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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. február 16. napján – 1400 órai
kezdettel – a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi ügyintéző, dr. Szabados Éva titkárságvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a rendkívüli ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, Uj Zoltán és
Zsóriné Kovács Márta képviselők bejelentették távolmaradásukat, az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. Központi orvosi ügyeleti feladatellátásról
2. Kövesdi Pálné kinevezése
3. Európa a polgárokért program keretében Testvérvárosi találkozók támogatása
4. A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
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 Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Központi orvosi ügyeleti feladatellátásról
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2015. február 13-ai ülésén Rajos István alpolgármester úr vett részt, melyen többek között
tárgyalták a központi orvosi ügyeleti feladat-ellátást is. Mezőhegyes 2015. március 31-éig
tagja a Kunágotai székhellyel működő központi orvosi ügyeleti rendszernek, tekintettel arra,
hogy a feladat ellátásával megbízott dr. Szakál és Társa Bt. április 1-jétől nem vállalja a
feladat-ellátást. A Társuláson belül felmerült annak lehetősége, hogy a tagtelepülések
létrehoznak egy olyan nonprofit céget, amely ellátja központi orvosi ügyeleti feladatokat.
További lehetőség a mezőkovácsházai orvosi ügyeleti rendszerhez való csatlakozás. Korábbi
tájékoztatásuk ellenére az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett orvosi
ügyeleti rendszerhez történő csatlakozás nem járható út. A Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulás meg kíván bízni egy céget – PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
ügyvezető igazgató: Dr. Dankó Alpár István – azzal, hogy felmérje az orvosi ügyelet társulás
általi működtetésének – jogszabályoknak megfelelő – tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeit, és
javaslatot készítsen elő. Ennek az előkészítő munkának a költségét a társult tagtelepülések
viselik, lakosságszám arányosan 9,- Ft/hó/fő összegben. Mezőhegyesen ez az összeg
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hozzávetőlegesen 50.000,- Ft lesz. A Kft. képviselője jelezte a társulási ülésen, hogy a
megbízási díjra nem tart igényt, ellenben a társulás döntött arról, hogy a megbízási díj
fedezetét az érintett települések lakosságszám arányos hozzájárulása képezi, és csak akkor
léphetnek e kérdésben tovább, ha a Testület hozzájárul az összeg kifizetéséhez. Előzetesen
nem tudhatják, melyik rendszerhez történő csatlakozás lenne előnyösebb a város számára,
ezért a Kft. által végzendő előkészítő munkától függetlenül megkérnék Mezőkovácsháza
ajánlatát is, az általa működtetett orvosi ügyeleti rendszerhez történő esetleges csatlakozásról.
Erre azért van szükség, mert nem tudhatják, hogy számukra megfelelő lesz-e a társulás által
biztosított szolgáltatás. Az előkészületeket időben meg kell tenniük, tekintettel arra, hogy
Mezőhegyes 2015. március 31-éig tagja a jelenlegi orvosi ügyeleti rendszernek. E két
kérdésben kérné a képviselők javaslatait, észrevételeit.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, hogy kérjék meg Mezőkovácsháza ajánlatát. Az
ajánlatban megfogalmazódik, hogy a Mezőkovácsháza által működtetett orvosi ügyeleti
rendszer tudja-e Mezőhegyest fogadni, továbbá az, hogy a csatlakozásnak milyen pénzügyi és
egyéb feltételei vannak. Javasolja továbbá, a Testület értsen egyet azzal, hogy a Társulás kérje
fel a céget a központi orvosi ügyelet Társulás által történő megszervezésének szakmai
előkészítésére. Csak abban az esetben hozhat a Testület megalapozott döntést, ha mindkét
lehetőség részletei ismertek előtte. A Mezőhegyes által működtetett elsősegélynyújtó hely
önmagában nem elegendő, valamely központi orvosi ügyeleti rendszerhez csatlakozniuk kell.
