Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. február 25. 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, 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, a tisztelt jelenlévőket, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő
érdeklődőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. „Sohase légy
egészen dolog nélkül, hanem vagy olvass, vagy írj, vagy elmélkedjél, vagy imádkozzál, vagy
a közjóért valami hasznost munkálkodjál.” Kempis Tamás teológus, egyházi író gondolatával
nyitotta meg a Testület soron következő ülését. A Testület tagjai megkapták a meghívót és az
írásos előterjesztéseket. A napirendet azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy 11.
napirendi pontként tárgyalják meg – a bizottsági üléseken kiosztott – Békés Megyei
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetet. A fenti módosítással
javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) A 2015. évi költségvetés – második forduló
2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
3) Tájékoztató a 2014. évi adóbevételekről, adóelőírásokról és hátralékokról
4) Beszámoló a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány 2014. évi munkájáról
5) Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány segítség iránti kérelme pályázati anyagának
elkészítéséhez, annak támogatása
6) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
7) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
8) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
9) A polgármester szabadságolási ütemterve 2015. évre
10) Mezőhegyes Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata
11) Együttműködési Megállapodás a Békés Megyei Önkormányzattal
Bejelentések
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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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
33/2015.(II.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2/2015., 6/2015., 7/2015., 8/2015., 16/2015.,
26/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A 2015. évi költségvetés – második forduló
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat 2015. évi
költségvetési tervezetének második fordulós anyagát. A költségvetés előkészítését segítve
2014. decemberére koncepció összeállítását kérte. A Testület a 2015. évi költségvetési
koncepciót a 2014. december 10-ei ülésén elfogadta. A 2015. januári rendes ülésen a Testület
első körben megvitatta és elfogadta a 2015. évi költségvetési tervezetet, azzal, hogy vizsgálják
felül a dologi kiadások, valamint a fejlesztési kiadások összetételét. A kéréseket, javaslatokat
figyelembe véve 106 millió Ft-ról 87.023 ezer Ft-ra csökkentették a forráshiány összegét.
Amennyiben a 2014. évről áthozott 24 millió Ft hitelt rendezték volna, 63 millió Ft-on
realizálódhatna a forráshiány összege. A 87.023 ezer Ft forráshiányt – más
önkormányzatokhoz hasonlóan – az önkormányzat kiegészítő támogatása költségvetési sorára
vezették fel. Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a költségvetést illetően érdekegyeztető
tárgyalásra került sor az önkormányzati intézmények vezetői, gazdasági vezetői,
érdekképviseleti szervek képviselői bevonásával. A 2015. évre tervezett költségvetés a
forráshiányt csökkentő törekvések sorában az egyik legjobb mutatóval bíró számvetésük.
Számos probléma áll előttük, szinte minden önkormányzati intézmény felújításra szorul, az
önkormányzat működése alapjáratra van szorítva. Az önkormányzat saját erejéből nem képes
megoldani a problémákat. Továbbra is első számú fontossággal bír a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. – mint a legnagyobb adófizető és munkáltató – ügyvitelének nyomon
követése, illetve ahol lehet működésének segítése. Ugyanilyen fontossággal bír a 2014-2020.
évre tervezett EU-s források pályázati úton történő lehívása. Felkéri Garamvölgyi Lászlóné
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pénzügyi csoportvezetőt foglalja össze Mezőhegyes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének főbb tételeit, illetve a kötelezően ellátandó feladatok és az önként vállalt
feladatok viszonyszámait.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A testületi ülést megelőző bizottsági
üléseken részletesen, tételenként megvitatták a 2015. évi költségvetés tervezetét. A 2015. évi
87.023 ezer Ft forráshiány – ismerve a 2014. évről áthozott 24 millió Ft nagyságrendű hitel
összegét – lényegesen kevesebb nagyságrendű, mint a korábbi évek költségvetésének
forráshiánya. A forráshiány mértéke a korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat.
Vannak olyan, az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok, melyeket a központi
költségvetés csak részben ismer el. A központi támogatások 4 támogatási nemből tevődnek
össze, úgy mint az önkormányzat működési támogatása, a köznevelési feladatok támogatása,
a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint a kulturális feladatok támogatása.
Az önkormányzat – mint intézmény – költségvetését illetően vannak olyan tételek – például
városgazdálkodás – melyek nem részesülnek központi támogatásban, azok mind saját
bevételre támaszkodnak. Az ÁMK költségvetésében, a közoktatás működtetéséhez
kapcsolódó költségekhez sem társul központi támogatás, így ezen feladat ellátása mintegy 56
millió Ft saját forrást emészt fel. Az önkormányzatok központi támogatási rendszere
átalakításra került. A költségvetési törvény is nevesíti, hogy az idei évben módosításokra fog
sor kerülni a támogatási rendszert illetően. Szükségesnek ítéli a támogatási rendszer más
szempont szerinti átgondolását, annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak – mintegy
2500 önkormányzatnak – ne keletkezzen a jövőben kiegészítő támogatási igénye. Azoktól az
önkormányzatoktól, melyek saját forrással – helyi adóbevétellel – rendelkeznek, bizonyos
mértékű elvonást eszközöl a törvény, míg azon önkormányzatoknál, ahol nem rendelkeznek
kellő mértékű helyi adó bevétellel, átcsoportosításra kerül sor. Amennyiben az
önkormányzattól nem kerülne sor a mintegy 36,8 millió Ft elvonására, úgy a forráshiány
mértéke is lényegesen jobb képet mutatna. Mint ahogyan az elmúlt években, úgy az idei
évben is rendkívül takarékos gazdálkodást folytatnak. Március 15-e az I. félévi adóbefizetés
határideje, az abból származó bevételnek köszönhetően a felszaporodott kötelezettségek egy
részének eleged tudnak tenni. Bízik a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára
részéről rendkívüli kiegészítő támogatás iránti kérelmük pozitív elbírálásában. Remélhetőleg
március hónapban megnyílik a kiegészítő támogatási rendszer elektronikus felülete, ahová fel
lehet rögzíteni a megfogalmazott igényeket, és továbbítani a BM felé.
Jeszenka Zoltán képviselő: A fő probléma mélyebben keresendő, mint amiről az elmúlt
hetekben tárgyaltak. A legnagyobb probléma Mezőhegyes lakosságszámának drasztikus
csökkenése, az elmúlt 20 év alatt 25 %-kal csökkent a lakosság. Az önkormányzat
intézményrendszere az akkori lakosságszámhoz igazodva került kialakításra. A csökkenő
lakosságszámmal együtt jár az állami finanszírozás csökkenése. Igen súlyosan érinti a
lakosságszám csökkenése a költségvetés alakulását, a fejlődés ilyen feltételek mellett nagyon
nehéz. A 2015. évi várható iparűzési adóbevétel a 2008. év bevételének szintjén van.
Mezőhegyesen nem realizálódik az a – 5-6 %-os – fejlődés, amit kormányzati szinten
hangoztatnak. A lakosságszám csökkenésével, komoly bevételi forrás, vagy központi
támogatás nélkül a költségvetés nullára hozása szinte lehetetlen. Előremutató lehetőség a
bevételek növelése, befektetések ösztönzése, kiadások csökkentése. A kiadásokat ennél
tovább nem lehet csökkenteni, a Centrál pályázatból eredő létszámkötöttség miatt 3 évig
létszámleépítésre nem kerülhet sor. A lakosság összetétele egyre kedvezőtlenebb, és kevés az
