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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. március 3. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Deli Zoltán, Jeszenka Zoltán, Kerekes
György, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Rajos István alpolgármester, Krcsméri Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Szentmihályi Ferenc aljegyző, Kolozsi József műszaki
csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony jelezte későbbi érkezését, Rajos István
alpolgármester úr és Krcsméri Tibor képviselő úr távolmaradásukat jelezték. Javaslatot tett az
alábbi napirendek megvitatására:
1. „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű programmal kapcsolatos
álláspont kialakítása (2 melléklet)
2. DÉMÁSZ üzemmenettel kapcsolatos támogató nyilatkozat (Szóbeli tájékoztató)
3. A Ménesbirtokkal kapcsolatos ügyvitel (Szóbeli tájékoztató)
Bejelentések
- Óvodapályázat
- Rendkívüli kiegészítő támogatással kapcsolatos tájékoztató
- Helyiség bérbeadási lehetőség
Magyar Tibor képviselő: Kéri, hogy az 1. napirendi pontot akkor tárgyalják, amikor Zsóriné
Kovács Márta képviselő asszony megérkezik.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a fenti
módosítással egyetért a napirendekkel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: DÉMÁSZ üzemmenettel kapcsolatos támogató nyilatkozat
Mitykó Zsolt polgármester: A polgármester, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
csoportvezetővel, valamint Kolozsi József műszaki csoportvezetővel tárgyalást folytatott az
EDF DÉMÁSZ Zrt-vel. Az önkormányzat költségvetésében komoly likviditási problémák
jelentkeztek, ezért úgy tartotta célszerűnek – mivel nem lehetett már írásban halogatni – ha
szóban folytatnak tárgyalást a Zrt-vel. Sajnálatos módon rendkívül megalázó és intenzív
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tárgyalásokat folytattak több szolgáltatóval is, annak érdekében, hogy legyenek még egy kis
türelemmel. Január, február hónapban több rendkívüli kiegészítő támogatás iránti kérelme
sem talált meghallgatásra, ennek okán kezdte meg a tárgyalásokat a szolgáltatókkal, annak
érdekében, hogy a kötelezettségeiket, pénzügyi gondjaik miatt átütemezzék, arra valamilyen
megoldást találjanak. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. felajánlotta, hogy eljönnek Mezőhegyesre,
megvizsgálják a közvilágítással kapcsolatos nyilvános dokumentumokat. Felkéri Kolozsi
József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a Testületet a Zrt. vizsgálatáról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A közvilágítás költsége a következő tényezőkből
tevődik össze: 1) Fogyasztott áram mennyiséghez kapcsolódó költség, melyet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kidolgozott tematika alapján kell kiszámolni,
tehát központilag meghatározott díjak, nem képezheti verseny tárgyát. Ilyenek például:
átviteli rendszer irányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, elosztói forgalmi díj,
elosztói veszteség stb. Mivel jelenleg a Zrt. tulajdonában van a közvilágítási hálózat, a fenti
költségek összege Őt illeti meg. 2) Testületi döntés értelmében az elektromos áramot az
önkormányzat a legalacsonyabb ajánlatot adó szolgáltatótól, az MVM Magyar Villamos
művek Zrt-től vásárolja. 3) Az üzemeltetési és karbantartási díj. A fenti három költségből
kettő esetében van lehetőség arra, hogy csökkentsék a költségeket. Az egyik a fogyasztás,
hiszen a LED-es lámpáknak köszönhetően jelentős megtakarítást érhetnek el. 2014. november
1-jétől már a LED-es lámpák teljesítménye alapján számítják a közvilágítás díját. Rövid időn
belül 39 mérési helyet alakítanak ki, központi rendelet hatására, melynek eredményeképpen a
tényleges fogyasztást tudják mérni, ellenben a korábbi, átalányfogyasztással szemben.