Bármely rendszerhez történő csatlakozást követően elgondolkodhatnak azon is, hogy a
jövőben is fenn kívánják-e tartani az elsősegélynyújtó helyet. A PRINCIPAL MED
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójával több ízben is tárgyalt, korábban
szóban, utóbb hivatalos levélben vetette fel annak lehetőségét, hogy Mezőhegyesen orvosi
ügyeleti helyet lehetne kialakítani. Ezzel Mezőhegyes központtal alakulhatna meg az új orvosi
ügyeleti rendszer, nem lenne szükség az elsősegélynyújtó helyre. További tárgyalás részét
képezheti az orvosi ügyeleti rendszer központja kialakításának feltételei. A Társulás
elképzelései szerint maga működtetné – az általa létrehozott cégen keresztül – a központi
orvosi ügyeleti rendszert, külső szolgáltató bevonása nélkül, a Mezőkovácsházai rendszer
pedig az OMSZ rendszerén belül működik. A Kft. képviselője jelezte a társulási ülésen, hogy
az előkészítésre szánt megbízási díjra nem tartana igényt.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az ügyvezető jelezte, hogy – amennyiben a társulás
létrehozza a központi orvosi ügyeleti rendszert – a megbízási díjat az engedélyek
beszerzéséhez szükséges eljárási költségekre ajánlja fel.
Kerekes György képviselő: Még arról sem született döntés, hogy a társulás által
létrehozandó cégnek hol lenne a székhelye?
Rajos István alpolgármester: A társulás határozott elképzelése szerint Kunágota lenne a
székhely, ellenben az Ő határozott elképzelése szerint Mezőhegyes. Ennek eldöntése későbbi
tárgyalási alapot képez. Amennyiben nem Mezőhegyes lesz a központ, úgy véleménye szerint
továbbra is szükség lesz az elsősegélynyújtó helyre. Törekszik arra, hogy a központot illetően
Mezőhegyesre essen a választás, bár a tagtelepülések elsősorban a kunágotai központot
preferálják.
Mitykó Zsolt polgármester: Elképzelhető, hogy kedvező ajánlatot, javaslatot tesz a cég, de a
folyamatos működtetéshez társulni fog elsődlegesen egy egyszeri – induláshoz szükséges –
költség, amit nehezen tudnak majd finanszírozni.
Rajos István alpolgármester: Az egyszeri, indulási költség – eszközök, gépjármű stb.,
hozzávetőlegesen számolva – 5,5-6 millió Ft, melyet a rendszerhez csatlakozó településeknek
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kell finanszírozni. Ezt követően havi rendszerességgel az OEP finanszírozáson felül, további
lakosságszám arányos hozzájárulást kell megfizetni a működtetéshez. A pontos számadatok
ismeretében dönthet a Testület arról, hogy mely rendszerhez kíván csatlakozni 2015. április 1.
napjától. Azt követően dönthet arról is, hogy fenn kívánja-e tartani a jövőben az
elsősegélynyújtó helyet, mely működtetésére egyébként az önkormányzat nem kap
támogatást, azt saját erőből finanszírozzák.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Amennyiben Kunágota központtal jönne létre a társulás
által működtetett központi orvosi ügyeleti rendszer, úgy a jelenleg is Kunágotán üzemelő
ügyelet rendelkezésre álló eszközeivel mi lesz?
Rajos István alpolgármester: Azok az eszközök, felszerelések beszámításra kerülnek.
Abban az esetben kell induló költségként megfizetni az 5,5-6 millió Ft-ot, ha a jelenleg
működő rendszerből nem kerül ki eszköz, felszerelés, gépjármű sem. az 5,5-6 millió Ft is csak
egy becsült költség. Jelen ülésen csak arról kell a Testületnek döntenie, hogy lakosságszám
arányosan hozzájárul a központi orvosi ügyelet megszervezésének szakmai előkészítéséhez.
Az ajánlatban kidolgozásra kerülne, hogy pontosan mekkora összeget jelentene, ha
csatlakoznának az új rendszerhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás a
központi orvosi ügyelet Társulás általi megszervezésének jogszabályoknak megfelelő tárgyi
és személyi feltételeinek felmérésével, javaslattétel kidolgozásával, várható költségek
tervezésével a PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft-t bízza meg, vállalja a
városra jutó megbízási díj – 9,- Ft/hó/fő – megfizetését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
28/2015.(II.16.) Kt. számú határozat
Központi orvosi ügyeleti feladatellátásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-békési Kistérség
Többcélú Társulás a központi orvosi ügyelet Társulás általi megszervezésének
jogszabályoknak megfelelő tárgyi és személyi feltételeinek felmérésével, javaslattétel
kidolgozásával, várható költségek tervezésével megbízza a PRINCIPAL MED Egészségügyi
Szolgáltató Kft-t (székhely: 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 19/A. II/1.; ügyvezető igazgató:
Dr. Dankó Alpár István).