a vállalkozói kör, amely megoldást jelenthet a problémára. A 2015. évi költségvetés a
jelenlegi gazdasági helyzet ismeretében elfogadható.
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Rajos István alpolgármester: Igyekeztek minden olyan tételt csökkenteni a költségvetésben,
ami a zökkenőmentes működtetést nem veszélyezteti. Többször átvizsgálták a lehetőségeket,
a Testület által felvetett %-os mértékű csökkentést igyekeztek realizálni, minden egyes tételt
átvizsgáltak, ahol lehetett, szűkítettek. A képviselő úr által említett bevétel növelés reális
esélyét jelenleg abban látja, ha például ellátotti létszámot növelnek a szociális
intézményegységben, ez csökkentené a saját forrásigényt is. Igyekeznek egy, jellemzően
állami cégeknél elfogadott és jól működő rendszert kiépíteni. A rendszer kiépítésének
előkészületei megtörténtek. A MOL Nyrt- vel kötött szerződés alapján jelenleg literenkénti 9,Ft-os kedvezményt kap az önkormányzat. Az ebből származó megtakarítás már realizálódik
az idei évi költségvetésben, tehát e tételt illetően további csökkentést nem eszközölhetnek. A
megtakarítás a teljesítési adatokból lesz nyomon követhető.
Uj Zoltán képviselő: A költségvetési tervezetben átvezették azokat a változtatásokat,
melyeket a Testület a tervezet I. fordulójának tárgyalása során meghatározott. A
Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az intézmények gazdasági vezetői részéről
megtették a szükséges intézkedéseket. Elmúlt ülésen érintették a témát, és kérték, hogy a
Centrál felújítási pályázatból eredő létszámkötöttséggel kapcsolatosan a polgármester úr
kérjen tájékoztatást az irányító hatóságtól arra vonatkozóan, hogy a létszámkötöttséget fel
lehet-e oldani a határidő lejárta előtt. Érkezett-e válasz a hatóság irányából? Mezőhegyesről is
igen szép számban mennek külföldre dolgozni, de a probléma abból adódik, hogy helyettük
általában olyan családok telepednek le, akik igen nehéz anyagi körülmények között élnek, és
rendszeresen az önkormányzat segítségére szorulnak. Minél több egy településen a hátrányos
helyzetű lakos, annál nehezebb pozitív költségvetést összeállítani. A város legnagyobb
vállalata, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. jövője is kérdéses, de mindenképpen változást fog
generálni Mezőhegyes életében. Évről évre tapasztalhatják, hogy az önkormányzat saját lábán
csak nagyon nehezen tud megállni, mindenképpen szükség van az állami támogatásra, bár
korábban voltak kísérletek, működést segítő ötletek. Amennyiben nem lehet létszámot
csökkenteni, az rendkívüli módon lecsökkenti a költségvetési hiány csökkentésére irányuló
mozgásteret. Meglátása szerint a dologi kiadásokat tovább szűkíteni nem lehet. Korábbi évről
húzódó hiányt nagyon nehéz lecsökkenteni. Utóbbi évek pozitív eredménye, hogy ilyen
szintre tudták csökkenteni a hiányt, hiszen volt olyan év, amikor az több, mint 200 millió Ft
volt. Sok tehertől szabadították meg az önkormányzatot. Pozitívum, ha állami támogatásban
részesülnek, de elengedhetetlen, hogy maguk is tegyenek azért, hogy a költségvetési hiány
kevesebb legyen.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Hangsúlyozza, hogy évek óta, folyamatos
takarékos gazdálkodást folytatnak. Sajnálatos módon, szinte minden évben történik olyan
költségvetést súlyosan – negatívan – érintő dolog, ami rajtuk kívül álló ok miatt következett
be. Ilyenen például a távfűtőmű működtetéséből adódó költségek, amely rendkívüli módon
megterhelték a költségvetést, és előre nem volt tervezhető. A teljes fűtési időszakra 54-55
millió Ft volt az ÁMK és Diákotthon fűtése a távhőrendszerrel. Előre nem tudhatták, hogy a
cég csődöt fog jelenteni, így vis maior helyzetnek is fel lehetett fogni, ezért fordultak akkor
segítséget kérve miniszteriális szervekhez. Tudtak a problémáról, ígéretet kaptak, de
semmiféle anyagi segítséget nem kaptak annak megoldására, mindent saját forrásból
gazdálkodtak ki. Amennyiben ilyen jellegű plusz kiadások nem terhelték volna az
önkormányzatot, úgy lényegesen kedvezőbb adatokkal zárták volna az elmúlt évet. Vannak
olyan hátráltató tényezők, amelyek a legnagyobb odafigyeléssel is többletköltséget
eredményeznek.
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Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség – elnöke Farkas
Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés volt elnöke – mint irányító hatóság koordinálása alatt
megvalósuló Centrál felújítás létszámkötöttséget ír elő. Amennyiben a DARFÜ részéről
megérkezik a válasz arra a kérdésre, hogy van-e lehetőség a létszámkötöttség
megváltoztatására, tájékoztatja a Testületet, hiszen mindenképpen gazdálkodást érintő téma.
Egyetért Uj Zoltán képviselő úrral abban, hogy tenniük kell a város érdekében. Sajnálatos
módon – az eddigiekben – kevés vállalkozó jelentkezett az önkormányzatnál, pedig igen nagy
lehetőség áll a vállalkozók előtt is a 2014-2020. időszak közötti EU-s pályázati ciklusban.
Három vállalkozáson – MÁM Kft., Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Génbank-Semex
Magyarország Kft. – és két vállalkozón kívül senki nem kereste az önkormányzatot azzal,
hogy kölcsönösen segítsék egymást. Képviselő úr is aggályát fejezte ki az iránt, mi lesz akkor,
hogyha azok a vállalkozások, amelyekre jelenleg az önkormányzat támaszkodik, nem lesznek
partnerek.
Krcsméri Tibor képviselő: A létszámkötöttség feloldásánál – Uj Zoltán képviselő úr –
elsősorban nem arra gondolt, hogy létszámleépítésre kell sort keríteni. Itt arra gondoltak, hogy
például a nyugdíjba vonulók helyére csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vegyenek fel
dolgozót, illetve csak abban az esetben legyen felvétel, ha azt a feladatot más formában nem
tudják ellátni. Ezzel csökkenne a dolgozói létszám, és az megtakarítást eredményezne a
költségvetésben. A szociális ellátásokban bekövetkezendő változások hogyan fogják
befolyásolni – negatív vagy pozitív irányba – az önkormányzat költségvetését?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A költségvetési tervezet 2015. év januárfebruár hónapokra tartalmazza a teljeskörű segélyezést. Azon ellátások, amelyek március 1jétől átkerülnek a Kormányhivatalhoz, attól az időponttól már nem jelennek meg az
önkormányzat költségvetésében, csak azok, amelyek megmaradnak jegyzői és képviselőtestületi hatáskörű segélyeknek. A szociális kerethez az eddigiekben is hozzá kellett járulni
saját forrásból, és március 1-jét követően is – 6-7 millió Ft-tal – egyéb változások okán.
Magyar Tibor képviselő: Szociális Bizottsági ülésen is felvetődött az új szociális
finanszírozási rendszer. Kiemeli a lakásfenntartási támogatást, amit az Állam 2015. február
28-áig finanszíroz, 2015. március 1-jétől az önkormányzatnak kell a költségvetéséből fizetni.
2015. március 1-jétől benyújtott kérelmeket a jegyző bírálja el, és a támogatás az
önkormányzat költségvetését terheli. Ezen időpontig az állam 70 %-os mértékben támogatta a
lakásfenntartási támogatás kifizetését, míg az önkormányzat 30 %-kal.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Azokat a segélyeket, amelyeket 2015.
március 1-je előtt állapítottak meg, azok lejártáig az Állam finanszírozza.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint az új rendszer az önkormányzat költségvetését
negatívan érinti, hiszen a korábbi 70 %-os állami támogatás is megszűnik. Az önkormányzat
adóerőképesség szempontjából melyik kategóriába tartozik?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Mezőhegyes támogatáscsökkentése 85 %os, mert az egy lakosra jutó adóerő-képesség 18.001-24.000,- Ft.
Magyar Tibor képviselő: A költségvetési rendelet indoklása szerint: „Új szabály, hogy az
elvárt bevétel miatti csökkenést az alábbi sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó
támogatási jogcímek tekintetében: egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott
külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása, zöldterület5

