölni értékesítésre ezen sírhelyet, javasolja, hogy a Testület n. Laczkó Mátyásnak örök
temetkezési helyet adományozzon.
Mitykó Zsolt polgármester: Jelen ülésen kizárólag e kérelem tárgyában dönt a Testület.
Javasolja, hogy a későbbiekben, hasonló kérelmekről az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság tegyen javaslatot. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület dr. Bonomi Nóra Katalin kérelmének adjon
helyt, n. Laczkó Mátyás, Mezőhegyes volt adóügyi jegyzőnek örök temetkezési sírhelyet
adományozzon, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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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2/2015.(I.28.) kt. sz. határozat
Néhai Laczkó Mátyás volt adóügyi jegyzőnek örök temetkezési sírhely adományozásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testület dr. Bonomi Nóra Katalin kérelmének helyt adva a
köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1)
és (3) bekezdésében foglaltak alapján néhai Laczkó Mátyás Úrnak, Mezőhegyes volt adóügyi
jegyzőjének a település szolgálatában végzett kiemelkedő érdemei elismeréseként örök
temetkezési hely céljára sírhelyet adományoz.
Felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: értesítésre: 2015. február 10.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
3/2015. (I.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 292/2014., 318/2014., 320/2014., 322/2014.,
330/2014., 331/2014. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatról szóló
beszámoló kapcsán felkéri Soósné Záluszki Máriát, a József Attila ÁMK vezetőjét, röviden
tájékoztassa a Testületet a volt Zója telepi iskola használatba adását illetően, tekintettel arra,
hogy az érintett ingatlan az ÁMK kezelésébe került.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: A volt
Zója telepi iskola két egybenyíló tantermének használatára vonatkozóan megkötötték a
szerződést az Erdélyi Udvarház Billiárd Klubbal, 2015. február 1-jétől történő
használatbavétellel. A szerződést azzal a feltétellel kötötték, hogy a közüzemi díjakat a klub
viseli, illetve vállalja a két tanterem használható állapotra történő felújítását, tekintettel arra,
hogy azokat a helyiségeket évek óta nem használják, és igen megviselt állapotban vannak.
Mitykó Zsolt polgármester: Összesen hány szervezet használja az épület helyiségeit?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: A
Mezőhegyesi Sportegyesület Birkózó Szakosztálya, a Taekwon-do sportkör, és az Erdélyi
Udvarház Biliárd Klub.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés nem volt a zárt ülésen hozott
beszámolóval kapcsolatosan, kéri, aki a zárt ülési lejárt határidejű határozatról szóló
beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
4

A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
4/2015.(I.28.) Kt.sz. határozat
Zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 306/2014. Kt. sz. határozat végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Közmeghallgatás
Mitykó Zsolt polgármester: A testületi üléseken általában jelenlévőkön kívül lakossági
érdeklődő nem jelent meg a közmeghallgatáson. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás
érdektelenség hiányában nem tartható, az elmarad. Alpolgármester úrral megválasztásuk óta
eltelt időszakról tájékoztatót készítettek, amit a Mezőhegyes Városi Havilapban közzétesz. A
lakosság minél szélesebb körétől várja az észrevételeket.
Az Mötv. értelmében gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A 2015. I. félévi munkaterv alapján a Testület a
2015. március 25-ei rendes ülésén tárgyalja a gazdasági programot. Javasolja, hogy a februári
rendes ülésre készítsék el a program koncepcióját, annak érdekében, hogy a márciusi rendes
ülésen az el tudja fogadni a Testület. Ezen időpontig várja a civil szervezetek, vállalkozások
javaslatát, melyek beépítésre kerülhetnek a programba.
2. napirendi pont: A 2015. évi költségvetés – első forduló
Mitykó Zsolt polgármester: 2014. évben megszűnt az önkormányzatok koncepció készítési
kötelezettsége, ennek ellenére a 2014. decemberi rendes ülésre elkészíttették a koncepció
szintű munkaanyagot. A koncepciót alapul véve, ismerve az újabb számadatokat, a pénzügyi
csoport az intézmények bevonásával elkészítette a 2015. évi költségvetés I. fordulós
tervezetét. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása 1.742.296 ezer Ft, bevétele
1.644.15 ezer Ft, így a forráshiány összege 98.141 ezer Ft. Igen jelentős a forráshiány
mértéke, melynek elsődleges oka a különböző központi elvonások. Felkéri Garamvölgyi
Lászlóné pénzügyi csoportvezetőt, tájékoztassa a jelenlévőket arról, hogy elsősorban hol
realizálódnak ezek az elvonások.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi vezető: A költségvetés I. fordulójára összeállított tervezet
98.141 ezer Ft forráshiányt mutat. Abban az esetben, ha a BM önkormányzati államtitkára
felé intézett rendkívüli kiegészítő támogatás iránti kérelem pozitív elbírálásban részesül –
melyet a 2014. évi likviditási hiányra, mintegy 24 millió Ft központi támogatásra nyújtottak
be – ez a forráshiány 74.141 ezer Ft-ra redukálódna. Az intézmények az I. fordulós anyagot a
koncepció alapján állították össze, az azóta elfogadott költségvetési törvény ismeretében.
Időközben az ebr rendszerbe feltöltésre kerültek a településeket megillető központi
támogatások is. A központi támogatások 4 támogatási nemből tevődnek össze, azaz az
önkormányzat működési támogatása, a köznevelési feladatok támogatása, a szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint a kulturális feladatok támogatása. Mezőhegyes
város 358.734.336,- Ft központi támogatásra jogosult. Mivel a központi költségvetési törvény
beszámításról is rendelkezik, azaz a települések iparűzési adó adatai alapján bizonyos
5

elvonásokat ír elő, Mezőhegyes vonatkozásában ez az összeg az egy főre eső adóerőképesség
alapján 36.397.502,- Ft. A költségvetési törvény nevesíti, hogy az elvonásokat milyen
feladatokra vonatkozóan kell végrehajtani. Az 1. sz. melléklet mutatja a központi
támogatásokat, a beszámításokat, és annak eredményeképpen a nettó támogatást. Az 1. sz.
mellékletben a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra tervezett 8.188.556,- Ft
teljes mértékben elvonásra kerül, ezen feladat ellátásához központi támogatás nem társul. A
közvilágítás fenntartásának támogatása 20.288.000,- Ft, melyet 8.964.346,- Ft elvonás terhel,
így a központi támogatás 11.323.645,- Ft. A közvilágítás 2015. évi tervezett szintje 30 millió
Ft. Az egyéb kötelező feladatok támogatásánál – 14.887.800,- Ft – a lakott külterülettel
kapcsolatos feladatoknál – 3.062.550,- Ft – az üdülőhelyi feladatok támogatásánál –
1.294.250,- Ft – a támogatás teljes mértékben elvonásra kerül, ezen feladatok ellátás a
központi költségvetés nem támogatja. Fentiek értelmében a várost körülölelő 12 lakott
majorban keletkező kiadásokat saját forrásból kell biztosítani. A köznevelési feladatok
támogatásánál a központi költségvetés támogatást biztosít az óvodapedagógusok – 10 fő – és
az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók – 7 fő – foglalkoztatásához, nem a bér és
járulékokat, hanem ezen feladat vitelét illetően. A köznevelési feladatok támogatása kiegészül
működési támogatással, ahol a mutatószám a mindenkori gyermeklétszám. 2015. évre
csökkent a gyermeklétszám, ezért a működési támogatás összege is csökken. A költségvetési
törvény az alapfokozatú és a mester fokozatú óvodapedagógusok minősítéséből eredően
támogatást nevesít, ami Mezőhegyes vonatkozásában 1.090 ezer Ft. A szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatását illetően a szociális törvény változásából eredően a
jegyzői hatáskörű segélyezések – FHT, lakásfenntartási támogatás stb. – csak 2015. február
28. napjáig jelennek meg az önkormányzat feladati között, március 1-jétől a
Kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. 2015. március 1-jét követően települési segélyezés
lép életbe, annak megfelelően történt a tervezés. A segélyezési feladatok vitelét – mint
önkormányzati, és jegyzői szinten – több, mint 6,5 millió Ft saját forrással kell kiegészíteni. A
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális Intézményegység feladatát segíti,
melynek nagyságrendje – bölcsődei ellátást is beleértve – 28.813 ezer Ft, de ezt a feladatot
körülbelül ugyanekkora összeggel ki kell egészíteni. Itt is jelentkezik a csökkenő ellátotti
létszám. A gyermekétkeztetés támogatása két tételből tevődik össze, dolgozói bértámogatás –
körülbelül 13 főre – illetve üzemeltetési támogatás. A kulturális feladatok könyvtári és
közművelődési feladatokat foglalja magába, 6 millió Ft központi támogatással. Ez a
tevékenység azonban lényegesen nagyobb kiadási igénnyel bír, hozzávetőlegesen 16 millió Ft
saját forrást kell hozzárendelni. A további kiegészítő támogatások pályáztatás útján válnak
elérhetővé, pozitívum, hogy ezen fejlesztési feladatok 100 %-os támogatottságúak, és
előfinanszírozásúak. Az 1. sz. melléklet tartalmazza adónemenként a helyi adóbevételek
nagyságrendjét, melyet a 2014. évi tényadatok és a 2014. december hónapban befizetett
feltöltések alapján határoztak meg, ez az összeg 208.230.000,- Ft. A 2. sz. melléklet
intézményenkénti bontásban, és azon belül feladatcsoportonként tartalmazza az ellátandó
feladatok kiadásait és bevételeit. Amennyiben a településnek nem lenne sajátságos a
településszerkezete lényeges kisebb volumenű kiadás merülne fel, ebből adódóan kevesebb
lenne a forráshiány is. Az önkormányzat tevékenységén belül az egészségügyi feladatok
ellátásához 11.924 ezer Ft saját forrásra van szükség, ennek jelentős része az elsősegélynyújtó
hely működtetését jelenti. Ezen feladatot az önkormányzat teljes mértékben saját forrásból tart
fenn és működtet, arra való tekintettel, hogy mind a bel-, mind a külterületi, majori lakosság
számára sokkal biztonságosabb, gyorsabb, egyszerűbb ellátást biztosítson. Az
elsősegélynyújtó hely működésével – visszajelzések alapján – a lakosság teljes mértékben
meg van elégedve. A szociális feladatokat 27.162 ezer Ft-tal, a közfoglalkoztatást 1.765 ezer
Ft-tal, a városgazdálkodást 49.681 ezer Ft-tal, az önkormányzati feladatokat 42.498 ezer Ft-tal
kell megtámogatni. A közfoglalkoztatás költségét illetően 2015. évtől új tervezési szempontok
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szerint kerül betervezésre, a II. fordulóra vélhetően még ennél is nagyobb összegű saját forrási
igény fog mutatkozni, hiszen nem minden közfoglalkoztatási jogcím lesz 100 %-ban
támogatott. A városgazdálkodási feladatoknál jelenik meg az ingatlankarbantartással,
parkfenntartással kapcsolatos tevékenység, a mezőgazdasági földterületek művelése, a
köztemető működtetése. Csak a szántóterületek művelésénél a terményértékesítésből
származik, hozzávetőlegesen 21 millió Ft, és a közterületi működtetésből származik bevétel.