A Testület vállalja a központi orvosi ügyelet megszervezésének szakmai előkészítése
megbízási díjának Mezőhegyesre jutó összegének, 9,- Ft/hó/fő, azaz összesen 49.626,- Ft
megfizetését.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület kérjen tájékoztatót
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatától az általa működtetett központi orvosi ügyeleti
rendszerről, a rendszerhez történő csatlakozás feltételeiről, annak érdekében, hogy
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Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kezdeményezhesse az orvosi ügyeleti rendszerhez
történő esetleges csatlakozását, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
29/2015.(II.16.) Kt. számú határozat
Tájékoztatás kérés Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által működtetett központi
orvosi ügyeleti rendszerről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatót
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatától az általa működtetett központi orvosi ügyeleti
rendszerről, a rendszerhez történő csatlakozás feltételeiről, annak érdekében, hogy
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kezdeményezhesse az orvosi ügyeleti rendszerhez
történő esetleges csatlakozását, tekintettel arra, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV
törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat kötelező
egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti
ellátást a Dél-békési Ügyelet Önkormányzati Társulás keretén belül 2015. március 31-éig
biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Kövesdi Pálné kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Intézményegységében Gyüre Krisztina távozásával megüresedett egy álláshely. Jelen helyzetben
szabálytalan az intézmény-egység működése, nem felelnek meg a működési engedélyben
támasztott feltételeknek. Mivel az álláshelyet sürgősen be kell tölteni, a folyamatos ellátás
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges az üres álláshely betöltése, arra
pályázatot nem írtak ki. A nagybánhegyesi szociális intézményben dolgozó mezőhegyesi
Kövesdi Pálné végzettsége alapján megfelel a feladatnak. Kövesdi Pálné vállalja a feladatot,
jelenlegi munkáltatója hozzájárul az áthelyezéséhez, közalkalmazotti kinevezéséről a
Testületnek kell döntenie. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Kövesdi Pálné szociális gondozó, nappali ellátáson fog
feladatot ellátni. Az intézmény-egység működési engedélyét megvonhatják, ha nem töltik be
az üres álláshelyet, tekintettel arra, hogy a jogszabály előírja, szociális területen az egyes
szakfeladaton hány, és milyen végzettséggel rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatni.
Kövesdiné alkalmazása plusz bérköltséggel nem jár, mivel Gyüre Krisztina felsőfokú
végzettségű dolgozó, bére lényegesen magasabb volt, mint a középfokú végzettséggel
rendelkező Kövesdi Pálnéé. Alkalmazása áthelyezéssel történne 2015. március 1-jétől,
minimálbérrel, plusz a szociális ágazatban kötelező bérpótlék.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület 2015. március 1. naptól, határozatlan időre nevezze ki Kövesdi Pálnét
közalkalmazotti
jogviszonyba,
Mezőhegyes
Város
Önkormányzata
Szociális
Intézményegysége idősek nappali ellátása szakfeladatára, szociális gondozói munkakörbe,
bérét 122 ezer Ft-ban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
30/2015.(II.16.) Kt. sz. határozat
Kövesdi Pálné kinevezése szociális gondozói munkakörbe
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján kinevezi
Kövesdi Pálné (ln.: Kékes-Szabó Andrea; szül: Szeged, 1971.09.28., an: Kiss Erzsébet)
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 4/A. I/4. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba,
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Intézményegysége idősek nappali ellátása
szakfeladatára, szociális gondozói munkakörbe 2015. március 1. naptól határozatlan időre,
heti 40 órás teljes munkaidőben.
Bérét a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014.(XII.29.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően bruttó 130.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, mely magába foglalja a garantált
bérminimum – 122.000,- Ft/hó – valamint a kötelező szociális ágazati pótlék – 8.000,- Ft/hó –
összegét.
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a kinevezésre: 2015. március 1.
3. napirendi pont: Európa a polgárokért program keretében Testvérvárosi
találkozók támogatása
Mitykó Zsolt polgármester: Testvérvárosi találkozó megszervezését segítő pályázatot
hirdetett meg az Európai Bizottság, az Európa a polgárokért program Testvérvárosi találkozók
alprogramjában való részvételre. A pályázat benyújtásának a határideje 2015. március 1.