Minden egyes mérési helyre külön szerződést kell kötni, onnantól kezdve számlázzák a
tényleges fogyasztás alapján a díjat. 2014. november 1. és fent említett időszakra vonatkozó
fogyasztást a LED-es átlagfogyasztás szerint számolják vissza. Az üzemeltetési és
karbantartási díjra vonatkozó szerződést 2008. évben kötötte az önkormányzat az EDF
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft-vel. A Zrt. tulajdonában van a közvilágítási hálózati rendszer,
Ő végzi a közvilágítás javítását is, ami éves szinten hozzávetőlegesen bruttó 4,4 milli Ft. A
LED-es lámpatestekre a Tungsram Schréder Zrt. 5 éves garanciát vállalt. A lámpatestek az
önkormányzat tulajdonában vannak, minden más az EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdonát képezi.
Több piaci szereplő is szeretné elnyerni az üzemeltetést, vélhetően a fent említett 4,4 millió
Ft-nál lényegesen kevesebb összegért. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. azonban kinyilvánította, hogy
érvényesnek tekinti a szerződést, nem kívánja azt felmondani, és azt sem szeretné, ha az
önkormányzat felmondaná. A felmondásnak igen komoly feltételei vannak, csak közös
megegyezéssel lehetne felmondani. A módosításra mindenképpen szükség van, hiszen új
műszaki feltételek épülnek be a közvilágításba. Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy nem
bontja fel a szerződést, úgy a Zrt. megküldi módosított szerződés tervezetét. Igyekeztek
csökkentetni az üzemeltetési, karbantartási díjat, ami jelenleg 4,4 millió Ft. Mivel felszerelték
a LED-es lámpatesteket, így értelemszerűen ennek a díjnak is csökkennie kell.
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a Testület ülésére.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az EDF DÉMÁSZ Zrt. fenntartja magának a jogot a
további üzemeltetésre, de mellette más szolgáltatók is, elsősorban a kivitelező, ELIOS
Innovatív Energetikai Zrt. szeretné működtetni a közvilágítási hálózatot. Jelenleg nem látnak
megoldást arra, hogyan lehetne az érvényes szerződést felmondani úgy, hogy abból ne
származzon akkora anyagi kára az önkormányzatnak, mint az új szerződésből eredő nyereség,
megtakarítás. A Zrt. többek között az alábbi, önkormányzatot érintő hiányosságra
emlékeztetett: a Posta utcai és Hársfa utcai közvilágítás fejlesztésből fennmaradó törlesztő
részlet. Erre vonatkozóan 2014. augusztusában külön szerződést kötött az önkormányzat a
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Zrt-vel. Amennyiben nem az EDF DÉMÁSZ Zrt. lesz az üzemeltető, ezt a fennmaradó
összeget egy összegben kell megfizetni.
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi ciklus alatt, a kialakult helyzetre tekintettel, meg
kellett a szerződést kötni. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. gesztust gyakorolt e kérdés kapcsán is
Mezőhegyessel szemben, hiszen más önkormányzat számára nem tette lehetővé a
részletfizetést.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az EDF DÉMÁSZ Zrt. csak speciális engedély
mellett hajlandó más cég szerelőit a lámpatestekhez engedni, tehát nem garantálja, hogy rövid
időn belül engedélyt ad az estleges javításra. Ebből adódóan plusz költséget jelenthet a
kiszállási költség is. A Zrt. nem választaná külön a lámpatestek és a rendszer karbantartását.
A Testületnek azt kell eldöntenie, hogy megerősíti-e érvényben lévő szerződését az EDF
DÉMÁSZ Zrt-vel. Az 5 évre vonatkozó garancia nyilatkozatot az ELIOS Innovatív
Energetikai Zrt. nem hajlandó kiadni, amíg nem nyilatkozik az önkormányzat arról, hogy
megbízza-e az üzemeltetéssel. Az új eszközök felszerelésével az ELIOS Zrt. úgy véli, hogy
pozícióba került, de az érvényben lévő szerződés miatt ugyanezen állásponton van az EDF
DÉMÁSZ Zrt. is. Mivel két ellentétes oldalon álló piaci szereplőről van szó, nincs lehetőség
arra – amit korábban már javasolt – hogy megállapodjanak.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben megerősítenék szándékukat az EDF DÉMÁSZ
Zrt. irányába, úgy nekik kell az ELIOS Zrt. irányába folytatni a további tárgyalásokat.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Véleménye szerint a legoptimálisabb megoldás, ha a
Testület kinyilvánítja, hogy a jelenleg érvényben lévő karbantartási és üzemeltetési szerződést
egyoldalúan nem mondja fel. Ennek megfelelően megkeresnék a kivitelezőt, az ELIOS Zrt-t,
hogy a kiviteli szerződésben vállalt konszignációs raktárt és az ahhoz kapcsolódó garanciális
szerződésrendszert bocsássa az önkormányzat rendelkezésére, hogy azt átadhassák az éppen
aktuális szolgáltatónak. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által készített szerződéstervezetet a Testület
megtárgyalja, amennyiben az megítélése szerint nem kedvező, nem megfelelő – tekintettel
arra, hogy akkor már a garanciális szerződésrendszer és a konszignációs raktár az
önkormányzatnál van – esetlegesen más szolgáltatónál is próbálkozhat.