Legnagyobb volumenű kiadással a parkfenntartás és az ingatlankarbantartás bír, ezen
tevékenységhez központi támogatás nem társul. Ezen tevékenységen belül jelentkezik a
közvilágítás is, ami szintén jelentős saját forrást igényel. A Polgármesteri Hivatal
tevékenységének a viteléhez 50.244 ezer Ft, míg az Általános Művelődési Központ
tevékenységének a viteléhez 120.040 ezer Ft saját forrás szükséges. Bizottsági ülésen
részletesen megtárgyalták a közoktatás működtetésével kapcsolatos ismereteket, a II.
fordulóra úgy készítik elő a rendelettervezetet, hogy ez a tétel csak kimondottan azokat a
személyi juttatásokat és járulékterheket tartalmazza, ami a 6 fő takarító és 3 fő karbantartót
érinti, illetve az épületek működtetésével kapcsolatos kiadásokat, és egyéb költségeket. Az
ÁMK tevékenységén belül a közoktatás működtetéséhez 74.491 ezer Ft, a közművelődési
feladatok ellátásához 16.005 ezer Ft, az óvodai feladatok ellátásához 16.027 ezer Ft, a
bölcsődei feladatok ellátásához 2.248 ezer Ft, a gyermekétkeztetéshez 12.159 ezer Ft saját
forrás szükséges. A tervezet a dologi kiadásokat illetően csak azokkal a kiadásokkal számol,
ami 2015. évben is folyamatos kiadást eredményez. A létszámot illetően személyre szóló
létszámtervezéssel történt. Jelen tervezet jelentős mértékű tartalékot nem hordoz magában. A
dologi kiadásokat átvizsgálva, újragondolva készítik elő a II. forduló anyagát.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a részletes tájékoztatást. A költségvetést érintően 2014.
decemberében rendkívüli kiegészítő támogatási igénnyel fordult Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár úr felé. Ezen kérelmében körülbelül 80 millió Ft támogatási igényt
fogalmazott meg, melyben hangsúlyozta, hogy ezen költségek önhibájukon kívül keletkeztek.
Bár igyekeznek csökkenteni a költségeken – rezsi megtakarítás, iparűzési adó stb. – ekkora
összegű hiányt nagyon nehéz rövid időn belül lecsökkenteni. Több esetben olyan váratlan
kiadással kellett számolni, ami jelentős mértékben sújtotta a költségvetést, ilyen például a
tömbfűtőmű bezárásából adódó 54 millió Ft kiadás. A közvilágítás korszerűsítése okán az
áramszolgáltató plusz költséget rótt az önkormányzatra, mintegy 17 millió Ft-ot, melyről
előzetesen nem volt tudomásuk, és sajnálatos módon nem lehetett a pályázatba beépíteni.
Tovább növelte a forráshiányt az elmaradt kötelező béren kívüli juttatások kifizetése. Ezekből
a költségekből nehéz lefaragni, de az esetleges plusz bevételekkel és megtakarításokkal
igyekeznek mindent megtenni annak érdekében. Mezőhegyes város 15 millió Ft vissza nem
térítendő kiegészítő támogatásban részesült 2014. decemberében. Azzal az előírásoknak
megfelelően gazdálkodtak, mivel azonban igen jelentős maradt a forráshiány, 2015. január
8.napján további – 70 millió Ft – kiegészítő támogatási igénnyel fordult az önkormányzati
államtitkár úr felé, és a kérést továbbította Simonka György országgyűlési képviselő úrnak is.
Ezen kérését megismételte január 26. napján is. Simonka György országgyűlési képviselő úr
személyesen kereste fel az önkormányzatot, segítő szándékát fejezte ki a támogatási kérelmet
illetően, illetve a tekintetben, hogy milyen formában lehet esetlegesen a költségeken
csökkenteni. Az egyeztetésen jelen volt a képviselő úr, az Ő pénzügyi tanácsadója, az
alpolgármester úr, valamint az önkormányzat pénzügyi vezetője, melynek eredményeképpen
megfogalmaztak egy 49.850 ezer Ft-os támogatási igényt. Mezőhegyes támogatási kérelme
ügyében a jövő héten konzultál a képviselő úr az államtitkár úrral. Költségvetést érint az a
téma is, mellyel kapcsolatosan felkéri Rajos István alpolgármester urat – mint kezdettől fogva
az ügy vivőjét – tájékoztassa a Testületet és a jelenlévőket.
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Rajos István alpolgármester: Az Alföld Ambulance Kft. ügyvezetője előadásában 2014. év
végén tájékoztatót halhattak az orvosi ügyeleti rendszer működéséről, helyzetéről, a rendszer
struktúrájának a változásáról. Mivel költségvetést érintő témáról van szó, ezen napirendi pont
keretében kívánja tájékoztatni a Testületet arról, hogy az Alföld Ambulance Kft. szembesült
azzal a problémával, ami elhangzott az előadáson. A Mezőhegyesen működtetett
elsősegélynyújtó helyen szolgálatot teljesítő elsősegélynyújtók rendkívül alacsony juttatásban
részesülnek, ezért a Kft. kéri a szolgáltatási díj mértékének jelenlegi havi 575 ezer Ft-ról 769
ezer Ft-ra történő emelését. A Kft. kérelmében megfogalmazza azokat az indokokat, amelyek
miatt kéri a díjemelést. Azok az elsősegélynyújtók, akik a Kft-nél szolgálatot teljesítenek – a
környező településeken szolgálatot teljesítőkhöz képest – lényegesen kevesebb juttatásban
részesülnek, például a tótkomlósi ügyeleten a gépkocsivezetők bruttó óradíja 800,- Ft, míg itt
a betegellátóké 800-1000,- Ft. A betegellátók felelőssége sokkal nagyobb, mint például a
gépjárművezetőé. Visszajelzések alapján a lakosság meg van elégedve az ellátással, meglátása
szerint igen magas szakmai színvonalon történik az. Annak érdekében, hogy a Kft. a
mentőtiszteket meg tudja tartani, elengedhetetlenül szükséges a díjemelés. Többször
egyezetett a Kft. ügyvezetőjével, Kovács Ferenc úrral annak érdekében, hogy helyben tartsák
a mentőtiszteket, de a költségek se legyenek túl magasak. A betegellátók díjazásán felül
gyógyszerköltség, valamint egyéb költségek is – eszközkarbantartás, rezsi stb. – felmerülnek.
Az ügyvezető tájékoztatása szerint rentábilisan minimum ezzel az összeggel működtethető, de
mint vállalkozónak, nyeresége nincs. Kizárólag a jó együttműködésnek, és a személyes jó
barátságnak köszönhető, hogy az eddigiekben is vállalta a Kft. a működtetést. A Kft. által
foglalkoztatott szakemberek az alacsony bérezés ellenére eddig vállalták a szolgálatot.
Többször kezdeményezett egyeztetést az Orosházi Kistérség Társulása irányába is, annak
érdekében, hogy a társulás által működtetett orvosi ügyeleti rendszerhez tartozzon
Mezőhegyes. Holnap a polgármester úrral a Kunágotai székhellyel működő orvosi ügyeleti
rendszerrel kapcsolatosan tárgyaláson vesznek részt. Ezen rendszerben az önkormányzat
2015. március 31-éig vesz részt. Mint korábban szó volt róla, az elsősegélynyújtó hely nem
luxus, hanem a város sajátos településszerkezete miatt nélkülözhetetlen. Az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulástól tájékoztatást kért arról, hogy Mezőhegyes milyen feltétellel
csatlakozhatna az általa működtetett központi orvosi ügyeleti ellátó rendszerhez. Korábban
arról tájékoztatták, hogy egyedül az OEP finanszírozás szükséges, mai nap, közvetlenül az
ülést megelőzően érkezett tájékoztatójában azonban jelezte, hogy a rendszerhez tartozó
településeknek lakosságarányosan, 43,- Ft/fő/hó tagdíjat kell fizetni. Ebben az esetben a
település a tótkomlósi székhelyű ügyelethez tartozna. A jelenlegi elsősegélynyújtó hely
működtetése közel 12 millió Ft-ba kerül éves szinten. Amennyiben elfogadják az orosházi
kistérségi társulás ajánlatát, úgy a fentiek értelmében további évi 3 millió Ft hozzájárulással
emelkedik e feladatellátás. Jelen ülésen még nem kell az ajánlatot illetően dönteni, de fontos
beszélni róla, mivel költségvetést érintő témáról van szó. Kéri, hogy az elmondottakat
gondolja át a Testület, azt, hogy képes-e ilyen feltétel mellett fenntartani az elsősegélynyújtó
helyet. A jelenlegi rendszer kérdésében a holnapi nap kapnak tájékoztatót. Amennyiben
fenntartják az elsősegélynyújtó helyet, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás által
működtetett központi orvosi ügyeleti rendszeren belül, úgy 15 millió Ft, amennyiben
megszünteti az elsősegélynyújtó helyet, és csatlakozik az orosházi rendszerhez, úgy 3 millió
Ft-ot kell megfizetni, azzal, hogy hívás esetén tótkomlósról érkezik ügyeletes orvos. Ebben az
esetben egy ugyanolyan magas színvonalú ellátást biztosítanak, de hátránya, hogy helyben
nem elérhető.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
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Jeszenka Zoltán képviselő: Hány esetben kellett igénybe venni az elsősegélynyújtó hely
nyújtotta szolgáltatást?