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, közvilágítás fenntartásának
támogatása, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, közutak
fenntartásának támogatása, és az önkormányzati hivatal működésének támogatás
jogcímeken.” Felfoghatatlan, hogy olyan életviteltől, és napi szintű dolgoktól vonják el a
támogatást, amelyek az önkormányzatra nézve kötelezően ellátandó feladatok. Ilyen például a
majori emberek megsegítése, parkfenntartás. Fentiekben sorolt feltételekkel lehetetlen 0-s
költségvetést produkálni. A szociális háló alakulása, illetve az elvonások miatt forráshiányra
mindig számítani lehet, és a forráshiány összegét – ami nem tervezett – szerepeltetni kell
támogatás címén a költségvetésben.
Mitykó Zsolt polgármester: Számára is megdöbbentő az elvonás mértéke, ami mintegy 36
millió Ft-ot jelent. Emellett a már korábban 20 millió Ft-os mértékű gépjárműadó bevétel
elvonás is súlyosan érintette/érinti a költségvetést. Ha ezen két összeg nem kerülne elvonásra,
úgy lényegesen kevesebb forráshiánnyal néznének szembe. Nem jelentene problémát 0-s
költségvetés összeállítása, ha nem jelentkezne újabb és újabb elvonás, tehát sok esetben rajtuk
kívül álló okok miatt jelentkezik a forráshiány.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A koncepció és a költségvetés I. forduló tárgyalása során
kért utasításokat az intézmények, intézményegységek vezetői átvezették a tervezeten. A
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megállapította, hogy a költségek
tovább nem csökkenthetőek, hiszen akkor az önkormányzat működése kerülne veszélybe.
Továbbra is bízik a Kormány, illetve Simonka György országgyűlési képviselő úr
segítségében. Bízik abban, hogy magasabb körben is meghallgatásra találnak azok a súlyozott
problémák, amelyeket érintettek és önhibájukon kívül keletkeztek. A költségvetést
elfogadásra javasolja, de bízik abban, hogy központi támogatással rövid időn belül más
számokat fog mutatni. Sajnálattal tapasztalja a kis- és középvállalkozások passzivitását a
pályázatokat illetően. Számos olyan pályázat van, amiről vagy nem tudnak, vagy nem is
akarnak tudni, ezért valamilyen módon fel kellene hívni rá a figyelmüket, fel kellene
ébreszteni bennük az azok iránti érdeklődésüket.
Magyar Tibor képviselő: Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésen Gál Mária, az
önkormányzat Szociális Intézményegységének vezetője jelezte azt a problémát – ami
költségvetést is érinthet – hogy az intézményben problémát okoz a térítési díj előre történő
megfizetése. Ez elsősorban akkor okoz problémát, amikor az ellátott kórházba kerül, és a
térítési díjat ott is igénybe veszi, és ez gondot jelent a finanszírozást illetően.
Intézményegység vezető asszony kéri, hogy felvetését vitassa meg a Testület. Van-e arra
lehetőség, hogy visszaálljon a régi rendszer, és csak ezen intézményegységben ne kerüljön sor
a térítési díj előre történő megfizetésére?
Rajos István alpolgármester: Támogatja azt a felvetést, hogy vitassák meg a kérdést, de
csak és kizárólag a Szociális Intézményegység esetében. Amennyiben ellátotti létszámot
tudnának növelni, úgy csökkentené azt az összeget, amellyel az önkormányzatnak saját
forrásból hozzá kellene járulnia, azaz csökkenne a költségvetési hiány összege. Arra sarkallja
a testületet, valamint mindazokat, akik ezen szociális területen tudnak segíteni, hogy a
maximális létszámot próbálják elérni ezen területen.
Mitykó Zsolt polgármester: Véleménye szerint a térítési díj fizetési rendszere közvetlenül
nem érinti a költségvetést.
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: A felvetést nem tartja célszerűnek. Betegség
gyermekek esetében is bekövetkezik. Abban az esetben, ha betegség miatt nem tudja igénybe
venni a szolgáltatást, a megfizetett térítési díj a következő hónapban kerül levonásra.
Haláleset esetén pedig a hagyatéki eljárás lezártával az önkormányzatnak visszafizetési
kötelezettsége keletkezik. A Képviselő-testület a térítési díj befizetését illetően egy jól bevált
rendszert vezetett be az elmúlt évben. Fontos eredménye, hogy a kintlévőség mértéke nem
növekedett, sőt jelentősen csökkent, illetve a rendszer bevezetése miatt panasz sem érkezett
feléjük. Fentiek értelmében nem javasolja a régi rendszer visszaállítását, illetve nem célszerű
különbséget tenni gyermekétkeztetés és szociális étkeztetést illetően.
Magyar Tibor képviselő: Tájékoztató jelleggel vetette fel a kérést, mivel a bizottságnak
jelezték a problémát, kötelezettségének érezte, hogy tájékoztassa arról a Testületet. Annak
megállapításául, hogy a rendszer visszaállítására jogilag van-e lehetőség, kéri a jegyző
asszony véleményét. A kérést azonban a Testületnek meg kell vitatnia. Szeretné, ha
megtárgyalnák a témát, ne vessék el azt úgy, hogy meg sem vitatják. A bizottsági ülésen
felvetett témát – amennyiben az a Testület hatásköre – ismertetnie kell a Testülettel.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Jogilag nincs akadálya a térítési díj fizetésének korábbi
rendszer szerinti visszaállítására. A fentiekben az egyéni, magánvéleményét, tapasztalatát
mondta el.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Közel egy éve módosította rendeletét a
Testület. Véleménye szerint, ha visszaállítják a rendszert, az a Testület döntését kérdőjelezheti
meg. Amennyiben mégis úgy dönt a Testület, hogy az ÖNO esetében megváltoztatja a térítési
díj befizetésének rendjét, azzal lavinát indít el, hiszen a szülők is joggal kérhetik ugyanezt.
Közel egy év tapasztalata alapján az iskolánál nagyon jól működik a rendszer. A térítési díj
előre történő megfizetésével azt kívánták elérni, hogy a jelentős mértékű kintlévőség ne
emelkedjen tovább, a fizetésre kötelezettek elérhetővé váljanak.
Magyar Tibor képviselő: Emlékei szerint úgy hozták meg ezt a döntést, hogy a
későbbiekben megvizsgálják, bevált-e a rendszer, és ha igen, akkor nem változtatnak azon,
továbbá, amennyiben bármilyen felvetés merül fel a rendszerrel kapcsolatosan, úgy
újratárgyalják a kérdést és megvitatják, hogyan lehetne jobbá tenni. Az ÖNO esetében
rendkívüli problémát jelent, ha a kórházba kerülő ellátott hozzátartozója elviszi az ételt – arra
hivatkozva, hogy ki van előre fizetve – miközben a kórházban is igénybe veszi a szolgáltatást.
Ez a probléma az elszámolást illetően merül fel. A felvetéssel mindenképpen foglalkoznia kell
a Testületnek. Amennyiben a későbbiekben a szülői munkaközösség, vagy bárki kéri, hogy
foglalkozzanak a témával, többek között azért vannak itt, hogy megvitassák azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Mindenképpen megtárgyalják a felvetést, hiszen ezen
túlmenően – a Szociális Intézményegységet illetően – vannak problémák, vagy
megtárgyalandó kérdések – például gépjárműhasználat stb. – így mindezeket kompletten kell
megvitatniuk. Igyekeznek népszerűsíteni a Szociális Intézményt, első lépésként azzal, hogy
több, időskorút érintő rendezvényt ott kívánnak megszervezni. A Testületnek egy olyan
csomagot kell összeállítaniuk az időskorúak irányába, ami felkeltheti érdeklődésüket az
intézményegység által nyújtott szolgáltatások iránt. Kéri a Testületet, hogy a jövőben
kompletten kezeljék az időskorúak kérdését.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint ez a téma a költségvetést közvetlenül nem érinti.
Javasolja, hogy beszéljenek róla, vitassák meg a felvetést, de egy későbbi időpontban.
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Mitykó Zsolt polgármester: A költségvetés második fordulós anyagát a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét. (A 2015. évi költségvetés második fordulós anyaga a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. költségvetési
tervezetét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek
megfelelően 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)
5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mitykó Zsolt polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Elfogadásra került Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítő
közreműködése által ma rendeletet alkothattak. Az intézmények vezetői és munkatársai, az
érdekképviseleti szervek képviselői, a Képviselő-testület tagjai és a bizottságokban részt
vevők mindazon dolgoztak, hogy biztos alapra helyezzék a 2015. évet. Munkájukat ezúton is
köszöni. Külön köszönettel tartozik annak a személynek, aki 1975. óta minden tekintetben
igényes, szigorú, de a számok mögött mindig az emberi sorsokat is látva segítette
Mezőhegyes pénzügyi politikáját sikerre juttatni. Kassai Béla, Sebők Antal, Csanádi István,
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet és Mitykó Zsolt polgármesterek, akik a város gondjaival a
legnagyobb bizalommal fordulhattak Garamvölgyi Lászlóné, Magdika irányába. Kérést vagy
utasítást követően a tudása legjavát adva próbálta a Mezőhegyesi Tanács, majd Mezőhegyes