Magyar Tibor képviselő: Az ELIOS Zrt-nek kötelezettsége elvégezni a garanciális
javításokat. Az, hogy ezt hogyan oldja meg az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel, nem az önkormányzat
problémája. Természetes, hogy az ELIOS Zrt. ragaszkodik a karbantartási és üzemeltetési
feladatokhoz, hiszen azzal plusz pénzhez jutna. Az önkormányzatnak élő szerződése van az
EDF DÉMÁSZ Zrt-vel, ezért sem kellene Őket tovább hitegetni. A jelenleg érvényben lévő
szerződésnek megfelelően – valamint azért, mert a hálózat is a Zrt. tulajdona – végezze el a
jövőben is a karbantartási és üzemeltetési feladatokat.
Kerekes György képviselő: Az ELIOS Zrt-nek van-e arra lehetősége, hogy kibújjon a
garanciavállalás alól, mint kivitelező? Amennyiben nincs, úgy akkor ez nem alku kérdése.
Egyetért a Magyar Tibor képviselő úr által elmondottakkal a tekintetben, hogy ne hitegessék
tovább az EDF DÉMÁSZ Zrt-t. Egyértelműen értésére kell adni a szándéknyilatkozatban,
hogy mivel egy igen jelentős műszaki javulás állt be, lényegesen kevesebb karbantartási,
javítási feladatuk lesz, a karbantartási és üzemeltetési költség jelentősen mérsékelhető és
mérsékelendő.
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Jeszenka Zoltán képviselő: A Posta utcai és Hársfa utcai közvilágítás fejlesztésből
fennmaradó maradványértékre hivatkozva tárgyalhat a polgármester úr a Zrt-vel a
karbantartási és üzemeltetési díj kompenzálásáról. Meg kell próbálni alkupozíciót kialakítani.
Az önkormányzat továbbra is érvényben tartaná a szerződést az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel, de a
fentiekre való hivatkozással – jelentős műszaki javulás – a díj csökkentésére kell törekedni.
Tisztában van azzal, hogy ebben a helyzetben nehéz kedvezményt kialkudni, de
mindenképpen meg kell próbálni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az EDF DÉMÁSZ Zrt. arra akarta felhívni a figyelmet, hogy ha
más szolgáltatót választanak karbantartásra, javításra, meghibásodás esetén az hosszabb időt
vesz igénybe. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Démász Zrt-vel kötött 2018. november 30-áig hatályos közvilágítás üzemeltetésére
és karbantartására megkötött szerződést ne bontsa fel, azt a módosításokkal együtt
érvényesnek tartsa, továbbá kezdeményezze, hogy a közvilágítás korszerűsítés során
bekövetkezett változások miatt a Zrt. dolgozzon ki új szerződéstervezetet, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
48/2015. (III.03.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes város közvilágításának üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló
szerződésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes város közigazgatási területére
vonatkozóan a Démász Zrt-vel (címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 2008. április 22-én
megkötött és a szerződés szerint 2018. november 30-ig hatályos közvilágítás üzemeltetésére
és karbantartására megkötött szerződést nem kívánja felbontani, azt a módosításokkal együtt
érvényesnek tartja.