Rajos István alpolgármester: 2014. november 27-étől 2015. január 24-éig szóló kimutatás
alapján – melyet ma bocsájtottak a rendelkezésére – közel 100 esetben kellett kivonulni az
elsősegélynyújtóknak, abból 70 esetben külterületre. A fenti számok is mutatják, hogy a
lakosság biztonsága, a feladatellátás hatékonysága érdekében szükségszerű az
elsősegélynyújtó hely működtetése.
Mitykó Zsolt polgármester: A költségvetést illetően döntést kell hozniuk a Mezőhegyesi
Sportegyesület kérelmét illetően is. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első
fordulós anyagát mindhárom bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és mellékletei a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és – tekintettel arra, hogy a rendkívüli kiegészítő
támogatási igényt illetően vélhetően a jövő héten születik döntést – elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulós anyagát azzal, hogy vizsgálják felül a
dologi, valamint a fejlesztési kiadások jogcímeit, a forráshiány csökkentése érdekében. Olyan
szinten kellene mérsékelni a kiadásokat, hogy ne okozzon problémát a működésképesség
fenntartása, illetve törekedni kell a költséghatékony működtetésre. Mivel az önkormányzat
létszámkerete adott, meg kellene vizsgálni az egyéb lehetőségeket is a költségcsökkentést
illetően. Korábbi képviselői tapasztalata alapján minden évben kevesebb pénzből kell
gazdálkodni, és biztosítani a kötelező feladat-ellátást. Mezőhegyes sajátságos
településszerkezete miatt, viszonylag kis összegű adóbefizetés mellett, külső segítség nélkül
nehezen áll meg a saját lábán. Sajnos ilyen költségvetés mellett nagyobb fejlesztésről nem
beszélhetnek, még a zökkenőmentes működtetés is igen komoly feladat. Évek óta nem tudnak
olyan költségvetést összeállítani, ami pozitív mérleget mutat. A bizottság javasolja a
Testületnek, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület részére 4 millió Ft összegű támogatást
nyújtson. Kihangsúlyozza, hogy az egyesületen belül ebből a támogatásból minden
szakosztály részesül, a labdarúgás mellett a kézilabda, és a birkózás is, azaz az egyesület teljes
működésére fordítanak abból.
Mitykó Zsolt polgármester: Az MSE kérelmének elsődleges oka, hogy a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt., mint az egyesület fő támogatója, a gazdálkodását, illetve a földpályázati
kiírásból eredő takarékossági intézkedését illetően kiesik a támogatói körből. 2015. évben
közel ekkora összeggel kevesebb támogatást nyújt a Zrt. az egyesületnek.
Krcsméri Tibor képviselő: Az orvosi ügyelet, az elsősegélynyújtó hely működtetése
összességében mekkora összeget ölel fel éves szinten?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi vezető: A költségvetés I. forduló tervezete szerint közel 12
millió Ft. 15 millió Ft abban az esetben, ha az orosházi kistérség rendszeréhez csatlakozik az
önkormányzat, és továbbra is helyben működteti az elsősegélynyújtó helyet.
Krcsméri Tibor képviselő: Akkor, amikor a háziorvosok látták el az ügyeleti feladatot,
lényegesen kevesebb költséget jelentett, a fenti összeg töredékét – körülbelül 3 millió Ft.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi vezető: Ez nem így van, akkor több, mint 8 millió Ft volt
éves szinten.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta a költségvetés I. fordulós tervezetét. A fejlesztéseket csak
pályázati támogatással lehet megvalósítani. A bizottság is egyetértett azzal a javaslattal, hogy
a dologi kiadásokat a II. fordulóra, az intézmény, intézményegységek bevonásával vizsgálják
át, és ahol lehet, csökkentsék azokat. A foglalkoztatotti létszámot illetően, igyekezzenek azt a
tendenciát követni, amennyiben nyugdíjazásra kerül dolgozó, az üres álláshelyet ne töltsék be,
hanem igyekezzenek a feladatot megosztva ellátni. A bizottság elfogadásra javasolja a
költségvetés I. fordulós tervezetét.
Mitykó Zsolt polgármester: A képviselők egy része az ülést megelőzően is tárgyalt a
költségvetést illetően. Ez is azt mutatja, hogy a képviselő-testület szívén viseli a város sorsát.
Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét is.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és arra a megállapításra jutott a tervezetet illetően, hogy igen nagy azon
feladatok költsége, amit az önkormányzatoknak kötelezően el kell látniuk, illetve, amit évek
óta önként vállal. Jelen költségvetési tervezet forráshiányát csökkenteni rendkívül nehéz.
Amennyiben csökkentenek, úgy az elsősorban a szociális és egészségügyi területet fogja
elsősorban sújtani, ilyen például az orvosi ügyelet, segélyezés stb. Azon a területen fogja
éreztetni a hatását, amely a lakosság nagy részét érinti. Rendszeresen fellépő probléma, hogy
milyen a gyermekétkeztetés minősége, tudnak-e elegendő tűzifát, pénzbeli segélyt kiosztani.
Ezen feladatok biztosítására saját forrást kell biztosítani. Megfontolandó, hogy ilyen feszített
költségvetés mellett kell-e rendezvényekre ekkora összegű támogatást biztosítani. Nagyobb
összegű megtakarítást nagyon nehéz eszközölni, esetlegesen kisebb csökkentést érhetnek el.
A bizottság semmiképpen sem szeretné, ha az eddigieknél rosszabb körülményeket
biztosítanának a lakosságnak a segélyezést illetően, szeretné, ha a bizottság segélyezési
feladataihoz szükséges forrás, mint ahogyan korábban is biztosított lenne, legalább olyan
szinten. A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés I. fordulós tervezetét.
Magánvéleménye, hogy a fejlesztéseket csak abban az esetben szerepeltetné a
költségvetésben, ha ahhoz hitelfelvétel nem társul. Azokat a fejlesztéseket,
gépjárműbeszerzést, ami nem nélkülözhetetlen, egyelőre nem kellene szerepeltetni a
költségvetésben, mint például az új traktor beszerzését, amit nem csak hódúrásra tudnak
használni, hanem egyéb kerti munkákra. Amennyiben azokra pályázati lehetőség adódik, élni
kell azzal. Javasolja ellenben a meglévő gépjárművek felújítását, a nem használt gépek
működőképessé tételét. A Sportegyesület támogatási kérelmét illetően javasolja, hogy a
megítélt támogatást két részletben kapja meg, így a költségvetésnek sem lenne annyira
megterhelő. A rendezvénykeret összege – 6 millió Ft – egy részének visszatartását javasolja,
annak az összegnek átcsoportosítását – például az MSE támogatására.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a bizottságok véleményét, javaslatát. Kéri a pénzügyi
csoport vezetőjét, hogy elhangzottak alapján készítse elő a költségvetés II. fordulóját. Kéri a
további véleményeket, javaslatokat.
Jeszenka Zoltán képviselő: Ahhoz, hogy az önkormányzat működőképes maradjon, szükség
lesz a kiegészítő támogatásra, ehhez pedig a lobbizásra. Ez nem csak Mezőhegyesre jellemző,
hanem az egész országra, csak úgy tudnak életben maradni az önkormányzatok, ha kiegészítő
forrásokhoz jutnak. Bízik abban, hogy a polgármester, és az alpolgármester érdekérvényesítő
tevékenysége eredményes lesz.
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Mitykó Zsolt polgármester: Az érdekérvényesítést illetően kilenc olyan probléma merült fel,
ami igen nehéz helyzetbe hozza, hozhatja az önkormányzatot. A Mezőhegyesi Ménesbirtok
Zrt. problémája; a cukorgyár megszűnését követően egy új cukorgyár, vagy feldolgozó ipar
válik szükségessé, hogy saját erőből leküzdjék a hányt; a kormányablak bővítésének-; az
orvosi ügyelet-; a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegének-; a vasútvonalak
megszűntetésének-; a szakképző iskola problémája; a belterületi- és települések közötti utak
állapotának a javítása; a közel 700 millió Ft összköltségű szennyvíztelep korszerűsítésének
problémája. Az országgyűlési képviselő úr segítségét is kéri a már elnyert szennyvíztisztító
projekt pályázat zökkenőmentes lebonyolításához. Folyamatos a lobbi tevékenységük, a
társuláshoz történő újracsatlakozás is ezt erősítené.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Zeneiskolát illetően Mezőhegyes bázisszerepet tölt be. Jó
lenne megőrizni ezen pozíciót.
Mitykó Zsolt polgármester: A fenti problémák kibontásával jövő héten tárgyalást
kezdeményez Gajda Róbert kormánymegbízott úrral. Bár nem nagy költség, de a
megtakarítást szolgálja, hogy az általános iskolások tízóraiztatása a jövőben a Diákotthonban
történik – csomagolóanyagon spórolnak, illetve a dobozos folyadékot felváltja az ital
kancsókban történő felszolgálása. Kéri a további kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.
Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület 4.000.000,- Ft összegű támogatást nyújtson a Mezőhegyesi Sportegyesület részére az
egyesület 2015. évi működéséhez, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
5/2015.(I.28.) Kt.sz. határozat
A Mezőhegyesi Sportegyesület támogatási kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 4.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt a
Mezőhegyesi Sportegyesület (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.) részére az egyesület 2015.
évi működéséhez.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 53. §-a értelmében kötelezi a Mezőhegyesi
Sportegyesületet arra, hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2015.
november 15-éig számoljon el. Felhívja figyelmét arra, hogy a támogatás jogszabálysértő,
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő ügyeleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna a költségvetési rendelettervezet előkészítéséért
Határidő: 2015. február 15.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés első fordulós anyagát az elhangzott
javaslatokkal a második forduló tervezési alapjaként fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
6/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzata a 2015. évi
költségvetés első fordulós anyagát a második forduló tervezési alapjaként az alábbiakkal
fogadta el:
- dologi kiadások nagyságrendjének intézményenkénti felülvizsgálata;
- a fejlesztési kiadások összetételének intézményenkénti felülvizsgálata, csak azon
kiadások szerepeljenek e tétel alatt, amelyek halaszthatatlanok, vagy a forrásuk
biztosított.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet terjessze a
testület 2015. február 25-ei ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 15.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Magyar Tibor képviselő urat, tájékoztassa a Testületet a
2015. évi közmunkaprogram költségvetést érintő változásairól.