Város Önkormányzatának pénzügyi mutatóit a lehető legjobb irányba mozdítani. Munkáját a
jogszerűség és a számszaki fegyelem jellemezte. Ez a következetes munkamorál emelte Őt
1995. évben a pénzügyi csoport élére. Immáron négy évtizeden át tartó, magas szintű
költségvetés tervezése és lebonyolítása során kifejtett hozzáértés és a mindenre, mindenkire
kiterjedő figyelme vívta ki a kollégák, a partnerek és az ellenőrző hatóság tiszteletét is.
Garamvölgyi Lászlóné, Magdika 2015. évben nyugállományba vonul. Mint pénzügyi
csoportvezető utoljára foglal helyet a Képviselő-testület tárgyalóasztalánál. Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények
kollektívái nevében a májusban esedékes hivatalos búcsú összejövetele előtt egy csokor
virággal szeretné köszönetét kifejezni.
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Polgármesterré választását követően derült ki számára, hogy Garamvölgyi Lászlóné lesz az a
személy, akitől első ízben kell búcsút vennie, nyugdíjba vonulás miatt. Egy város életében a
politikai, eszmei közösség vezetőjén túl a pénzügyi vezető léte, rátermettsége rendkívül
fontos. Kifejezett kérése volt, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadását Garamvölgyi
Lászlóné vigye végig, majd azt követően engedélyezi nyugdíjba vonulását. Mint
polgármester, és mint volt közművelődési intézményegység vezető köszöni azt a segítséget,
amelyet az intézményeknek, illetve Mezőhegyes város lakosainak nyújtott.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi vezető: Köszönetét fejezi ki. 2014. december 31-e lett
volna az utolsó munkában töltött napja, ezt követte volna a szabadság, illetve a felmentési
ideje. Mitykó Zsolt polgármester úr kérésére vállalta, hogy a 2015. évi költségvetés
elfogadásáig marad és később kezdi meg a szabadságát tölteni. A polgármester úr és a közte
lévő egyezséget teljesítette és szerette volna, ha elintézetlen ügyet nem hagy maga mögött.
Mindenkinek köszönetét fejezi ki.
2. napirendi téma: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a rendeletmódosítás szükségességéről.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A 2014. IV. negyedévi
rendeletmódosításra azért kerül sor, mert a rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzat és
költségvetés főösszege módosult. A módosulást többek között a képviselő-testületi döntések,
a központi támogatások okozták. Illetve sort kellett keríteni zárolásra amiatt, mert a
betervezett kiegészítő támogatás és az önkormányzat részére ténylegesen folyósított
támogatás nagyságrendje eltért egymástól.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet mindhárom bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.1.) 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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6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
3. napirendi pont: Tájékoztató a 2014. évi adóbevételekről, adóelőírásokról és
hátralékokról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt,
tájékoztassa a Testületet a tájékoztatót illetően.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az adóügyi csoportvezető maximális tudással és
hozzáállással részletes, mindenre kiterjedő – a Testület kérésének megfelelő – tájékoztatót
készített. Fontos kiemelni, hogy az elmúlt három hónapban közel 11 millió Ft-tal csökkent a
kintlévőség az adóügyi csoport intenzív behajtási tevékenységének köszönhetően.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Örömmel tapasztalták, hogy rövid idő alatt ilyen mértékben csökkent a
kintlévőség mértéke. A csoportvezető tájékoztatása szerint a behajtási tevékenység a jövőben
is hasonló intenzitással fog történni, ami vélhetően azt eredményezi, hogy tovább fog
csökkenni a hátralék. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a 2014. évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról szóló
tájékoztatót fogadja el, 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:
34/2015.(II.25.) Kt. sz. határozat
A 2014. évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról szóló tájékoztató
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) és h) pontja értelmében
beterjesztett a 2014. évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról szóló, a jegyzőkönyv
mellékletét képező tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Beszámoló a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány 2014. évi
munkájáról
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Testület tagjai megkapták. Felkéri Kovács
István urat, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkárát, amennyiben
kiegészítenivalója van a beszámolót illetően, azt tegye meg.
Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkára: 2014. évben
valamivel jobb évet zártak, mint 2013. évben. 2013. évben nagyon minimális anyagi forrásból
– testületi-, valamint helyi vállalkozók, vállalkozások támogatásából – működtek. 2013.
évben kidolgoztak egy pályázatsorozatot, sportágfejlesztési koncepción belül. Három
pályázatot nyújtottak be, és mindhárom pályázatuk pozitív elbírálásban részesült. Pályázaton
közel 1,5 millió Ft kézpénzt, közel 1,3 millió Ft értékű szőnyeget nyertek, továbbá
képviselőktől, vállalkozóktól kaptak anyagi támogatást, így 2014. évben közel 2 millió Ft-ból
gazdálkodhatott a szakosztály. A pályázaton nyert pénz, illetve a támogatás hozzásegítette a
szakosztályt ahhoz, hogy minden gond nélkül részt vehettek a különböző versenyeken. A
sportolók létszáma jelenleg 30 fő – a korábbi 6-8 fővel szemben – amelyből 22 fő igazolt
versenyző, a többiek jelenleg még csak érdeklődnek a sport iránt. Nagy örömükre szolgál,
hogy vannak olyan birkózók, akik visszatértek a szakosztályhoz. 2013. év eredményei: 11
arany-, 8 ezüst-, 8 bronzérem, diákolimpiai első és harmadik helyezés, magyar bajnokságon
első és ötödik helyezés. 2014. év eredményei: összesen 37 érem, diákolimpián sajnos nem
értek el dobogós helyezést, magyar bajnokságon egy harmadik helyezést értek el. Örömmel
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szakosztály egy sportolója, Kovács Lívia magyar válogatott
kerettag. Versenyeinek egy részét Mezőhegyesen tölti, egy részét pedig a Centrum edzések
keretében. 2014. áprilisában edzőváltásra került sor, az új edző Lakatos Attila. Lakatos Attilát
birkózó körökben jól ismerik, elismert szakember. Bíznak abban, hogy szakértelmével jó
eredményeket érnek el a jövőben is, kinevezése óta 7-8 versenyen vettek részt, minden
versenyről dobogós helyezéssel tértek haza. 2014. évben is nagy sikerrel rendezték meg a
Csanádi emlékversenyt, 130-140 versenyzővel. Az idei évben is számos versenyt rendeznek
országos szinten. Az első nagyobb verseny a Diákolimpia, amelyre 2015. március 14-én kerül
sor, 4 fővel vesznek részt ezen a versenyen. Ezt követően szinte minden hónapban 2-3
versenyen fognak részt venni. 2014. évben elnyert pályázati támogatásból folyamatosan
szerzik be a mezeket, cipőket, pólókat stb. 2014. évi záró rendezvényüket február 6. napján
tartották meg.
Mitykó Zsolt polgármester: A szakosztály 3 támogatói forrásból működik és tartja fenn
magát, a Mezőhegyesi Sportegyesülettől, az Országos Birkózó Szövetségtől – közvetlenül a
Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány kapja a pénzt – valamint a mezőhegyesi
vállalkozóktól, vállalkozásoktól kap anyagi támogatást. Visszatérő probléma, hogy a TAO-s
pénzeket a szakosztály nem tudja igénybe venni.
Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkára: A Birkózó
Szakosztály nem igényelheti a TAO-s pénzeket. Igyekeznek minden lehetőséget megragadni,
és kihasználni, hogy törvényes keretek között ezekből a TAO-s pénzekből a mezőhegyesi
birkózó szakosztály is részesülhessen.
Uj Zoltán képviselő: Gratulál a Birkózó Szakosztálynak az elmúlt években elért
eredményeikhez. Örömükre szolgál, Mezőhegyesen vannak olyan birkózók, akik megyei és
országos versenyeken is kiváló eredményeket érnek el. Pontosításképpen, 2014. évben a
Birkózó Szakosztály is részesült 200 ezer Ft-os önkormányzati támogatásban, abból a 2 millió
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Ft-ból, amelyet az önkormányzat a Mezőhegyesi Sportegyesület részére anyagi támogatásként
biztosított. Ezt az összeget 2014. évben az egyesület átutalta az alapítvány részére. A
Mezőhegyesi Sportegyesület egyik szakosztálya a Birkózó Szakosztály. Ezen túlmenően van
a Labdarúgó Szakosztály, a Kézilabda Szakosztály, Utánpótlás-nevelés Szakosztály, továbbra
is fel van függesztve forráshiány miatt az atlétika és a teke. A Birkózó Szakosztályt a
Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány működteti. Azért nem a sportegyesület, mert
korábban problémák voltak a Szakosztállyal, sok esetben nem a hivatalos utat szerették volna
bejárni, ezért az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy a szakosztály pénzügyeinek