Kezdeményezi a Démász Zrt. felé, hogy az időközben bekövetkezett közvilágításkorszerűsítés során bekövetkezett változások – fogyasztási hely mérés, új fényforrások
beépítése, azok öt évre szóló garanciája - miatt a szolgáltató dolgozzon ki új közvilágítási
szerződés tervezetet, melyet a polgármester terjesszen a képviselő-testület ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 31.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az EDF DÉMÁSZ Zrt. javasolta, hogy a jelenleg
érvényben lévő karbantartási és üzemeltetési szerződés módosítását célszerű úgy megkötni, hogy
az a garancia idejéig, azaz 5 évre szóljon.
Uj Zoltán képviselő: Ennek értelmében egy teljesen új szerződést köthetnek a Zrt-vel, ami egy
új tárgyalási alapot képezhet. Érthetetlen számára, hogy a kivitelező cég miért nem ült le
tárgyalni a hálózat tulajdonosával, az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel. Mindkét szolgáltatónak az lenne
az érdeke, hogy egymással megállapodjanak. Ne az önkormányzat problémája legyen a helyzet
megoldása.
Magyar Tibor képviselő: Az ELIOS Zrt., mint kivitelező igyekszik a legtöbb településen
elnyerni az üzemeltetést is, hiszen az plusz pénzt jelent.
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2. napirendi pont: A Ménesbirtokkal kapcsolatos ügyvitel (Szóbeli tájékoztató)
Mitykó Zsolt polgármester: Az őszi önkormányzati választások óta több esetben is
tárgyalt/tárgyaltak a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. vezetőivel, úgy, mint Kun Mihály
Vezérigazgató Úrral, Ács Józsefné asszonnyal, a Zrt. gazdasági igazgatójával, valamint
Kovács Sándor Úrral, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. Üzemi Tanácsának elnökével.
2014. október 22-én megalakult az új Testület, de a várost érintő jelentős probléma itt maradt.
Nehéz megállapítani, milyen következményekkel jár, ha a birtok befejezi Mezőhegyesen a
gazdálkodását. Vélhetően igen komoly problémák lesznek. Ennek okán kéri mindhárom
bizottság elnökét, gondolkodjanak megoldási lehetőségeken. Jelenlegi információk szerint a
birtok vezetése nem lát reményt a folytatáshoz, a Group Limagrain Holding részére történő
értékesítési eljárás megkezdődött. Már ebben az évben is részben, de 2016. év májusától teljes
egészében csak és kizárólag a Group Limagrain Holding munkatársai tevékenykednek.
Vélhetően nagymértékű létszámleépítésre kerül sor. Közel 4 milliárd Ft értékű beruházást fog
eszközölni az új cég. Közel 4000 hektárnyi területre szeretné emelni a szerződött
vetőmagtermesztők számát. Más irányba is vannak kereskedelmi érdekeltségük, így nem
tartják fontosnak azt, hogy kitől szerzik be a vetőmagot. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. a
földpályázatok kiírását követően leállította fejlesztéseit. A jövőt illetően javaslatokat,
lehetőségeket vár a bizottságoktól, elnököktől, annak érdekében, hogy a márciusi rendes
ülésen tárgyaljanak azokról.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mikor kezdi meg működését hivatalosan a Group Limagrain
Holding?
Mitykó Zsolt polgármester: Már jelenleg is működik Mezőhegyesen, párhuzamosan a Zrtvel. 2016. májusától csak a Limagrain dolgozói lesznek jelen. A Zrt. vezetősége a dolgozók
érdekeit szem előtt tartva döntöttek az értékesítés mellett. Már a pályázatok kiírását követően
a Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta, hogy rendkívül nehéz anyagi helyzetbe kerültek, amelynek
eredményeképpen dönthettek arról, hogy értékesítik a céget, vagy megszüntetik. A
munkahelyek lehetséges megőrzése érdekében döntöttek az értékesítés mellett.
Jeszenka Zoltán képviselő: Hozzávetőlegesen hány főt fog érinteni a cég megszűnése?
Mitykó Zsolt polgármester: Kovács Sándor Úrnak, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. Üzemi
Tanácsa elnökének tájékoztatása szerint a jelenlegi 400 állandó dolgozóból körülbelül 200
dolgozónak tudnak munkát biztosítani. Az időszaki munkára vonatkozóan nem tudott
információval szolgálni.
Jeszenka Zoltán képviselő: 200-250 főt érintő munkalehetőség biztosítása, annak
megoldására javaslat nem egyszerű feladat. Jelenleg elképzelése sincs, hogy ebben a
helyzetben milyen megoldás lehetséges.