Magyar Tibor képviselő: Kéri, tekintettel arra, hogy a 2015. évi közmunkaprogramot
illetően lényeges változások következnek be, a tájékoztatásra a kellő információk birtokában
térjenek vissza.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy következő napirendi pontként a 8. napirendi pontot
tárgyalja meg a Testület, tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatosan, az önkormányzat jogi
képviselője vidékről érkezett.
8. napirendi pont: A Mezőhegyes Városért Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Városért Közalapítvány alapító okiratának ismételt
módosítása vált szükségessé. Az alapító okirat módosításáról szóló tájékoztatót az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az alapító okiratot annyiban kell módosítani, hogy a 7.10 pontja helyébe alábbi
szöveg lép: „A közalapítványnak gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt,
valamint támogatót, illetve e személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti támogatásban,
juttatásban nem részesíthet, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban
bárki által igénybe vehetők”.
Dr. Fodor András ügyvéd: Továbbá az alapító okirat 10.5 pontja d. bekezdése az alábbira
módosul: „az a.-c. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.” A Gyulai
Törvényszék írta elő az alapító okirat ismételt módosítását. Felmerül, hogy miért kell
ismételten módosítani az okiratot. A Törvényszék a korábbi hiánypótlási felhívásban pontosan
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meghatározta, hogy mit kell módosítani az okiratban, és ezen kívül semmi más módosításra
nem ad lehetőséget.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság mind a módosító, mind az egységes alapító okirat elfogadását javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
„Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratát a Gyulai Törvényszék Pk.
60.052/2000/18. számú hiánypótlási felhívása alapján az előterjesztésnek megfelelően
módosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
7/2015. (I.28.) kt. sz. határozat
A „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító
Okiratát a Gyulai Törvényszék Pk. 60.052/2000/18. számú hiánypótlási felhívása alapján az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 7.10. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi lép:
7.10. A közalapítvány annak gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint
támogatót, illetve e személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti támogatásban,
juttatásban nem részesíthet, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal
összhangban bárki által igénybe vehetők.
Közeli hozzátartozó a Ptk. 8:1 pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér.
Az alapító okirat 10.5 pontja d. bekezdése az alábbira módosul:
d./ az a./-c./ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: 2015. február 5.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület „Mezőhegyes
Városért” Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2015.
január 28. napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
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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8/2015. (I.28.) kt. sz. határozat
A „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a jegyzőkönyv mellékletét képező – Alapító
Okiratát 2015. január 28. napjával jóváhagyja.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző,
a határozat Közalapítványnak történő továbbításáért
Határidő: 2015. február 5.
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a testületi ülésre.
3. napirendi pont: Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő
bevételektől és kiadásokról
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztató a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig tartó
időszakot öleli fel. A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és
a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Hány embert foglalkoztat, hány fővel látja el a feladatot?
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: 4 fővel.
Mitykó Zsolt polgármester: A kommunális hulladék elszállítása milyen módon történik?
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: A hulladékot Hódmezővásárhelyre
szállíttatja el teherautókkal.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez a megoldás a legolcsóbb?
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: Jelenleg ömlesztve helyezik el a hulladékot
az arra kijelölt helyre, és teherautókkal szállíttatja el.
Mitykó Zsolt polgármester: A konténeres megoldás lényegesen költségesebb lenne?
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: Jelenleg vizsgálja, hogy mekkora költséget
jelentene egy körülbelül 1100 l-es konténer bérlése. Addig, amíg működött a helyi
hulladéklerakó, lényegesen kevesebb költséget jelentett a hulladék elszállítása.
Mitykó Zsolt polgármester: A temető bejárása közben szembesültek azzal, illetve a lakosság
is jelezte a temetőben lévő hulladéktároló problémáját. Van-e arra lehetőség, hogy egy zárt
hulladéktárolót, konténert alakítsanak ki? A legoptimálisabb az lenne, ha a temetőben is meg
tudnák valósítani a szelektív hulladékgyűjtést. Zárt hulladéklerakó hely kialakítására a
közmunkaprogramban foglalkoztatottak bevonásával van-e lehetőség?
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Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: Igyekszik megoldani a hulladéklerakás
problémáját, sajnos több-kevesebb sikerrel. Többször tapasztalják, hogy a hulladékot nem a
megfelelő helyre, hanem a sírok közé, vagy éppen üres sírhelyre rakják le. A szétdobált
hulladékot mindenhonnan összeszedik és az arra kijelölt helyre szállítják.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Hulladéklerakó hely kialakításának nincs akadálya, de annak
mindenképpen anyagi vonzata van.
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: Amennyiben 4 darab 1100 l-es konténert ki
tudnának helyezni, annak hetente, vagy kéthetente történő elszállításával megoldódhatna a
probléma. Olyan konténereket kell készíteni, amelyeket a hulladékszállító cég el tud
szállítani.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatóban szerepel a polgárőrség támogatása. Milyen
feladatot ért ez alatt? Mindkét polgárőrséget érinti a támogatás?
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: A polgárőrök napi 2-3 órát a temetőben
látnak el szolgálatot. Csak az egyik polgárőrséggel van megállapodása. A halottak napja előtti
és utáni időszakban még gyakoribb, szinte egész napos szolgálatot látnak el, akkor a
rendőrség is gyakrabban járőrözik a temető környékén.
Mitykó Zsolt polgármester: Önkormányzatot is érintő probléma, hogy az urnafalban nincs
üres urnafülke, ezért új urnafal kialakítása válik szükségessé. Van-e arra lehetőség, hogy 1530 férőhelyes urnafalat alakítsanak ki? Nem jelent problémát, tekintettel a temető műemléki
jellegére?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Meg kell vizsgálni, hogy hol és milyen módon lehetne új
urnafalat kialakítani.
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: A gondnoki lakás előtti terület ki van
jelölve szóróparcellának. Az idei évben ki szeretne alakítani egy 2x2,5x2,5 m-es
szóróparcellát. Az előkészítő munkálatokat – akna kiásása és kitéglázása – elvégzi,
amennyiben az önkormányzatnak lesz kapacitása, díszburkolóval kell ellátni. Elsősorban
száraz szóróparcellát kíván kialakítani, mivel azt a téli időszakban is használhatják, az
lényegesen gazdaságosabb. A szóróparcellában lévő oszlop becsült költsége 300 ezer Ft.
Bízik abban, hogy pályázat útján, vagy esetlegesen a sírhelymegváltásból befolyt pénzből
meg tudják valósítani. Évről évre több az urnás temetés. Sokan vannak, akik hazaviszik az
urnát, mivel lényegesen költségkímélőbb. Amennyiben kialakításra kerülne a szóróparcella,
jóval olcsóbb lenne a hozzátartozóknak egy temetés. Az új urnafalat is a lakás környékén
kellene kialakítani. Korábban volt olyan elképzelés, hogy a kapunál alakítsák ki az urnafalat.
Ez a hely azért nem lenne optimális, mert nagyon messze helyezkedne el a ravatalozótól, a
kialakításnál figyelemmel kell lenni az idősekre is.
Rajos István alpolgármester. Lakossági jelzés érkezett, hogy a nagykapunál lévő közkút
nem megfelelő lejtése miatt a víz a járdára, a kapu elé, a bejárathoz folyik. Ennek a
problémának az orvoslására megoldást kell találni, akár a közmunkaprogram keretében, akár a
hivatal műszaki csoportjának bevonásával.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra javasolja azt. Pozitívan értékelték, hogy komoly
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bevétel származott az sírhelymegváltás díjának csökkentése okán, ezért a jövőben ezt az árat
továbbra is tartani kell. Milyen arányban változott a megváltott sírhelyek száma? Mennyi meg
nem váltott sírhely van?