kezelését, a könyvelést stb. az Alapítványnak adja át. A legfontosabb, hogy Mezőhegyesen
működik a birkózás, helyet kapott és folyamatosan fejlődik. A TAO-s pénzekre elsősorban a
szövetségek tudnak pályázni, mint például az Orosházi Birkózó Szövetség. Esetlegesen onnan
lehetne támogatáshoz jutni. A TAO-s pénzek elszámolása rendkívül szigorú, így azt csakis a
törvényes keretek között lehet igénybe venni. A Mezőhegyesi Sportegyesület az Utánpótlásnevelés Szakosztálya részére veszi igénybe a TAO-s pénzeket – 1,8 millió Ft. Rendkívül
körülményes a TAO-s pénzek elnyerése és elszámolása is, az egyesületnek kell megkeresnie
azokat a vállalkozásokat, amelyek a társasági adójuk egy részét valamely sportegyesületnek,
szövetségnek adja. Ezidáig jól működött az Alapítványon keresztül a Birkózó Szakosztály, de
továbbra is kéri a vezetőséget, hogy csak és kizárólag a jogi kereteken belül dolgozzanak.
Annál is inkább, mivel a civil szervezeteket komoly ellenőrzések alá veszik ma az országban.
Magyar Tibor képviselő: Gratulál a birkózók által elért eredményekhez. Örömét fejezi ki,
hogy a különböző sportrendezvényeken részt tudtak venni, hiszen a korábbi években komoly
problémát jelentett a sportrendezvényeken való részvétel, az azokra történő eljutás. Pozitívan
tapasztalja, hogy 2014. évben sikerült nagyon sok versenyre eljutnia a Szakosztálynak.
Óvatosságra inti a Szakosztályt a „minden versenyen való részvételt” illetően, hiszen számos
versenyt rendeznek éves szinten. Mérlegeljenek, és arra figyeljenek oda, hogy a legrangosabb
eseményeken részt tudjanak venni, év végén is vannak versenyek, azokra is jusson elegendő
anyagi forrás. Azokat a versenyeket – elsősorban kvalifikációs versenyeket – részesítsék
elsősorban előnyben, amelyeken szélesebb körben megismerhetik a sportolókat. Az
önkormányzat költségvetésében jelentős összeget biztosított a sportegyesületnek, de nem
garantált, hogy év végére – amennyiben szükséges – újabb támogatást tud nyújtani. Fontos a
törvényesség betartása, jogszabályellenes tevékenység miatt leginkább a kisebb
szakosztályok, egyesületek járnak rosszul. Köszöni a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület nevében gratulál a Mezőhegyesi Birkózó
Szakosztálynak az eddig elért eredményekhez és további sok sikert kíván! Reméli, ez év is
hasonló sikereket eredményez a mezőhegyesi birkózóknak. A beszámolót az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt a beszámolót illetően,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért
Alapítvány 2014. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el, 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:
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35/2015.(II.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány beszámolójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért
Alapítvány titkára által beterjesztett, az Alapítvány 2014. évi munkájáról szóló, a
jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Segítség kérése Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány
pályázati anyagának elkészítéséhez, annak támogatása
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány pályázatuk
elkészítéséhez kéri az önkormányzat segítségét. Kolozsi József műszaki csoportvezető az
önkormányzat részéről a mai nap – figyelemmel a pályázat mai nappal történő benyújtásának
határidejére – elkészítette a szükséges műszaki dokumentációkat. Az Alapítvány az általuk
használt épület felújítására nyújtja be a pályázatot. Mekkora összeggel készült el a
költségvetés?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A költségvetést 5 millió Ft összegű épületfelújításra
készítette el.
Mitykó Zsolt polgármester: Az Alapítvány kérését az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az Alapítvány kérelme a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta a kérelmet, javasolja, hogy a Testület, mint épület
tulajdonos járuljon hozzá a felújításhoz és lehetőségéhez mérten, szakmailag támogassa a
pályázat benyújtását.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázat benyújtására igen rövid idő áll rendelkezésre. Bízik
abban, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
javaslat a van a kérést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Mezőhegyes Birkózó
Sportjáért Alapítvány az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Kórház u. 24. szám
alatti ingatlan általa bérelt helyiségeit felújítsa, átalakítsa, a tervezett munkálatokat elvégezze,
támogassa az ezt célzó pályázat benyújtását a szükséges tervek és költségvetés elkészítésével,
és vállalja, hogy a kivitelezést fizikai munkával, szakmai tanácsokkal segíti, de ahhoz anyagi
támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetése ismeretében nyújtani nem tud,
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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36/2015.(II.25.) Kt. sz. határozat
Tulajdonosi hozzájárulás – a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány által bérelt
Mezőhegyes, Kórház u. 24. szám alatti ingatlan felújításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőhegyes Birkózó
Sportjáért Alapítvány az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Kórház u. 24. szám
alatti ingatlan általa bérelt helyiségeit felújítsa, átalakítsa, a tervezett munkálatokat elvégezze.
Támogatja az ezt célzó pályázat benyújtását a szükséges tervek és költségvetés elkészítésével.
Vállalja, hogy a kivitelezést fizikai munkával, szakmai tanácsokkal segíti, de ahhoz anyagi
támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetése ismeretében nyújtani nem tud.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: határozat továbbítására: haladéktalanul
6. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt,
tájékoztassa a Testületet a rendelet megalkotásának szükségességéről.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Jelentősen módosul a szociális törvény, a szociális
terület egy részének igen jelentős átdolgozására került sor. Meghatározott feladatok
kikerülnek az önkormányzat hatásköréből. Fontos, hogy megszűnnek bizonyos
jogintézmények a szociális törvényen belül és egységesen, települési támogatásként nevesítik.
Az egyes segélyeket azonban továbbra is folyósítani kell – eseti segély, lakásfenntartási
támogatás, temetési segély stb. – de nem társul hozzá állami támogatás. A tervezet szerint az
átruházott hatásköröknél a jegyző hatáskörébe utalandó a lakáshoz kapcsolódó, az elhuny
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, valamint a szennyvízcsatorna
hálózatra rákötési támogatásról való döntés. Ezek a támogatások konkrét összeg
meghatározásával szerepelnek a rendelettervezetben, ezért azt a jegyző hatáskörébe javasolja
utalni, mivel méltányosságot nem gyakorolhat. Ezzel az intézkedéssel a polgármestert és a
bizottságot mentesítené a plusz feladatoktól. Méltányossági körbe tartozó támogatásról való
döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottság vagy a polgármester hatáskörébe utalna.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet mindhárom bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Köszönetét fejezi ki a jegyző asszonynak, valamint a titkárságvezetőnek a
rendelettervezet elkészítéséért, egy jól áttekinthető, részletes tervezetet állítottak össze. A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló rendelettervezetet.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Köszönet illeti a
jegyző asszonyt a rendelettervezet elkészítéséért, hiszen igen jelentős változásról van szó. A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az egyéb véleményeket, észrevételeket.
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: A rendelettervezet 20. § (2) bekezdésének d) pontjában
szerepel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amelynek térítési díját nem a helyi Képviselőtestület állapít meg. Ezért kéri javítani oly módon, hogy „a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás esetében a rendelet 1. számú függeléke” tartalmazza a térítési díjak összegét,
így a nappali ellátásra vonatkozó szolgáltatás esetében a rendelet 7. számú mellékletre
változik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjára vonatkozóan tájékoztató
anyagot még nem kaptak.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
rendelettervezetet a jegyző asszony által kért módosítással emelje rendeletté, kézfelnyújtással
szavazzon.
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)
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
7. napirendi pont: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb vélemény, kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.
(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással szavazzon.
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)
8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)