Kerekes György képviselő: A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. jelenlegi dolgozói létszáma
480 fő. 99 pályázatot írt ki az Állam. Amennyiben minden pályázatot más nyer meg, úgy 99
embernek lesz munkája, mint főállású vállalkozó, a bérlet jogán. Ezek vélhetően nem
mindegyike lesz mezőhegyesi lakos. Ekkora földterületeket takarmánynövény-termesztéssel
legalább egy fő alkalmazottal tud megművelni – a pályázatban vállalni is kellett. Ez azt
jelenti, hogy hozzávetőlegesen 200 fő munkája biztosított.
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Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint most felesleges számolgatni, nem tudják, hogy
mi lesz a pályázatok eredménye. Elképzelések lehetnek, de nem tudhatják, felsőbb szinteken
hogyan döntenek. Véleménye szerint az önkormányzatnak csak azzal kell foglalkoznia, hogy
az új cégeket, akik majd megjelennek Mezőhegyesen, tevékenységet folytatnak, és iparűzési
adót fizetnek, felvegye velük a kapcsolatot. Mivel Mezőhegyesen végzi tevékenységét, ide
kell fizetnie az adót, az önkormányzatnak be kell hajtania az adóját. Amennyiben nem tudják
behajtani, akkor kell elgondolkozni, hogy hogyan jussanak hozzá ahhoz a pénzhez.
Amennyiben lecsökken az iparűzési adóbevétel, komoly gondok lesznek az önkormányzatnál.
Az iparűzési adó ismeretében lehet gondolkozni az emberek sorsáról. A Mezőhegyesen
letelepedett cégekkel lehet a jövőben tárgyalni az itt élő munkanélküliek érdekében.
Mitykó Zsolt polgármester: Erre gondolt, amikor azt kérte a bizottságok elnökeitől, hogy
tegyenek javaslatot, megoldási lehetőségeket a probléma orvoslására. Meglátása szerint
vannak lehetőségek, hiszen a Limagrainnel is előrehaladottak a tárgyalások. A birtok ígéretet
tett, hogy megismerteti a céget az önkormányzattal, szeretnének erre sort keríteni testületi ülés
keretében. A Battonya-Mezőhegyes határában megvalósítandó geotermikus hőerőmű
beruházást is kell használni, össze kell állítani, az önkormányzatnak milyen területei vannak,
amelyek e fejlesztés során hasznosíthatóak.
Jeszenka Zoltán képviselő: A cégek milliárdos fejlesztéseinek,
köszönhetően az első időszakban plusz iparűzési adóbevétel várható.

beruházásainak

Uj Zoltán képviselő: Óvatosságra kell törekedni. Véleménye szerint nem kellene a
Testületnek véleményt nyilvánítania, tanácsot adnia e kérdésben. Nem minden esetben fedi a
valóságot az, amit nyilvánosságra hoznak. A birtok anyagi problémái nem csak a természeti
katasztrófa, illetve a földpályázatok kiírásának eredménye, csak erről nem beszélhetnek. Az
önkormányzatnak nincs kompetenciája beleszólni a birtok működésébe, gazdálkodásába,
döntésébe. A birtok egy jól működő, kizárólag a tőkére hajtó cég, profi szinten végzi
tevékenységét. Mezőhegyesen nagyon kevés ember tudja, hogy mi lesz a céggel a jövőben. A
képviselők nem tartoznak ebbe a körbe. Elképzelések, javaslatok lehetnek, de mi lesz, ha nem
az lesz a jövőben, amit most csak sejtenek? Véleménye szerint létszámleépítés akkor is
megtörtént volna, ha nem jön új cég Mezőhegyesre. A birtok 10 évre kapta az Államtól a
földeket bérbe, és – tudomása szerint – erre a 10 évre létszámkötöttsége volt. Amennyiben
maradna a föld a birtoknál, letelik a 10 év, úgy – véleménye szerint – létszámleépítésre
kerülne sor, hiszen egy ekkora cég nem bír el ekkora létszámot. Véleménye szerint várni kell
még a javaslatokkal, mert nem feltétlen jönnek ki rosszul ebből a helyzetből. A Limagrain a
birtoknál egy lényegesen tőkeerősebb, óriási nemzetközi cég. A birtok ebből az üzletből
vélhetően nem jön ki rosszul, és reméli, hogy a város sem. Véleménye szerint az
önkormányzatnak nem szabad beleavatkoznia a birtok ügyeibe, ott már vélhetően tisztában
vannak azzal, mi lesz a jövőben. Ne hozzák saját magukat kellemetlen helyzetbe azáltal, hogy
egy ilyen ügyben tanácsot adnak. Nem feltétlen jár rosszul a város azzal, ha új cég jelenik
meg, az iparűzési adót illetően az önkormányzat nem kerül rossz helyzetbe. A változásnak
köszönhetően nem 5-6 ember fog jól élni, hanem legalább 100. Lehet, hogy nem olyan jól,
mint azaz 5-6 ember, de meg fog belőle élni.