Polacsik Attila, temetőt üzemeltető vállalkozó: 2014. évben 628 sírhely újraváltása, míg
2013. évben 86 sírhely újraváltása történt meg. Körülbelül 3400 meg nem váltott sírhely volt
2013. év elején, így 2014. év végére körülbelül 2700 maradt. Továbbra is folyamatosan
jönnek sírhelymegváltásért, köszönhető elsősorban a díjcsökkentésnek. 2015. évben eddig
körülbelül 15-20 sírhelyet váltottak már meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni Polacsik Úr munkáját. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a köztemető üzemeltetőjének
tájékoztatóját a 2014. évi bevételekről és kiadásokról fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
9/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat
Városi köztemető üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Polacsik Attila, a városi köztemető üzemeltetője által
beterjesztett, a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételekről és kiadásokról
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: 2013. évben megszűnt a helyi népi kezdeményezés jogintézménye. Ennek okán a
korábbi rendelet hatályon kívül helyezése és ezen rendelet megalkotása válik szükségessé. A
bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a helyi népszavazásról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazásról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló
30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Mivel változott a bizottság elnevezése, szükség van a rendelet módosítására. A
bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló
30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: E rendelet módosítására is a bizottság elnevezésének változása miatt van szükség. A
bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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3/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
7. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A rendelet módosítása azért válik szükségessé, hogy a krízishelyzetben
lévő személy lakhatásának megoldásáról a polgármester dönthessen. A bizottság összehívása
időigényes, a polgármester azonban azonnal dönthetne ilyen esetekben, ezért ruházná át a
Testület e hatáskörét a polgármesterre. A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, javaslat 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 rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
4/2015.(I.29.) 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)
9. napirendi pont: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés, és a megállapodás
tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A társulási megállapodás három pontja kerül módosításra. A tervezet
alapján a bizottság javasolja a megállapodás módosítását.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
10/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az
előterjesztés és a jegyzőkönyv mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző - a határozat kivonatának megküldéséért,
Mitykó Zsolt polgármester – az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Dr. Szőke Anikó felmentése a városi bűnmegelőzési koordinátori
megbízásból, és Izsák Krisztina megbízása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület Dr. Szőke Anikót a városi bűnmegelőzési koordinátori tisztsége alól
mentse fel, közszolgálati jogviszonya megszűnése folytán, és egyben 2015. február 1-jei
hatállyal Izsák Krisztinát bízza meg a városi bűnmegelőzési koordinátori tisztség ellátásával,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
11/2015.(I.28.) Kt. számú határozat
Dr. Szőke Anikó felmentése a városi bűnmegelőzési koordinátori megbízásból,
és Izsák Krisztina megbízása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felmenti Dr. Szőke Anikó, Békéscsaba Bartók Béla út
79. 1. em. 4. szám alatti lakost a városi bűnmegelőzési koordinátori tisztsége alól,
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közszolgálati jogviszonya megszűnése folytán, és egyben megbízza 2015. február 1-jei
hatállyal Izsák Krisztinát, a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatokat ellátó
köztisztviselőjét a városi bűnmegelőzési koordinátori tisztség ellátásával.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: A Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Az ingatlanforgalmi értékbecslő 3,3 millió Ft-ra értékelte az ingatlant. A
bizottság javasolja, hogy az ingatlan 3,3 millió Ft értékben értékesítse a Testület Kádi
Lászlóné részére.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Annyiban kívánja kiegészíttetni a határozati javaslatot,
hogy amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül, úgy a vásárlót terhelje az értékesítéssel
kapcsolatos mindennemű költség.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a véleményeket, észrevételeket.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, amennyiben a kérelmező eláll vételi szándékától, úgy az
ingatlant hirdessék meg értékesítésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlant az
értékbecslésben meghatározott 3.300.000,- Ft áron értékesítse Kádi Lászlóné részére,
amennyiben eláll vásárlási szándékától, úgy az ingatlant értékesítésre hirdesse meg,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
12/2015. (I. 28.) Kt. számú határozata
A Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
1) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3
hrsz-ú, 127 m2 nagyságú, lakás művelési ágú önkormányzati ingatlant az értékbecslésben
meghatározott 3.300.000,- Ft áron értékesíti Kádi Lászlóné Mezőhegyes, Kozma F. u.
28/9. sz. alatti lakos részére.
Az ingatlan eladásával kapcsolatos járulékos költségek a vevőt terhelik. Felkéri a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
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Kéri Kádi Lászlónét, hogy legkésőbb 2015. február 28-áig nyilatkozzon vételi
szándékáról.
2) Amennyiben a kérelmező eláll vételi szándékától, úgy az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében értékesítésre kijelölt, Mezőhegyes,
Kossuth utca 3. szám alatti, belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – 127 m2 nagyságú, 2 és
fél szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló, komfortos
komfortfokozatú, forgalomképes önkormányzati lakás ingatlant a Leszing Kft. által adott
ingatlanforgalmi értékbecslésben magállapított minimum 3.300.000,- Ft vételáron kívánja
értékesíteni.
Az ingatlant versenyeztetés útján, az összességében legjobb ajánlatot tevőnek értékesíti.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat helyiségvásárlásra” jelzéssel, feladó megjelölése
nélkül kell benyújtani 2015. április 15-ig a jegyzőhöz (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
22.).
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Mezőhegyes Városi Havilapban, a város
honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: 1) Az adásvételi szerződés megkötésére: 2015. március 31.
2) Amennyiben kérelmező eláll vételi szándékától, az ingatlan értékesítésre történő
meghirdetésére: 2015. március 15.
12. napirendi pont: Uj Zoltán ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A 4/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére nyújtotta be
kérelmét Uj Zoltán képviselő úr.
Uj Zoltán képviselő: Személyes érintettség miatt kéri kizárását a döntéshozatalból.
Mitykó Zsolt polgármester: Uj Zoltán képviselő bejelentette érintettségét, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület Uj Zoltán képviselőt a Mezőhegyes 4/6 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan vételére irányuló kérelméről szóló döntéshozatalból zárja ki, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
13/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat
Uj Zoltán képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy döntött,
hogy Uj Zoltán képviselőt személyes érintettség miatt a Mezőhegyes 4/6 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan vételére irányuló kérelemről szóló döntés idejére – tekintettel arra,
hogy az ingatlant megvásárlását kérelmező Uj Zoltán képviselő – kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Magyar Tibor képviselő: Az érintett terület értékesítését nem akadályozza a Centrál
felújítási projekt?
Mitykó Zsolt polgármester: A beruházás a 4/6 hrsz-ú területet nem érintette. Kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 4/6 hrsz-ú ingatlan megosztását, azt követően
értékesítését határozza el, kérje fel a polgármestert, hogy készíttessen megosztási vázrajzot,
majd azt engedélyezés céljából nyújtsa be a Járási Földhivatalhoz, továbbá készíttessen
értékbecslést a részingatlanról és az értékbecslést az eladási ár meghatározása céljából
terjessze, amennyiben az ingatlan értéke 1 millió forintot meghaladja Testület elé,
amennyiben az ingatlan értéke az 1 millió forintot nem haladja meg, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elé, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
14/2015. (I.28.) Kt. számú határozata
A 4/6 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és értékbecslés készítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzata tulajdonában lévő, Mezőhegyes,
4/6 hrsz-ú ingatlan megosztását, azt követően értékesítését határozza el. Ennek érdekében
felkéri a polgármestert, hogy készíttessen megosztási vázrajzot, majd azt engedélyezés
céljából nyújtsa be a Járási Földhivatalhoz, továbbá készíttessen értékbecslést a
részingatlanról és az értékbecslést az eladási ár meghatározása céljából terjessze
- amennyiben az ingatlan értéke 1 millió forintot meghaladja - a Képviselő-testület elé.
- amennyiben az ingatlan értéke az 1 millió forintot nem haladja meg - a Pénzügyi
Bizottság elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. április 30.
13. napirendi pont: Az „Egy az ország egy a jelszó, Magyar házon legyen zászló!”
kezdeményezésről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, miszerint az
önkormányzat – tekintettel anyagi helyzetére – ne csatlakozzon a kezdeményezéshez, vállalja
azonban, hogy amennyiben bárki élni kíván ezzel a lehetőséggel, részére biztosítja a cég
elérhetőségeit.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslattal, annak elfogadását javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne
csatlakozzon a Világzászló Stúdió „Egy az ország egy a jelszó, Magyar házon legyen zászló!”
elnevezésű kezdeményezéséhez, melynek keretében az önkormányzat vásárolna a város
lakossága részére magyar zászlót, vállalja azonban, hogy lakossági megkeresésre átadja vagy
közzéteszi a cég elérhetőségeit a zászló saját célra történő beszerzése érdekében,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
15/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat
Az „Egy az ország egy a jelszó, Magyar házon legyen zászló!” kezdeményezésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel nem kíván csatlakozni a Világzászló Stúdió (7100 Szekszárd, Csatári u. 1-3.) „Egy az ország
egy a jelszó, Magyar házon legyen zászló!” kezdeményezéséhez, melynek keretében az
önkormányzat vásárolna a város lakossága részére magyar zászlót.
Vállalja azonban, hogy lakossági megkeresésre átadja vagy közzéteszi a cég elérhetőségeit a
zászló saját célra történő beszerzése érdekében.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről tájékoztassa az ajánlattevőt.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: 2015. február 5.
14. napirendi pont: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásának egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől
ismételten a Társulás tagja. Ennek okán a település csatlakozni tud ahhoz a 950 millió Ft-os
egységcsomagú támogatáshoz, amely a mélyszegénységben élők felemelését hivatott segíteni.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri
a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Társulás egységes szerkezetbe
foglalt megállapodását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Dél-békési
Kistérség Többcélú Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását fogadja
el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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16/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat
A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásának egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulásának az előterjesztés és a jegyzőkönyv mellékletét képező egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző – a határozat kivonatának megküldéséért,
Mitykó Zsolt polgármester – az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő: haladéktalanul
15. napirendi pont: A budapesti Utazási Kiállításon részvétel 2015. évben
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet és a jelenlévőket a kiállításon történő részvételi lehetőségről.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzatnak lehetősége nyílik a 2015. február 26. és
március 1. között megrendezésre kerülő Utazási Kiállításon történő részvételre, azon méltón
reklámozhatja, bemutathatja Mezőhegyes várost. A Marosháti Kistérség Turizmusáért
Egyesület minden évben részt vesz a kiállításon. Az Egyesület hívta fel a figyelmet arra, hogy
azon települések, szervezetek, akik a turizmust kívánják reklámozni, lehetőség szerint, éljenek
a felkéréssel. Polgármester úr kezdeményezésére többen is részt vennének a kiállításon,
ezáltal a költségek megoszlanának. A kiállításon való részvétel lehetőségével megkeresték
Mezőkovácsházát, Battonyát, Tótkomlóst, a Mezőhegyes Turizmusáért Egyesületet, valamint
a MÁM Kft-t azzal, hogy kívánnának-e csatlakozni a kezdeményezéshez. A felkérést minden
érintett elfogadta, ezáltal a költségek megoszlanak. A részvételi díjat a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesület kifizette, tekintettel a befizetés határidejére. Amennyiben a Testület
úgy határoz, hogy részt vesz a kiállításon, úgy a rá eső díjat az Egyesület részére kell
megfizetni. A kiállításon történő önkormányzatra jutó részvételi díj – pult bérlése –
szállásköltséggel együtt bruttó 32.860,- Ft. Az Egyesületen keresztül az érintett települések,
szervezetek egymást erősítve részt tudnának venni a kiállításon. Plusz költségként merülhet
fel az utaztatás költsége. Sándor Gabriella az Egyesület mezőhegyesi Tourinform-irodájának
vezetője vállalja a informátor szerepét a kiállítás teljes időtartamára. A kiállítás első napja –
2015. február 26. – szakmai nap. Kéri, aki részt kíván venni ezen a napon a polgármester úrral
egyetemben, és képviselni szeretné a várost, jelezze részére. A visszautaztatás költségét – a 4.
napon – az iroda vezetője, Sándor Gabriella vállalta. Kövesdiné Kolozsi Julianna, a
Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület vezetője – aki rendszeresen részt vesz ezen a kiállításon
– felajánlotta, hogy részt vesz azon, mint informátor, képviseli Mezőhegyes városát, anyagi
ellenszolgáltatás, és szállásigény nélkül.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Felkereste a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesületet a kiállításon való részvétel lehetőségével, ehhez csatlakozott
Battonya Város Önkormányzata, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Tótkomlóst a
Rózsa Fürdő képviseli, és a MÁM Kft. Köszöni az együttműködést. Van-e arra lehetőség,
hogy a Kerekes György szerkesztésében megjelenő, Mezőhegyest régi képeslapokon
bemutató „Békebeli Üdvözlet Mezőhegyesről” című, reprezentatív albumot árusíthassák a
kiállításon?