15

8. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt,
tájékoztassa a Testületet a rendelet módosításának szükségességéről.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A vonatkozó jogszabályok értelmében az SZMSZ-nek
tartalmaznia kell az átruházott hatásköröket. Tekintettel arra, hogy a helyi szociális és
gyermekvédelmi rendeletben is változott az önkormányzati segély elnevezése, az SZMSZ-be
is át kellett emelni a változásokat és az új elnevezéseket. Lényeges változtatás továbbá, hogy
az SZMSZ a polgármester szabadságát illetően is tartalmazott szabályokat és mivel a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény egyértelműen szabályozza a
polgármester és az alpolgármester szabadságát, így a szabadságot illetően a törvényben
foglaltak az irányadók. A polgármester szabadságára igen szigorú szabályok vonatkoznak.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet mindhárom bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb vélemény, kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással szavazzon.
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)
9/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
9. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemterve 2015. évre
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület hagyja jóvá a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét,
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:
37/2015. (II. 25.) Kt. számú határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 2015. évre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint jóváhagyja a polgármester
2015. évi szabadságolási ütemtervét:
- Összes szabadság: 41 nap – szabadság kivétele: Január 23. 1 nap, Január 30. 1 nap, Február
20. 1 nap, Február 27. 1 nap, Március 12.-13. 2 nap, Március 20. 1 nap, Március 27. 1 nap,
Április 2-3. 2 nap, Április 30. 1 nap, Május 21-22. 2 nap, Június 26. 1 nap, Július 3. 1 nap,
Július 9-10. 2 nap, Július 16-17. 2 nap, Július 24. 1 nap, Július 31. 1 nap, Augusztus 6-7. 2
nap, Augusztus 17.-19. 3 nap, Szeptember 25. 1 nap, Október 5-6. 2 nap, Október 22. 1 nap,
Október 29-30. 2 nap, November 13. 1 nap, November 20. 1 nap, December 21-23. 3 nap,
December 28-31. 4 nap.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi
szabályzata

pont:

Mezőhegyes

Város

Önkormányzatának

közbeszerzési

Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, tájékoztassa a Testületet a
szabályzattervezetet illetően.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Dr. Varga Imre ügyvéd úr, az önkormányzat jogásza
elkészítette a közbeszerzési szabályzatot, melyet elfogadásra javasol. A Testület márciusi
ülése elé kellene terjeszteni a közbeszerzési tervet, de a Képviselő-testület SZMSZ-e
értelmében annak jóváhagyása a polgármester átruházott hatásköre. Vélhetően ez évben a
szabályzat újbóli módosítására kell sort keríteni, tekintettel arra, hogy új alapokra fogják
építeni a közbeszerzési törvényt, várhatóan szeptember hónaptól.
Mitykó Zsolt polgármester: A szabályzatot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
Kéri a bizottságok véleményét. (A közbeszerzési szabályzat tervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szabályzatot.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a közbeszerzési szabályzatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a szabályzattal kapcsolatosan kérdése, észrevétele
van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az előterjesztésben megismert tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát, 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:
38/2015. (II. 25.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás értelmében Mezőhegyes Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát 2015. március 1-jei hatállyal – a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagyja.
(A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi
pont:
Önkormányzattal