Mitykó Zsolt polgármester: A városvezetésnek foglalkoznia kell e kérdéssel is. A városban
vannak más cégek is, amelyeknek viszonylag sok alkalmazottja van, és jelentős iparűzési adót
fizet, de nincsenek előtérben. Azokkal is foglalkozniuk kell, azokon is segíteniük kell, akik
jelentős mértékben járulnak hozzá a város fejlődéséhez. A város vezetésének rendelkeznie
kell a megfelelő információkkal, ezért szeretné, ha beszélnének azokról.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő: Azzal egyetért, hogy beszéljenek a problémáról, de ne
essenek ugyanabba a hibába, mint az előző ciklus során. Nem lehet tudni, hogy a birtok
vezérigazgatója milyen tárgyalásokat, egyeztetéseket folytat az országgyűlési képviselő úrral,
és másokkal is. A birtok vezetése is tanácstalan, és tájékozatlan a továbbiakról. Természetesen
álljanak ki a birtokért, de azt óvatosan tegyék.
Kerekes György képviselő: Legfrissebb információja szerint április 7-én lesz a következő
bírósági tárgyalási nap a birtok beadványával kapcsolatosan. Javasolja, hogy április 7-ét
követően térjenek vissza a kérdésre, tekintettel arra, hogy akkor már újabb információk
birtokába kerülhetnek. A bizottságok elnökei azt követően tehetnek javaslatot és az áprilisi
rendes ülésen a Testület is visszatérhet a kérdésre.
Mitykó Zsolt polgármester: A témát tájékoztatás jelleggel vetette fel. Egyetért a javaslattal,
miszerint az április rendes ülésen visszatérnek a kérdésre.
3. napirendi pont: „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű
programmal kapcsolatos álláspont kialakítása (2 melléklet)
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2014. december 8-ai rendkívüli ülésén
kinyilvánította azon szándékát, hogy részt kíván venni a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok
irányába” elnevezésű pilot programban. Ezen döntésüket is igen rövid információ birtokában
hozták meg. Ismételten megkeresték egy 15 fős szociális szövetkezet létrehozásához kérték
csatlakozási szándékát, amellyel kapcsolatosan jelezték, hogy a szerződést rövid időn belül
alá kellene írni. Támogatja az országgyűlési képviselő úr azon elképzelését, hogy Orosháza
Mezőkovácsháza kistérséggel együttesen hozzon létre egy olyan szövetkezetet, amely
integrált állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkozna. Ezen csatlakozási
szándéknyilatkozatot nem írta alá azon oknál fogva, hogy a 2016. évben életbe lépő
kritériumokat nem látja Mezőhegyes részéről vállalhatónak. Amennyiben a későbbiekben
alapítanak szövetkezetet, nincs akadálya a csatlakozásnak. Sajnálatos módon Mezőhegyesen
nagyon kevés azok száma, aki tisztességesen, becsülettel szándékoznak dolgozni. Azokra az
emberekre, akik sem fizikailag, sem mentálisan nem alkalmasak erre a munkára, nem
számíthatnak. A szociális szövetkezet kérdésének kezelésével nem kívánta az alpolgármester
urat még tovább terhelni, hiszen számos feladatot ő visz. Anélkül, hogy tudná, a Testületben
van olyan képviselő, aki ezen téma kezelését felvállalná, nem vállalhatta a szándéknyilatkozat
aláírását.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Minősített többségű testületi döntés nélkül nem
csatlakozhatnak semmiféle társuláshoz, kezdeményezéshez, a polgármester úr egy
személyben nem nyilatkozhat e kérdésben. A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás
felmérést készített mezőgazdasági témájú kérdésekről. A felmérést kiosztották 120
személynek. Voltak közöttük olyanok, akik még a kérdést sem értették. A felmérés alapján
megvizsgálták, hogy ki, mivel szeretne foglalkozni. A 120 főből 3 fő szeretne – otthoni
körülmények között – állattenyésztéssel foglalkozni, de nem igazán látják arra sem a
szándékot, hogy mezőgazdasági növénytermesztéssel foglalkozzanak. A felmérés alapján