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Kerekes György képviselő: Igen, van rá lehetőség.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt a kiállításon, az
előterjesztésben vázolt feltételek mellett.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a határozati javaslat határozattá emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegyen részt
a budapesti Utazási Kiállításon 2015. évben, a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
által szervezett együttműködés keretein belül, és vállalja az önkormányzatra eső részvételi díj
és szállásköltség, bruttó 32.860,- Ft megfizetését, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
17/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat
A budapesti Utazási Kiállításon részvétel 2015. évben
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzata részt vesz a budapesti Utazási Kiállításon 2015. évben, a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesület által szervezett együttműködés keretein belül.
A Képviselő-testület vállalja az önkormányzatra eső részvételi díj és szállásköltség, összesen
bruttó 32.860,- Ft kifizetését.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a részvételi díj 2015. január 28-áig történő
megfizetéséről, és a kiállításon történő részvétel megszervezéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
16. napirendi pont: Madár József önkormányzati bérlakás lakbérének elengedése
iránti kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Madár József lakásában bekövetkezett tűzeset okán többször
kereste fel az önkormányzatot, segítséget kérve. A Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság – az ingatlan lakhatóvá tételéig – önkormányzati bérlakást biztosított
részére. 27.495,- Ft összegű lakbér terhe merült fel arra az időszakra, amíg családjával
igénybe vette a bérlakást. Ezen összeg méltányosságból történő elengedését kéri Madár
József, tekintettel arra, hogy az ingatlan rendbetétele rendkívül megterhelte a családot. Az
önkormányzat azonnal és több irányú segítséget – bérlakás, rendkívüli segély – nyújtott a
családnak, továbbá biztosítással is rendelkezett, melynek köszönhetően 950 ezer Ft összeget
kapott a helyreállításra. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
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Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem teszi lehetővé a bérleti díj
méltányosságból történő elengedését, a bizottság javasolja, hogy Madár József arra irányuló
kérelmét utasítsa el. A bizottság javasolja – amennyiben arra lehetőség van – engedélyezzék
részére a lakbér részletekben törtnő megfizetését.
Mitykó Zsolt polgármester: A bérleti díj részletekben történő megfizetésének engedélyezése
jegyzői hatáskör. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Madár József
Mezőhegyes, Rózsa Ferenc utca 51. szám alatti lakos kérelmének ne adjon helyt, az általa
bérelt Mezőhegyes, Templom utca 3/10. szám alatti bérlakás bérleti díjaként megállapított
27.495,- Ft lakbér összegének megfizetésétől ne tekintsen el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
18/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat
Madár József önkormányzati bérlakás lakbérének elengedésére irányuló kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Madár József Mezőhegyes, Rózsa Ferenc utca 51.
szám alatti lakos kérelmének nem ad helyt, az általa 2014. november 7-től 2014. december
19-ig bérelt Mezőhegyes, Templom utca 3/10. szám alatti 1 szoba összkomfortos
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti díjaként megállapított 27.495,- Ft hátralékos lakbér
összegének megfizetésétől nem tekint el, mivel azt az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati
rendelet nem teszi lehetővé.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő a határozat továbbítására: 2015. január 31.
Bejelentések
1. ÁMK napelem pályázata
Mitykó Zsolt polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes államtitkárság részéről az alábbi
tájékoztatás érkezett. „Tisztelt Kedvezményezett! Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Napelem
telepítése a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ épületére 5820
Mezőhegyes, Béke park 1.” című pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program
Irányító Hatóság vezetője 35.063.786,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A holnapi
nap folyamán megtörténik a kivitelezővel az ingatlan bejárása, rövidesen élvezhetik a
rezsicsökkentés ebből fakadó előnyeit. Köszönetét fejezi ki a támogatásért a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumnak és Simonka György országgyűlési képviselő úrnak, aki, mivel
változások következtek be több pályázatuk kezelése kapcsán, annak érdekében, hogy minden
zökkenőmentesen alakuljon, vállalta azok patronálását.
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2. A József Attila Általános Iskola Szent György téri Kollégiumának kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: A József Attila Általános Iskola Szent György téri
Kollégiumának vezetője, Dénes Mária kereste meg egy kéréssel. A kollégium 1 napos
kirándulást tervez a Fővárosi Nagycirkuszba, és az Országházba. A diákok nagy része
halmozottan hátrányos helyzetű, 8 éve nem voltak hasonló kiránduláson, azonban nagy
örömet okozna számukra. Kérik a Képviselő-testület anyagi támogatását a kirándulás
megszervezéshez. A hideg élelemcsomagot – ami egyébként is járna nekik – a
rendelkezésükre bocsájtják. A gyerekeket szeretnék egy ebéddel megvendégelni, ehhez
kérnek anyagi támogatást, amennyiben lehetséges, akár a képviselői tiszteletdíj felajánlással.
Kerekes György képviselő: Körülbelül mekkora összeget jelent? Hány gyermeket érint?
Mitykó Zsolt polgármester: Pontos adatról nincs információja, körülbelül 20-30 gyermeket
érint.
Kerekes György képviselő: A képviselők tiszteletdíjukról saját maguk rendelkeznek.
Mindenki egyéni döntés alapján támogathatja a kirándulást.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Igen, az esetleges támogatásról – amennyiben
tiszteletdíjból történik – nem kell a Testületnek döntést hoznia.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, amennyiben a képviselők úgy döntenek, támogatják a
kirándulást, az iskola igazgatóját keressék fel.
3. Gergely László munkájának elismerése, köszönet
Mitykó Zsolt polgármester: A tanyagondnokok, Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa
István munkáját 2014. decemberi rendes ülésén megköszönte a Képviselő-testület. Uj Zoltán
képviselő a döntést követően jelezte, hogy Gergely László is hasonlóan kiváló munkát végez,
hiszen Ő helyettesíti szabadságolás esetén a tanyagondnokokat. Javasolja, hogy utólag
köszönje meg a Testület Gergely László munkáját, aki szükség esetén helyettesíti a három
tanyagondnokot, és hozzájuk hasonlóan lelkiismeretes munkát végez a majori lakosság
érdekében. A Testület nevében gratulál és további hasznos munkát kíván. Kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület fejezze ki elismerését és köszönetét Gergely Lászlónak a
majori lakosság érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
19/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat
Gergely László munkájának elismerése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki Gergely Lászlónak,
az önkormányzat alkalmazottjának – a tanyagondnokok állandó helyettesítőjének – a majori
lakosság érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 10. a határozat továbbítására
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4. Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói bázisba történő felvételről
Mitykó Zsolt polgármester: Valamennyi képviselő és bizottsági tag az előírt határidőn belül
benyújtotta a NAV köztartozásmentes adózói bázisba történő felvétele iránti kérelmét, és a
NAV honlapjára történő felkerüléssel igazolta köztartozás-mentességét 2014. december 31éig. Az adatbázist a Polgármesteri Hivatal titkársága ellenőrizte, abban valamennyi képviselő
és bizottsági tag szerepel. A képviselők és bizottsági tagok adatbázisa névvel és adószámmal
együtt folyamatosan megtekinthetők a NAV honlapján.
5. A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség nevében, Balogh
Lajos Elnök Úr azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy lehetőség szerint támogassák az
egyesületet. Az egyesület gépjármű üzemanyag költsége jelentős. Kérték, hogy körülbelül 80
ezer Ft-tal támogassák őket. 2014. decemberében a másik polgárőr egyesület is kért ilyen
jellegű támogatást, sajnálatos módon őket sem tudták támogatni, tekintettel az önkormányzat
szűkös anyagi lehetőségeire. Fentiekre tekintettel javasolja, hogy a Polgárőrségek támogatási
kérelmére később térjen vissza a Testület, arról jelen ülésen ne döntsön. Kéri a véleményeket,
egyéb javaslatokat. Mivel vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérésének ne adjon helyt,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
20/2014.(I.28.) Kt.sz. határozat
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség azon
kérésének, mely szerint a Polgárőrség által fenntartott gépjármű üzemanyagköltségeihez 80
ezer Ft-tal járuljon hozzá, nem ad helyt, tekintettel arra, hogy az önkormányzat anyagi
helyzete jelenleg nem teszi azt lehetővé. Az önkormányzat anyagi helyzete függvényében –
amennyiben még aktuális – későbbi időpontban tér vissza a Polgárőrség kérésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 15. a határozat továbbítására
6. Tájékoztatás az időközi nemzetiségi önkormányzati választásról
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Helyi Választási Bizottsága 1/2015.(I.6.)
HVB. Számú határozatában megállapította, hogy a 30/2014.(XI.10.) HVB számú
határozatában 2015. január 25. napjára kitűzött időközi nemzetiségi önkormányzati választás
megtartására jelölt hiányában nem kerül sor. A Helyi Választási Bizottsága jelen határozatáról
a Városi Havilapban és a honlapon is tájékoztatta a város lakosságát.
7. A testületi ülések elő adásban történő közvetítésének problémája
Mitykó Zsolt polgármester: Jelenleg a képviselő-testületi üléseket – technikai okokból nem közvetítik élő adásban, azok csak felvételről kerülnek lejátszásra, az ülést követő hét
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csütörtök délután. Az élő adás visszaállításához kisebb beruházás szükséges, mely kiadást
jelent majd az önkormányzatnak. Ezért annak megtárgyalására a költségek pontos
ismeretében, és a 2015. évi költségvetés elfogadása után, előreláthatólag márciusban térhetnek
leghamarabb vissza. Felkéri Kolozsi József műszaki vezetőt, hogy az élő adás közvetítéséhez
szükséges feltételeket, azok milyen költségkihatással járnak, vizsgálja meg.