Perlaki Editet, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetőjét kérte fel, hogy nézzen
utána a pályázat részleteinek.
Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője: A pályázaton városok
vagy települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő
nonprofit szervezetek vehetnek részt. Amennyiben pályáznak, úgy Mezőhegyesnek és
legalább 2 ország – amelyből legalább 1 EU-s – településének kell részt vennie a projektben.
Mitykó Zsolt polgármester: Az a cég, amelyik a pályázatot figyelmükbe ajánlotta, vállalja a
pályázat elkészítését is?
Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője: Vállalja a pályázat
megírását, melynek díja 50 ezer Ft + ÁFA, ezen felül – amennyiben nyer a pályázat –
sikerdíjat számít fel. A pályázaton minimum 5 ezer euró támogatást lehet elnyerni, ebben az
esetben a sikerdíj 100 ezer Ft + ÁFA, minél magasabb a támogatás, annál nagyobb a sikerdíj
összege.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázatírás díját abban az esetben is ki kell fizetni, ha nem
nyer a pályázat. Nem feltétlen érné meg ilyen feltételek mellett pályázatíró céget megbízni.
Van arra lehetőség, hogy önkormányzaton belül elkészítsék a pályázatot?
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ismeretei szerint korábban már készített az
önkormányzat hasonló pályázatot, az pozitív elbírálásban részesült. Véleménye szerint a
Polgármesteri Hivatal az ÁMK közreműködésével el tudná készíteni a pályázatot.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Melyik időszakra lehet benyújtani a pályázatot? Az ilyen
jellegű pályázatoknál előre meg kell határozni a projekt lebonyolításának időpontját.
Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője: Amennyiben 2015.
március 1-jéig benyújtják a pályázatot, úgy a támogatott tevékenységeknek 2015. május 1. és
2016. március 31. között el kell kezdődniük.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázat 100 %-os finanszírozású?
Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője: Kizárólag a külföldi
állampolgárokra jár a 100 %-os támogatás. A támogatás utófinanszírozású. A projektben
legalább 25 meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. A maximális támogatási összeg
projektenként 25 ezer euró. A meghívott résztvevők létszámától függően változik a támogatás
összege, 25-40 fő között 5.000 EUR, 41-55 fő között 7.500 EUR, 56-70 fő között 10.000
EUR. Az elbírálás során többféle szempontot vesznek figyelembe, rendkívül összetett a
pályázati kiírás.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Korábbi pályázat kapcsán voltak problémák az
elszámolással, hiszen nagyon szigorú az elszámolási rendszer. Kockázatos abból a
szempontból is, hogy a testvérvárosok meg tudnak-e jelenni az adott időpontban, korábban
sajnos volt már arra példa, hogy lemondták a meghívást. A döntésnél figyelemmel kell lenni
arra, hogy már az előkészületek is pénzbe kerülnek, a lebonyolítás pedig igen problémás.
Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője: Mint ahogyan korábban,
az idei évben is megjelölnek egy-egy témát, ami az elbírálásnál prioritást élvez. 2015. évben
ez az európai emlékezet ágban benyújtott pályázatok vonatkozásában a II. világháború, és a
hozzá kapcsolódó intolerancia növelése. Amit leginkább preferálnak az az Európai Unióhoz
kapcsolódóan a demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel ágban készített
pályázatokra vonatkozóan az Európa jövőjéről szóló vita.
Magyar Tibor képviselő: Lényegesen több információ hangzott el a pályázatról, mint
amelyet az írásos anyagban megkaptak. Mivel igen összetett pályázatról van szó, sok benne a
kockázat, véleménye szerint, megalapozott döntést jelen ülésen nem tud hozni a Testület.
Mivel március 1. a pályázat benyújtásának a határideje, igen rövid idő áll rendelkezésre.
Deli Zoltán képviselő: Véleménye szerint a pályázat megírására sincs elegendő idő, hiszen
az komoly előkészítést jelent.
Perlaki Edit, az ÁMK közművelődési intézményegység vezetője: Az Európa a polgárokért
pályázatot a 2014-2020. időszak alatt több esetben is be lehet nyújtani. 2015. évben két
alkalommal 2015. március 1-jei és szeptember 1-jei beadással. Minden kiírásnál különböző
prioritási témákat jelölnek meg.