sajnálattal állapították meg, hogy a mezőhegyesi emberek nem akarnak ezzel a területtel
foglalkozni. A mai nap folyamán indult a 2015. évi közfoglalkoztatási program, összesen 205
embert vettek fel e programba. A programon belül megvásárlásra kerül egy aprítógép, ennek
kapcsán surjázási feladatokat is el tudnak látni. Az útépítő programok egyike 2015. december
31-éig, a másik 2016. február 28-áig tart. Az egyik programon belül buszmegállókat,
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kerékpártárolókat tudnak létesíteni, padokat gyártani, azaz asztalosipari munkákat végeznek.
A mezőgazdasági közmunkaprogramban 50 fő dolgozik. Korábban nagyon sok probléma volt
e program kapcsán a dolgozók hozzáállásával. 2015. évben a munkavezető választotta ki azt
az 50 embert, aki alkalmas lehet a feladat ellátására. Így a régi programból körülbelül 20 fő
maradt, 30 fő teljesen új dolgozó.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálatos módon a közmunkaprogramban nagyon kevés,
megbízható emberre számíthatnak. Mihelyt megkezdődnek a szezonális mezőgazdasági
munkálatok a városban, inkább elmennek napszámba dolgozni.
Magyar Tibor képviselő: A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű pilot
program kapcsán a legfőbb problémája, hogy korábban ígéretet kaptak arra, minden gond
nélkül, igen jól finanszírozott szövetkezetet hozhatnak létre, ahhoz képest a megküldött írásos
anyag részletesen tartalmazza, hogy milyen követelményrendszernek kell megfelelniük, mind
pénzügyi, mind megvalósítási szempontból. Igen komoly feltételeknek kell megfelelniük,
hogy ez a program itt elinduljon. Elsősorban olyan emberekre van szükség, akik vállalják a
feltételeket. A programban részt vevők részére biztosítaniuk kellene a szükséges
infrastruktúrát. A program pénzügyi lebonyolítása egy központi rendszeren történne, a
beszerzés is központilag történne, annak érdekében, hogy a különböző termékeket kedvezőbb
áron rendelhessék meg. Véleménye szerint ez nem járható út, a mezőgazdaságban nem lehet
hosszú távra előre tervezni. Például bármikor megtámadhatja egy betegség a terményt, annak
ismeretében lehet kezelni azt, meghatározott vegyszerekkel. Az elképzelés olyan szempontból
támogatható, hogy ezzel bevételre tehetnek szert, de ugyanakkor igen komoly feltételeket
szabnak a létrehozáshoz és működtetéshez. Mit várnak el az önkormányzatoktól az elképzelés
kitalálói? Szeretné, ha olyan személy nyilatkozna, nyújtana tájékoztatást a programról, aki
részletes információval bír arról. A döntést nagyon meg kell fontolni, és elő kell készíteni,
nehogy úgy járjanak, mint az orvosi ügyelettel kapcsolatosan.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben most nem csatlakoznak a programhoz, úgy a
későbbiekben azt bármikor megtehetik.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint ez nem lenne szerencsés. Ehhez a programhoz
kétféleképpen lehet csatlakozni. Utólagos csatlakozás esetében támogatást nem nyújtanak,
vagy most csatlakoznak, és támogatást kapnak. Ebben az évben mindent támogat a program –
mint például anyag- és eszközbeszerzés – 2016. évben már csak a munkabéreket támogatja, az
azt követő években már nem nyújt támogatást. Ennek oka, hogy a harmadik évre már
önfenntartónak, életképesnek kell lennie a programnak. Mezőhegyesen nagyon nehéz
létrehozni a szövetkezetet, legalább egy olyan embert kell találniuk, aki rendelkezik a
megfelelő, felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel. Azon felül még 5-6 olyan ember kell, aki
megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik és összefogja a programot.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Azokat a szakembereket nem az önkormányzat, hanem a
kistérség választja ki.