Együttműködési

Megállapodás

a

Békés

Megyei

Mitykó Zsolt polgármester: A 2014-2020 programozási időszak EU-s támogatással
kapcsolatosan, a vonatkozó jogszabályok értelmében változások következtek be a
projektmenedzsmenti feladatokat illetően. Beszűkült a korábbi piaci alapú
projektmenedzsmentek munkája. Az önkormányzat által megvalósítandó projekteket –
kötelezően – a járási hivatalokhoz és kormányhivatalokhoz rendelik. Ennek okán szükséges
megkötni az együttműködési megállapodást a Békés Megyei Önkormányzattal. Az
önkormányzat részéről szakmai kapcsolattartónak a különböző projekteket érintően – az
együttműködési megállapodásban rögzíteni szükséges – Kolozsi József műszaki
csoportvezetőt jelölnék meg. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Rajos István alpolgármester: Fontos tényező, hogy a Békés Megyei Önkormányzat térítési
díj mentesen, a Területi Operatív Programokból lehívható, az elnyert támogatás 2,5 %-os
költsége – beépíthető díj – ellenében vállalja a projektmenedzsmenti feladatokat, tehát az
önkormányzatnak saját forrást nem kell mellé rendelnie.
Mitykó Zsolt polgármester: Az együttműködési megállapodás tervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. (Az együttműködési
megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a megállapodás tervezetet.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodás tervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület együttműködési megállapodást kössön a Békés Megyei
Önkormányzattal projektmenedzsmenti feladatok ellátására, 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:
39/2015. (II. 25.) Kt. számú határozat
Együttműködési megállapodás a Békés Megyei Önkormányzattal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete határozatlan idejű együttműködési megállapodást köt
a Békés Megyei Önkormányzattal (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. képviseli: Zalai Mihály
elnök) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet hatálya alá
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésére és
megvalósítására, projektmenedzsmenti feladatok ellátására, annak tudatában, hogy az
önkormányzatot ezen feladatok ellátása során anyagi kötelezettség nem terheli.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: együttműködési megállapodás aláírására: 2015. március 1.
Bejelentések
1. A Dél-békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának kihelyezett ülése
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Dél-békési Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa soron következő ülését 2015. február 26. napján – 14
órai kezdettel – Mezőhegyesen tartja meg. A napirendek között szerepel Simonka György
országgyűlési képviselő úr által már korábban jelzett geotermikus hőerőmű létesítésének
bemutatása. Az országgyűlési képviselő úr többszöri tárgyalást követően elérte, hogy a
kivitelező cég a projektet társulási ülés keretén belül Mezőhegyesen is bemutassa. Kéri a
Testület tagjait, aki teheti, vegyen részt a társulási tanács holnapi ülésén. Reményét fejezi ki,
hogy a megvalósítandó geotermikus hőerőmű – még ezen testületi ciklus alatt – pozitív
eredménnyel szolgál Mezőhegyes városnak.
2. Tájékoztatás autóbusz menetrend módosulásról
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 27-én
levélben tájékoztatta arról, hogy 2015. március 1-jétől az alábbi menetrend módosítások
bevezetését tervezi: Szeged-Makó-Mezőhegyes-Békéscsaba-Gyula autóbusz útvonalon a 12.
sz. járat, mely Mezőhegyes vasútállomásról indul 4 óra 5 perckor, és 6 óra 10 perckor érkezik
meg Szeged, Indóház tér megállóba, 5 perccel korábban indul és Csanádalberti, községháza
betéréssel közlekedik. A járat menetrendje Pitvaros, italbolt megállóhelytől változatlan marad.
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A Zrt. kérte, hogy a menetrend módosítást vegye tudomásul, melynek írásban eleget tett Kéri
a Képviselő-testület szíves tudomásulvételét.
3. Tájékoztatás óvoda felújítási pályázatról
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az óvoda 3
telephelyének felújítására. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár 2015. január 22-én kelt
levelében arról tájékoztatta az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján
benyújtott pályázattal összefüggésben, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló támogatás
alapjául szolgáló előirányzat csak az igények töredékének kielégítésére volt elegendő, így
pályázatuk sajnos nem részesült támogatásban. Egyidejűleg tájékoztatta, hogy a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2015. évben is tartalmaz az
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra előirányzatot. Mai ülésen
elfogadott költségvetésben terveztek ilyen fejlesztési előirányzatot. A 2015. évi támogatások
igénylésének szabályairól szóló pályázati kiírások előkészítése folyamatban van, kérte, hogy
kísérjék figyelemmel azok megjelenését.
4. Reménytadó Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Ismételten megkereste a Reménytadó Alapítvány. Az alapítvány
a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház intenzív koraszülött osztálya számára
szeretne vásárolni 2 db fecskendős pumpát (kb. 1 millió Ft), 1 db inkubátort (kb. 4 millió Ft),
1 db cumisüvegmosót (kb. 2 millió Ft) és 1 db cumisüveg sterilizáló berendezést (kb. 1 millió
Ft). Kérték, hogy támogassák őket ebben. Tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére, és arra, hogy lehetőség szerint a helyi érdekeltségű szervezeteket támogatják –
amennyiben van rá lehetőség – javasolja, hogy ne támogassák az alapítvány kérését.
Amennyiben a képviselők egyénileg támogatni kívánják a kérést, megtehetik azt. Mivel
kérdés, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne nyújtson
anyagi támogatást a Reménytadó Alapítvány részére, 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:
40/2015. (II. 25.) Kt. számú határozat
Reménytadó Alapítvány kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének – tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi
helyzetére – nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani a Reménytadó Alapítvány (1213
Budapest, Szentmiklósi utca 59. fsz. 2.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a szervezetet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: tájékoztatásra: 2015. március 10.
5. A magyar zászló és címer napjáról
Mitykó Zsolt polgármester: A magyar zászló és címer napjáról szóló 45/2014. (XII. 17.)
OGY határozat értelmében: „1. Az Országgyűlés, fejet hajtva mindazon emberek, közösségek
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és emlékük előtt, akik e zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a magyar
nemzetért, vagy e zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy
hátrányt, Magyarország zászlaja és címere iránti tisztelettől vezérelve, megbecsülésének
kifejezése érdekében a nemzeti színről és ország címeréről szóló 1848. évi XXI. törvénycikk
elfogadásának emlékére, március 16. napját a magyar zászló és címer napjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat,
hogy a nemzeti kulturális örökségünk részét képező magyar zászló és címer megbecsülésének
kinyilvánításaként 2015. március 16. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek
között ünnepeljék meg.” A különböző rendezvények megvalósulásánál beillesztésre kerül
ezen ünnepnap is.
6. A Március 15-ei nemzeti ünnep
Mitykó Zsolt polgármester: Meghívó érkezett a Mezőhegyes város testvértelepülésétől, a
romániai Kézdivásárhely polgármesterétől. Kézdivásárhely Önkormányzata az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre meghívta Mezőhegyes város
polgármesterét, és további 2 két főből álló delegációját. Zsóriné Kovács Márta, valamint
Krcsméri Tibor képviselőket kérte fel, hogy vizsgálják meg a testvértelepülésekkel való
kapcsolattartás e ciklusra vonatkozó lehetőségeit. A polgármestert Kézdivásárhelyen –
tekintettel arra, hogy a polgármesternek a március 15-ei nemzeti ünnepen a városában kell
lennie – az alpolgármester úr képviseli, egyben Ő lesz a delegáció vezetője. Kéri, értsen egyet
a Testület azon javaslatával, hogy az idei évben a kézdivásárhelyi delegáció úgy álljon össze,
mint az elmúlt években, azaz az alpolgármester úr mellett Mezőhegyest Krcsméri Tibor,
valamint Jeszenka Zoltán képviselő urak képviseljék. Mezőhegyesről Maczák Andrásné
pedagógus vezetésével diákdelegáció is részt vesz a kézdivásárhelyi rendezvénysorozaton. A
diákok több napos kirándulást szervezhettek a „Határtalanul” elnevezésű pályázaton nyert –
100 %-os – támogatásból. Köszönet a pályázat kiírójának, rendkívül jó kezdeményezés.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a háromfős – Rajos István
alpolgármester, Krcsméri Tibor képviselő, Jeszenka Zoltán képviselő – hivatalos delegáció
utazásához a romániai Kézdivásárhely meghívására, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett ünnepségsorozatra, 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:
41/2015. (II. 25.) Kt. számú határozat
Kézdivásárhelyi delegáció
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete eleget tesz Mezőhegyes testvértelepülése, a romániai
Kézdivásárhely meghívásának és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
rendezett ünnepségsorozaton, 2015. március 14. és 15. napján, és azon 3 fős delegációval –
Rajos István alpolgármester, Krcsméri Tibor képviselő, Jeszenka Zoltán képviselő – vesz
részt.
A hivatalos delegáció kiutazásához a költségek fedezetét a rendezvénykeret terhére biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a delegáció utazásával kapcsolatos szervezési és pénzügyi feladatokat
végezze el.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: 2015. március 10.
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Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
emlékére 2015. március 15. napján 10 órai kezdettel a Krcsméri Tiborné által vezetett
színjátszó-kör tart előadást a Mezőhegyesi József Attila ÁMK Színháztermében. Az előadást
követően a Gonzeczky-emléktáblánál, valamint a Kossuth-emléktáblánál koszorút helyeznek
el. Zsóriné Kovács Márta, Magyar Tibor, valamint Uj Zoltán képviselők jelezték, hogy az
ünnepi megemlékezésen nem tudnak jelen lenni, ezért felkéri Deli Zoltán képviselő urat, hogy
a koszorúzásnál a polgármester mellett Ő képviselje az önkormányzatot. Kéri a kérdéseket,
véleményeket.
Dr. Szabados Éva titkárságvezető: A március 15-ei ünnepségsorozattal kapcsolatosan
kiegészítést tenne. Megkeresés érkezett az önkormányzathoz, melyben kérték, ha a városban
van Kossuth vagy Petőfi elnevezésű közterület, jelentkezhetnek egy olyan eseményre,
amelynek keretében délután három órakor a jelenlévők szavalják el Petőfi Sándor Nemzeti
Dal című költeményét, ezzel is erősítve a nemzeti összetartozást. Vállalták a rendezvényen
való részvételt, ezen témában egyeztetett az ÁMK Közművelődési Intézményegységének a
megbízott vezetőjével, Perlaki Edittel. Igyekeznek úgy megszervezni a március 15-ei
programot, hogy ez a rendezvény legyen a záró akkordja. Az eseménynek kötött időpontja