8. Javaslatkérés a belterületi járdák felújítására
Mitykó Zsolt polgármester: A közfoglalkoztatási programot is érintheti az a kérés, hogy
akinek javaslata van arra vonatkozóan, mely belterületi járdák kerüljenek felújításra, juttassák
el Dr. Szabados Éva titkárságvezető részére. Szentmihályi Ferenc aljegyző úr, mint a
közfoglalkoztatásért felelős személy kezeli a beérkezett javaslatokat.
9. A polgármester szabadsága
Mitykó Zsolt polgármester: A polgármesternek 2014. évben 9 nap szabadság járt, ebből 1
napot kivett 2014.október 31-én és 8 napot 2015. január 5. és január 13. napja között. Kéri a
Testületet a szabadság kivételének utólagos jóváhagyására. 2015. évre 41 nap szabadság jár a
polgármesternek. A polgármester szabadságát, illetve annak kivételét az alpolgármester
ellenőrzi, annak érdekében, hogy ne essenek ugyanabba a hibába, ne terhelje olyan mértékű
fizetési kötelezettség az önkormányzatot, mint a korábbi években. A szabadság nyilvántartást
a titkárság vezeti, és szigorúan figyelemmel kísérik. 2015. évre az alpolgármester úrral
egyetemben elkészítik a szabadság ütemtervet.
Rajos István alpolgármester: A szabadság ütemtervet már a polgármester úr is és Ő is
elkészítette.
Magyar Tibor képviselő: A képviselők kötelező képzésén elhangzottak alapján a jegyző
feladata a szabadságolási ütemterv figyelemmel kísérése és nyomon követése.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A jegyzőnek a polgármester szabadságával kapcsolatos
feladata egyrészt a nyilvántartás vezetése, másrészt, hogy január 31-éig meg kell állapítania,
hogy mennyi volt a tavalyi és idei évi szabadsága, arról köteles tájékoztatni a Testületet,
illetve felügyelni, hogy február 28-áig benyújtsa a szabadságolási ütemtervet a Képviselőtestület elé.
Rajos István alpolgármester: A polgármesterrel egymás szabadságát folyamatosan
figyelemmel kísérik – erre az alakuló ülésen is ígéretet tettek – annak érdekében, hogy a
mandátum lejártával ne kelljen az önkormányzatnak szabadságmegváltás címén igen komoly
összegeket megfizetnie.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. § (3)
bekezdésének rendelkezése értelmében a polgármester az előre nem tervezhető, igénybe vett
szabadsága mértékéről utólagos jóváhagyás érdekében tájékoztatja a testületet. Kéri, hogy a
Testület a 2014. évi szabadsága terhére utólag 9 nap szabadság kivételét hagyja jóvá. Kéri a
Testületet, aki bejelentését elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
21/2014.(I.28.) Kt.sz. határozat
A polgármester szabadságáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján Mitykó Zsolt polgármester 2014. évi szabadsága terhére 2014.
október 31. napján, valamint 2015. január 5. és január 13. napja között letöltött 9 nap
szabadság kivételét utólagosan jóváhagyja.
Felelős: Rajos István alpolgármester
Határidő: azonnal
10. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Krcsméri Tibor képviselő urat, az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság elnökét, tájékoztassa a Testületet a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság határidőben rendelkezésre
bocsátotta a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványokat a képviselők és bizottsági
tagok részére. Tájékoztatták őket, hogy vagyonnyilatkozataikat 2015. január 31-éig kell
megtegyék. A vagyonnyilatkozatokat a bizottság 2015. január 31-e után bizottsági ülésen
veszi nyilvántartásba és ellenőrzi.
Mitykó Zsolt polgármester: Bejelentései végére ért. Kéri, akinek nyílt ülésen további
bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A 2015. január 3. napján megrendezett Újévi Koncert nagy
sikerrel zajlott, ahhoz hasonlóan – a mezőhegyesi és környékbeli települések fellépőinek
köszönhetően – a 2015. január 23. napján megtartott Magyar Kultúra Napja is.
Uj Zoltán képviselő: A Jókai utcai lakók jelezték felé, hogy a volt kapcsolóház melletti járdát
rendszerint az autók veszik használatba, így félő, hogy az rövid időn belül tönkre fog menni.
Ennek elkerülése érdekében meg kell szüntetni azt, hogy a járdára autókkal hajtsanak fel.
Több helyen tapasztalta, hogy az EDF Démász Zrt. és a GDF Suez Zrt. közös ügyfélszolgálati
irodát működtet. Sok esetben fordul elő, hogy a telefonos ügyfélszolgálat nem kellő
hatékonysággal látja el a feladatot. Van-e arra lehetőség, hogy Mezőhegyesen is hasonló
ügyfélszolgálati iroda működjön?
Mitykó Zsolt polgármester: Felveszi a kapcsolatot mind az EDF Démász Zrt-vel, mind a
GDF Suez Zrt-vel a képviselő úr által javasolt lehetőséget illetően.
Magyar Tibor képviselő: Lakossági jelzést kíván továbbítani, miszerint a 39. major felé
vezető út oldalát, az árkokat benőtték a bokrok, a fák, a sűrű aljnövényzet, ezáltal
nagymértékben összeszűkült az út. Amennyiben tisztázódna az érintett területek tulajdonjoga,
és az az önkormányzaté, úgy a majorban élőknek oda lehetne adni a tisztántartásért cserébe.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az érintett terület a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
tulajdonában van. A 39. majorba vezető út magánút, az sem az önkormányzat tulajdonában
van, ezért az önkormányzat ebben a kérdésben eljárni nem tud.
Magyar Tibor képviselő: További probléma, hogy ezen az úton egyre több az illegális
hulladéklerakás.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Lakossági megkeresés érkezett felé is a temetői buszjárat
kapcsán. A lakók érdeklődnek, hogy az idei évben is lesz – hasonlóan a korábbi évekhez –
lehetőség a buszjárat igénybevételére. A lakosság ragaszkodna hozzá, megerősítést várnak,
hogy az idei évben is számíthatnak erre a segítségre.
Mitykó Zsolt polgármester: E témában egyeztet Barta István vállalkozóval. Információja
szerint a költségvetés tartalmazza e tételt, és májustól indulhat a járat. Kéri a további
bejelentéseket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Korábbi ülésen felvetődött – lakossági bejelentésre – hogy a volt
Tejház mögötti útszakaszon nincs közvilágítás. Milyen előrelépés történt ez ügyben?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az érintett terület nem képezi részét a közvilágítás
korszerűsítésének. Az EDF Démász Zrt-vel kell egyeztetni a probléma orvoslása ügyében,
azt, hogy hogyan lehetne bővíteni az érintett területen a közvilágítást.
Magyar Tibor képviselő: Az új lámpatestek karbantartását, javítását, esetleges cseréjét
melyik cég látja el? Tapasztalta, hogy a korszerűsítés óta több helyen, szakaszosan nem
világítanak a lámpatestek. A meghibásodásokat garanciában javítják?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Folyamatosan jelzik a szolgáltatók fel a meghibásodásokat,
sajnálatos módon több helyen szakaszhiba van, azokat az EDF Démász Zrt. felé jelzik. A
lámpatestek egyéb meghibásodását a kivitelező cég felé jelzik. Folyamatosan ellenőrzik a
meghibásodásokat.
Rajos István képviselő: Kérése a lakosság felé, ha közvilágítással kapcsolatos problémát
észlelnek, azt jelezzék Szentmihályi Ferenc aljegyző úr, vagy Popon György közterület
felügyelő felé. Ilyen esetben nem a szolgáltató felé kell jelezni, hanem az önkormányzat felé,
aki felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval, kivitelezővel, és intézkedik a hiba elhárításáról.
Mitykó Zsolt polgármester: 47. majori lakók nevében Pósa István tanyagondnok kereste
meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy lehetőség szerint javítsák, gréderezzék meg a
majori bekötőutat. Ez az útszakasz lassan járhatatlanná válik. Kéri, vizsgálják meg, mit
lehetne tenni a probléma orvoslása érdekében.
Lakossági bejelentés érkezett, miszerint az 52. majorban közvilágítási problémák merültek
fel. Az önkormányzat rendszeresen figyeli azokat a helyeket, ahol már többször fordult elő
meghibásodás. Igyekeznek elhárítani ezen problémát is.
Mitykó Zsolt polgármester: A következő ülés 2015. február 25-én 15 órai kezdettel kerül
megtartásra
Napirendek:
1) A 2015. évi költségvetés – második forduló
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2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
3) Tájékoztató a 2014. évi adóbevételekről, adóelőírásokról és hátralékokról
Tájékoztatja a jelenlévőket – és egyben kéri a Polgármesteri Hivatal munkatársainak
közreműködését abban, hogy a következő ülést úgy kell megtervezni – hogy a Mezőhegyesi
Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. igazgatója a Testület következő, rendes ülésén, a
napirendeket megelőzően kívánja tájékoztatni a lakosságot a Kft. 2015. évi rendezvényeiről.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell
döntenie, és az érintett kérte ügye zárt ülésen való tárgyalását, ezért a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján, és az 1/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat értelmében zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
Zárt ülést követően
Mitykó Zsolt polgármester: Az elsősegélynyújtó hely kapcsán, az Alföld Ambulance Kft.
kérelméről döntést kell, hogy hozzon a Testület.
Rajos István alpolgármester: Az ülés szünetében egyeztetett az Alföld Ambulance Kft.
képviselőjével, aki kérte a szolgáltatási díj mértékének 769 ezer Ft-ra történő megemelését,
amelyről a Testületnek jelen ülésen dönteni szükséges.
Kerekes György képviselő: Mi történik abban az esetben, ha a Testület nem vállalja az emelt
összegű díj megfizetését?
Rajos István alpolgármester: Igyekszik további tárgyalásokat folytatni az ügyvezető úrral
annak érdekében, hogy csökkentsék a díj összegét. Amennyiben nem jár eredménnyel és a
Testület nem vállalja a magasabb összegű díj megfizetését, a Kft. vélhetően, a
megkeresésében leírtak alapján, nem vállalja a továbbiakban az elsősegélynyújtó hely
működtetését.