Mitykó Zsolt polgármester: A 2015. március 1-jei beadási határidő közelsége miatt nem
javasolja a pályázat benyújtását, továbbá a jelenlegi prioritási témákban nem lát reális esélyt a
pályázat elnyerésére. Javasolja, hogy az ÁMK folyamatosan kísérje figyelemmel a pályázatot,
és a következő kiírásra már kellő felkészültséggel terjesszék javaslatukat a Testület elé.
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Krcsméri Tibor képviselő: Vélhetően nem olyan témák fognak megjelenni, amelyek
mindenben meg fognak felelni az igényeiknek.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, hogy jelöljenek meg felelőst ezen pályázatok
figyelemmel kísérésével, és a Testület elé már a kellő tájékoztatást adják meg, annak
érdekében, hogy dönthessenek a pályázat benyújtásáról. Fentiekre figyelemmel javasolja
továbbá, hogy a következő benyújtási határidő előtti ülésen térjenek vissza a témára.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, csak abban az esetben terjesszék a Testület elé, ha van
reális esély arra, hogy időben elkészíthető a pályázat, és az önkormányzat részt tud venni
abban. A fentiek alapján ez a pályázatsorozat 2014. óta tart, tehát kellő idő álhatott
rendelkezésre, hogy megítéljék, van reális esély a pályázat benyújtására, esetleges
elnyerésére. Meglátása szerint egy ilyen volumenű pályázatot pár nap alatt nem lehet
elkészíteni, annál lényegesen alaposabb előkészítést igényel.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az Európai Bizottság által kiírt „Európa a Polgárokért” című 2014-2020.
időszakra vonatkozó Testvértelepülések találkozóját segítő pályázat lehetőségével ne éljen,
kérje fel a József Attila ÁMK Közművelődési Intézményegységét, hogy fokozott figyelemmel
kísérje az „Európa a Polgárokért” című 2014-2020. időszakra vonatkozó pályázati kiírásokat,
különösen annak benyújtási határidejére, és aktualitásakor döntésre terjessze be a Testület
ülésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
31/2015.(II.16.) Kt. sz. határozat
„Testvértelepülések találkozója” című pályázatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai Bizottság által kiírt
„Európa a Polgárokért” című 2014-2020. időszakra vonatkozó Testvértelepülések találkozóját
segítő pályázat – mely a testvér-, és partnertelepülések polgárainak találkozóját támogatja,
benyújtási határideje: 2015. március 1. napja – lehetőségével nem él.
Felkéri a József Attila ÁMK Közművelődési Intézményegységét, hogy fokozott figyelemmel
kísérje az „Európa a Polgárokért” című 2014-2020. időszakra vonatkozó pályázati kiírásokat,
különösen annak benyújtási határidejére, és aktualitásakor döntésre terjessze be a Testület
ülésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába
tag delegálása
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás 2015. február 13-ai
ülésén Rajos István alpolgármester úr vett részt. Alpolgármester úr ezzel kapcsolatosan
kéréssel fordul a Testülethez.
Rajos István alpolgármester: A kistérségi társulási ülésen megbízással vett részt. Annak
érdekében, hogy ne kelljen minden egyes ülésre megbízólevelet kiállítani, felhatalmazást kér
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a Testülettől, hogy Ő is képviselhesse az önkormányzatot a polgármester úr esetleges
akadályoztatása esetén.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A 2015. január 28-ai rendes testületi ülésen fogadta el a
Képviselő-testület a Társulási megállapodást, ellenben a delegálásról nem döntött. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják,
tehát a Testületnek az alpolgármester mellett a polgármestert is delegálnia kell.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába Mitykó
Zsolt polgármestert, akadályoztatása esetén Rajos István alpolgármestert delegálja,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
32/2015.(II.16.) Kt. sz. határozat
A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése értelmében a Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsába az alábbi tagokat delegálja:
1. Mitykó Zsolt polgármester
2. Rajos István alpolgármester (Mitykó Zsolt polgármester akadályoztatása esetén)
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a társulást.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2015. február 23.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek rendkívüli ülés keretében további bejelentenivalója
van, azt tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte
Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az
ülést – 1430 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Kerekes György
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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