van, 2015. március 15. 15 óra, azért, hogy az egész országban egyszerre történjen meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a lakosságot, jöjjenek el minél többen a március 15-ei
rendezvénysorozatra.
Rajos István alpolgármester: A polgármester úr nemes kezdeményezése, miszerint Kövér
László urat, az Országgyűlés elnökét levélben kereste fel annak okán, hogy a
testvértelepüléseknek vinne ki egy magyar zászlót és egy támogató levelet Kövér László Úr
aláírásával. Simonka György országgyűlési képviselő úr hatékony közreműködésével Mitykó
Zsolt polgármester úr kezdeményezése sikerrel járt, Kövér László elnök úrtól személyesen
veheti át a támogató levelet, illetve a zászlót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kezdeményezése elsődleges célja, ráirányítania a figyelmet a
határon túli magyar közösségekre.
7. Gazdasági program
Mitykó Zsolt polgármester: Az Mötv. értelmében gazdasági programot, fejlesztési tervet a
képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A márciusi rendes
testületi ülésen tárgyalják gazdasági programjukat. Korábban kérte, hogy ezen időpontra
gyűjtsék össze javaslataikat, elképzeléseiket, és az ülést megelőzően a koncepciót egy
szélesebb körben, informális ülés keretében kívánja elsődlegesen megvitatni. Megkezdődtek a
munkálatok a TOP-mal kapcsolatosan is, e témában már több tárgyaláson is részt vettek. A
TOP lényeges eleme lesz gazdasági programjuknak. Szűkebb körben meghatározták, hogy a
TOP-on belül elsődlegesen az önkormányzat intézményeinek energiatakarékos felújítására
helyezik a hangsúlyt. A TOP-on belül hét prioritási tengely van, melynek 1-5 részét célozhatja
meg az önkormányzat. A település számára legoptimálisabb a 3. prioritási tengely –
figyelembe véve az ÁMK épülete energiahatékonyságának fejlesztését – „alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken”. A 3. prioritási tengely
3/b. alfejezete: „Települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése, 3.2. önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energiafelhasználás arányának növelése”. Ezen támogatási lehetőség az épület külső
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felújítását eredményezheti. A TOP-pal kapcsolatos felelős személyek Rajos István
alpolgármester, valamint Kolozsi József műszaki csoportvezető.
Tájékoztatja a Testületet, hogy személyes egyeztetést folytatott az EDF-DÉMÁSZ Zrt-vel, a
Mezőhegyest érintő kérdésekben, illetve a LED-es közvilágítás további feladatait illetően. A
Zrt. képviselői február 27-én Mezőhegyesen tekintik át a dokumentumokat, és tárgyalják meg
a vitás kérdéseket. Március 1-jétől a közvilágítás óraalapú elszámolás alapján üzemel.
8. Budapest Utazás Kiállítás
Mitykó Zsolt polgármester: 2015. február 26-án veszi kezdetét a Budapesten megrendezésre
kerülő Utazás Kiállítás. Az önkormányzat is részt vesz a kiállításon a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesületnek köszönhetően. Az Egyesület szervezésében Mezőhegyes,
Battonya és Mezőkovácsháza is megmutathatja értékeit, nevezetességeit. Mezőhegyesen belül
a MÁM Kft. képviseli még a várost, Tótkomlóst pedig a Rózsa Fürdő. A szakmai napon
Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony, illetve Uj Zoltán képviselő úr képviselik a várost.
9. ÁMK előtti parkoló, ÁMK előtti közúti táblák
Mitykó Zsolt polgármester: Felvetődött az ÁMK előtti parkoló bővítésének lehetősége.
Felkérte a műszaki csoportot, dolgozza ki ennek a felvetésnek a lehetőségeit. A parkoló 20-20
m-rel történő bővítése – MÁK Kft. területe irányába – körülbelül 8 millió Ft költséget ölelne
fel. Ekkora költséget az önkormányzat jelenleg nem bír el, még úgy sem, hogy a bővítést
közmunkaprogram keretében valósítanák meg. 2015. március 4-én – TOP-pal kapcsolatos –
pályázatíró teammel tárgyalnak Mezőhegyesen, ahol kitérnek az ÁMK előtti közösségi tér
kialakításának lehetőségéről. Zsótér-Erdélyi Dóra, iskolaigazgató, valamint Zsótér Attila, a
Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka javaslatára – többszöri egyeztetést követően – kéri a
Testület egyetértését abban, hogy az iskola épülete előtt húzódó közútra „várakozni tilos”
jelzőtáblát helyezzenek ki. Ezen tábla hatálya alatt meg szabad állni, de csak a be- és
kiszálláshoz szükséges ideig. A másik oldalon található zöld szigetre pedig egy „Megállni
tilos” jelzőtábla kerülne. Ennek azért látja szükségességét, mert ha mindkét oldalon megállnak
a gépjárművel, azzal teljes mértékben elzárják az utat a közlekedéstől. Aki meg kíván állni,
álljon be a parkolóba. Kéri a véleményeket, észrevételeket, egyéb javaslatokat.
Rajos István alpolgármester: Mint szülő, nem ért egyet az elképzeléssel. Sokkal nagyobb
veszélynek vannak kitéve a gyerekek, ha át kell haladniuk az úttesten, kevésbé érezné
biztonságban gyermekét. Kizárólag a parkolóba történő beállás esetén a gyermeknek át kell
haladnia az egyébként is reggelente rendkívül forgalmas útszakaszon. Nagyon sok szülő
aggályosnak tartaná, ha a parkolóból kellene megközelíteni a gyermeknek az iskola épületét.
Átmeneti megoldásként javasolja a zöld szigetet keresztbe fordítani az úttesten, ezáltal egy
megnövelt parkolóba érkeznének a Hild János utca irányából a szülők a gépjárművel. Az
átmenő forgalom ez esetben megszűnne és a Reál Élelmiszerüzlet, valamint a panelok
irányába lehetne továbbhajtani. Továbbá így a parkoló méretét is növelni tudnák. Erről és
esetleges további javaslatokról mindenképpen közlekedési szakember véleményét kérné ki.
Ezen elképzelés – véleménye szerint – nem terhelné az önkormányzat költségvetését,
közmunkaprogram keretében meg tudnák azt valósítani.
Mitykó Zsolt polgármester: Felvetődött annak gondolata, hogy egy nagyobb piacteret
alakítsanak ki azon a területen, illetve kéri, hogy egy komplett közösségi tér kialakításában
gondolkodjanak tovább. Az alpolgármester úr elképzelése szerint megszűnne az iskola előtti
átmenő forgalom, és ez egy kiindulása lenne a közösségi tér kialakításának. Természetesen a
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megfelelő szakemberek bevonásával gondolnák tovább az elképzeléseket. Korábban – Kiss
Zoltán személyében – voltak próbálkozások a közösségi tér terveinek elkészítésére. Átmeneti
megoldásként az út mindkét oldalára „Várakozni tilos” jelzőtábla kihelyezése lenne a
legcélszerűbb. A cél, hogy ne akadályozzák a forgalmat az út szélén megálló gépjárművek.
Kéri a további véleményeket, javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: Ő vetette fel az ÁMK előtti parkoló problémáját. Javaslatok,
elképzelések vannak, de azok forráshiányra hivatkozással nem valósulnak meg, ezért
elsődlegesen kisebb elképzeléseket igyekezzenek megvalósítani. A nagy volumenű terveket,
elképeléseket nem tudják megvalósítani, ezért mindenképpen javasolja, hogy közlekedési
táblákat addig ne helyeztessenek ki, amíg a parkolás problémáját meg nem oldják, a parkolást
nem biztosítják a megfelelő módon. A járdasziget ilyen formában történő megszüntetését nem
javasolja, mert azzal tovább gyűrűződne a parkolás problémája, azzal, hogy nem megfelelően
vennék igénybe a parkolót. Első lépésként a parkoló és az iskola közötti gyalogátkelőhely
felfestését javasolja, ezzel és a gyalogátkelőhelyet figyelmeztető tábla kihelyezésével, a
KRESZ szabályainak betartásával a gépjárművek a megfelelő sebességgel közlekednek.
Lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a gépjárművel közlekedők megfelelőképpen
parkoljanak az iskola előtt. Amíg nem biztosítják a parkolás lehetőségét, addig ne tiltsák ki a
gépjárműveket a területről. A parkoló kis mértékű bővítése az első lépés, majd a fokozatosság
elvén haladva valósítsák meg a különböző elképzeléseket.
Kerekes György képviselő: Csatlakozik Magyar Tibor képviselő úr által elmondottakhoz.
Mindenképpen több lépcsős megvalósításban gondolkozzanak. A „Várakozni tilos”
közlekedési tábla mindkét irányba történő kihelyezése viszonylag gyors és olcsó megoldás, ez
megakadályozná annak lehetőségét, hogy a forgalomban fennakadás következzen be. Másik
megoldás, hogy ezen útszakaszra fekvőrendőröket helyezzenek el, és gyalogátkelőhely
felfestését, ezek lelassítanák a gépjárműveket, és biztonságosabbá tennék a gyermekek úton
történő áthaladását. Fenti megoldások viszonylag kis költséget ölelnének fel, de gyors és
hatékony eredményt érhetnének el. Az átmenő forgalom esetleges megszűntetése, közösségi
tér létrehozása egy sokkal nagyobb léptékű, volumenű, időben elhúzódó beruházást
eredményezne, amit esetlegesen a gazdasági programban szerepeltetni lehetne. Baleset
elkerülése érdekében, átmeneti megoldásként a fekvőrendőr kialakítását, gyalogátkelőhely
felfestését javasolja. Ezen beruházás a későbbiekben, amennyiben beindul a közösségi tér
kialakítása, új forgalmi rend változása, viszonylag gyorsan elbontható, nem jelentene olyan
nagy költséget.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Már korábban is jelezte testületi ülésen, illetve lakossági
bejelentés is érkezett az ÁMK előtti parkoló igen rossz minőségét illetően. A parkoló nagyon
megsüllyedt, ami azt eredményezi, hogy esős idő alkalmával áll a víz. Van-e arra lehetőség,
hogy közmunkaprogram keretében újítsák fel a parkolót? Javasolja továbbá, hogy az iskola
előtti közúton figyelemfelkeltésként helyezzenek el – a sebességkorlátozó tábla mellé – egy
„Vigyázz, gyermekek” feliratú jelzőtáblát.
Uj Zoltán képviselő: Az ÁMK előtti közút egyirányúsításával csak két úton lehetne
megközelíteni a környéket. A Diákotthon előtti út egyirányusítása is igen komoly aggályokat
vetett fel. Véleménye szerint – mivel ott igen jelentős a kisteher forgalom is – komolyan át
kell gondolni ezt a lehetőséget, a legalább kétirányú közlekedési lehetőséget meg kell hagyni.
A legcélszerűbb megoldás – véleménye szerint – ha az ÁMK épület oldalán alakítanának ki
legalább 8 férőhelyes parkolót, ezáltal azon az oldalon szállnának ki a gyermekek a
gépjárműből, nem kell átgyalogolniuk az úton. A jelenlegi parkolót meghagyná azon okból,
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hogy azok – leginkább felnőttek – aki hosszabb időt töltenek az épületben, ott parkolhassanak.
Abban egyetért a képviselő asszonnyal, hogy a meglévő parkoló felújításra szorul, de ahhoz
képest, hogy közel 30 éves a parkoló, viszonylag jó állapotban van.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy e kérdésben jelen ülésen ne döntsön a Testület,
hiszen igen kardinális kérdésről van szó. Felveszi a kapcsolatot a Mezőkovácsházi Városi
Baleset-megelőzési Bizottsággal, véleményüket kérve, hogy átmenetileg milyen megoldást
lehetne eszközölni az ÁMK előtti problémára, lehetőség szerint olyat, ami nem kerül plusz
költségbe.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés idejét és napirendjeit:
2015. március 25. 15 óra
Napirend:
1) A Képviselő-testület gazdasági programja 2014-2019.
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Zsóriné Kovács Márta és Uj Zoltán képviselőket.
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 zárt ülést tart. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1720órakor
– berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
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