Magyar Tibor képviselő: Ezekről a problémákról, a díj megemeléséről a Kft. ügyvezetője
nem beszélt, amikor az előadást tartotta a Testületnek.
Rajos István alpolgármester: Emlékei szerint már akkor is beszélt erről a problémáról,
konkrét összeget akkor még nem mondott, de előrevetítette, hogy rövidesen rákényszerül a
díjemelésre.
Jeszenka Zoltán képviselő: Ahhoz, hogy fenntartsák az elsősegélynyújtó helyet, helyt kell
adni a kérésnek. Az elsősegélynyújtó helyre – véleménye szerint – szükség van a
településnek, a lakosság nagyobb biztonsága érdekében.
Rajos István alpolgármester: Attól függetlenül, ha a Testület csatlakozik az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulás által működtetett központi orvosi ügyeleti rendszerhez, az
elsősegélynyújtó hely működtetését biztosító Alföld Ambulance Kft. szolgáltatói díja
változatlan marad. Az elsősegélynyújtók a jelenlegi bérezésért – 1.250,- Ft/fő/óra, a
környékben a legalacsonyabb – nem maradnának a Kft. alkalmazásában. Ennek ellenére
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továbbra is vállalták a szolgálatot, nem hagyták ellátatlanul a lakosságot, még akkor sem,
amikor a Sani-Med Trans Kft. nem fizetett a Kovács Ferenc által vezetett Kft-nek.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben határozott idejű szerződésük van a Kft-vel, fix összegre,
úgy egyoldalúan nem lehet módosítani a szerződést.
Rajos István alpolgármester: Meg kell nézni a jelenleg érvényben lévő szerződést, meg kell
vizsgálni, jogilag mennyire lenne helytálló a szerződésmódosítást.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Akkor is felmondható a szerződés, ha az határozott
időre szól.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben a Testület már nem a kunágotai telephellyel
működő központi orvosi ügyelethez fog tartozni, úgy akkor is módosítani kell az Alföld
Ambulance Kft-vel kötött szerződést.
Magyar Tibor képviselő: Az ügyvezető úr nem tud orvost biztosítani a vállalkozásából?
Rajos István alpolgármester: A Kft-nek van orvosa, Békésen működtetnek orvosi ügyeletet.
Amennyiben Mezőhegyesen orvosi ügyeletet szeretnének működtetni, orvossal, az havi 2,5
millió Ft-ot jelentene az önkormányzatnak. Ezt az összeget fizeti meg minden hónapban a
város, vagy Mezőhegyes központtal csatlakoznak más települések is az ügyelethez, és
megoszlanának a költségek, plusz megkapnák az OEP finanszírozást is. Jelenleg azonban egy
település sem kíván Mezőhegyeshez csatlakozni az orvosi ügyeletet illetően.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás által
működtetett orvosi ügyelethez történő csatlakozás meglehetősen hosszadalmas procedúra.
Amennyiben megszűnik Mezőhegyesen az elsősegélynyújtó hely, kunágotai székhellyel
működő orvosi ügyelet látná el az ügyeleti feladatokat, egy orvossal, Mezőhegyesen kívül
még 12 településen.
Mitykó Zsolt polgármester: Addig – 2015. március 31-égi – ameddig a település a
kunágotai székhellyel működő központi orvosi ügyeleti rendszerhez tartozik, módosítják a
Kft-vel a szerződést. Majd azt követően újratárgyalhatják a kérdést. 2015. március 31-ét
követően mindenképpen döntenie kell a Testületnek, hogy mely központi orvosi ügyeleti
rendszerhez kíván csatlakozni. Kéri a további kérdéseket, véleményeket. Mivel további
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Alföld
Ambulance Kft-vel kötött megbízási szerződés vonatkozó pontját a fentiek értelmében
módosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
26/2015.(I.28.) Kt. sz. határozat
Az Alföld Ambulance Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – a 225/2014.(VIII.8.) Kt. sz. határozatával
jóváhagyott – Mezőhegyes Város Önkormányzata és az Alföld Ambulance Kft. (székhelye:
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) között, a 2013.
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július 31-én Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített elsősegélynyújtó
hely üzemeltetésére és működtetésére 2014. augusztus 1-én létrejött határozatlan idejű
megbízási szerződésének 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az Alföld Ambulance Kft. az elsősegélynyújtó hely működtetését, havi 769.000,- Ft/hó
azaz Hétszázhatvankilencezer 00/100 forint/hó vállalkozási díj ellenében biztosítja.”
Felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester;
Hupucziné Györki Julianna a költségvetési rendelettervezet előkészítéséért
Határidő: a szerződés megkötésére: 2015. február 1.
a rendelettervezet beterjesztésére: 2015. február 25.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Kerekes György képviselő: Természetvédelemmel kapcsolatos, igen kényes témáról szeretne
tájékoztatást kérni. 2014. őszén bejárást tettek a polgármester úrral és abban maradtak, hogy
felülvizsgálják a helyi védelem alatt lévő természeti értékek, fák kérdését. Rendkívüli módon
felháborította, hogy a templomkertben kivágásra került 6 db fa. Nem értette, miért volt
szükség azon fák kivágására. Mint a Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke, és mint
képviselő kéri – a további konstruktív együttműködés reményében – hogy ameddig nem
dolgoznak ki egy új környezetvédelmi koncepciót, addig – azokat a fákat, amiket nem
indokolt – ne vágjanak ki újabb fákat. Nagy szívfájdalma, hogy azt az akácfát vágták ki
nemrégiben, amire szépen felfutott a borostyán. Milyen szempontok alapján vágták ki a fákat?
A fák kivágását követően megvizsgálta, hogy milyen fák voltak azok. Az adatok alapján a
hársfa helyi védelem alatt állt. Elismeri, vannak olyan fák, amik megérettek a kivágásra,
balesetveszélyessé, életveszélyessé váltak. Nem tudja elfogadni, hogy mindenféle vizsgálat
nélkül kivágják a fákat. Lehetőség szerint vizsgálják felül a rendeletet, dolgozzanak ki
koncepciót arra vonatkozóan, mit szeretnének kezdeni a közparkokkal, esetlegesen hogyan
szeretnék átalakítani. Korábban pályázat kapcsán készült egy, mindenre kiterjedő anyag.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Folyamatosan nézték, vizsgálták azokat a fákat, amelyek
elszáradtak és életveszélyessé váltak. A kivágott akácfacsoport kiszáradt, az az akácfa is ki
volt száradva, amire a borostyán felfutott. Az érintett fákat már korábban kivágták volna, ha
lett volna arra kapacitás, tehát régóta kiszáradt fákról volt szó. Szociális segélyként nagyon
sok fát osztanak ki, de kizárólag kiszáradt fákat vágnak ki erre a célra is. Minden fa kivágását
megelőzi egy vizsgálat, soha nem ad hoc módon tették, teszik azt. A veszélyt okozó fákat –
folyamatosan esnek le elszáradt faágak élő fáról is – ki kell vágniuk, mert bárki megsérülhet.
A most kivágott fák közül egyik sem volt védett fa, a védett fákat természetesen nem vágják
ki. Ki vállalja a felelősséget, ha egy kiszáradt és kidőlt fa balesetet okoz?
Kerekes György képviselő: Nem szeretne konfliktust. Természetesen nem lehet felkészülni
azokra az esetekre, ha faágak szakadnak, törnek le. Elgondolkodtató, hogy azért vágják ki a
fákat, mert azonnal szükség van szociális tűzifára. Továbbra is az a kérése, hogy készítsenek
koncepciót a parkokra vonatkozóan. Elismeri, vannak olyan – elöregedett – fák, amiket a
balesetveszély elhárítása érdekében ki kell vágni. Az ilyen indokból történő kivágással nincs
problémája.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Minden egyes fa kivágásánál szabályszerűen jártak el.
Minden egyes fa kivágása előtt Ács József, a város parkfenntartó részlegének vezetője,
kertész megvizsgálta, hogy indokolt-e a kivágás. Nem azért vágják ki a fákat, hogy szociális
segélyként tudják azokat kiosztani.
Kerekes György képviselő: Nem vitatja a szabályszerűséget.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Minden fa kivágásáról jegyzőkönyv készül, és szigorúan csak
engedéllyel vágják ki. Volt olyan fa, aminek kivágásához már egy éve megvolt az engedély.
Kerekes György képviselő: Nem szeretné saját magának vindikálni azt a jogot, hogy Ő
döntsön a fa kivágásáról, de minden esetben alaposan vizsgálják meg, hogy indokolt-e a
fakivágás.
Uj Zoltán képviselő: Fontos, hogy a fakivágás jegyzői hatáskör, nem a képviselő dönt a
fakivágásról. Mezőhegyesen soha nem vágtak ki indokolatlanul fákat, sőt, sok esetben még
később is vágják ki, mint kellett volna. Mezőhegyesen a fák talpon elszáradnak, és csak a
legvégső esetben vágják ki. Nem feltételezi, hogy a nemrégiben kivágott fákat ad hoc módon
vágták volna ki, és azt, hogy élő fákat vágnának ki. Csak abban az esetben vágnak ki élő fát,
ha az élet- és balesetveszélyes. Jól mutatja a fent elmondottakat, hogy például Battonyán
minden meggondolás nélkül vágják ki a fákat, mind belterületen, mind külterületen.
Battonyán egy-két éven belül nem lesz fa. Mezőhegyes egyik legnagyobb értéke, hogy mind
külterületen, mind belterületen gyönyörű parkok vannak, igen nagy terület zöldövezet.
Mezőhegyesen nem kell félni attól, hogy jogtalanul vágják ki a fákat. A jegyző asszony
képviselői kérés ellenére sem volt hajlandó engedélyt adni a Polgármesteri Hivatal előtti
fenyőfák kivágására, csak miután a 2010. június 18-ai jégvihar megdöntötte azokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további bejelentést nem tettek a jelenlévők, megköszöni a
Polgármesteri Hivatal munkáját, és jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és
Jeszenka Zoltán képviselőket.
Mivel a zárt ülést a nyílt ülés megszakításával megtartották, megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést –1900órakor – berekesztette.
K. m. f.
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