Magyar Tibor képviselő: Személyesen vett részt egy előadáson, és tekintett meg egy már
évek óta működő gazdaságot. Rajta kívül több megyéből érkeztek még látogatók, érdeklődők.
Előadást hallhattak arról, hogyan épült fel a rendszer, hogyan működik. Az állattartással nem
volt megelégedve, ami tetszett az a paprika-, és dinnyetermesztés. Hosszú évek kemény
munkája szükséges ahhoz, hogy ez a program gazdaságosan működjön. További probléma,
hogy Mezőhegyesen nincs sem társadalmi, sem történelmi hagyománya annak, hogy az ember
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megélhetését mezőgazdasági munkából, saját maga biztosítsa. Ilyen feltételekkel rendkívül
nehéz létrehozni a szövetkezetet, ami hatékony és önfenntartó tud lenni a jövőben. Még
nagyobb problémát vet fel az állattartás. Van-e egyáltalán az önkormányzatnak olyan telepe,
ahol legalább a minimális mennyiségű állatot tartani tudja? Igen komoly kérdések, amelyről
jelen ülésen dönteniük kellene. Tisztában kellene lenni azzal is, hogy milyen
következményekkel jár, ha nem kívánnak részt venni a programban, annak ellenére, hogy az
eddigiekben támogatták, és előzetesen kinyilvánították, hogy részt kívánnak venni a
programban.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Amennyiben a konzorciumi tagok azt mondják, hogy be kell
szállni, ellenben nem tudják megvalósítani, úgy nem eldöntendő a kérdés, pénzügyileg is
hozzá kell járulni. A konzorciumi megállapodás tervezet értelmében „Amennyiben a program
továbbfejlesztési, távlati fenntartása, illetve újabb fejlesztési források bevonása érdekében
szükségessé válik a vagyoni hozzájárulás, akkor a Konzorciumi tagok a Konzorcium teljes
ülése által megszabott vagyoni hozzájárulást egyenlő mértékben kötelesek teljesíteni.”
Magyar Tibor képviselő: Fontos kritérium, hogy a szövetkezetet az önkormányzatnak kell
megalapítania, nem a programban foglalkoztatottaknak – legalább 10+1 fő.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos kérdést vet fel, és az bátortalanítja el, hogy a
mezőgazdaságban évek óta sikeresen tevékenykedők sem szeretnének részt venni a
programban. Azokat az embereket lenne célszerű bevonni a programba, akik már évek óta
kisebb földterületen gazdálkodnak.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A tervezet szerint együttesen kell csinálni az állattartást és
növénytermesztést. Az önkormányzat nem rendelkezik olyan épülettel, ahol megfelelő
körülmények között tudnának jószágot tartani. A 11 főnek együttesen kell gazdálkodna a
telepen is. 3-4 olyan terület van, ami alkalmas lehet a növénytermesztésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Az, hogy mennyire nincsenek megbízható, hasznos dolgozók,
jól mutatja, hogy a közmunkaprogramban részt vevő 50 fős csoport 1,5 éve nem képes
felállítani a fóliasátrat.
Kerekes György képviselő: Ma Magyarországon olyan pályázati rendszert alakítottak ki,
amelyben olyan állattenyésztés működhet, amit a környékben megtapasztalhattak, ami –
véleménye szerint – máshol nem felelne meg az előírásoknak. Sajnálattal tapasztalja, hogy
függetlenül attól, sok állattartó nem az előírásoknak megfelelően jár el, az ellenőrzéseknél
mindent rendben találnak. A szövetkezetbe belépők mindegyikének főállásúnak kell lennie?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A 11 fő csak regisztrált munkanélküli lehet.
Kerekes György képviselő: A dolgozók munkájának eredményessége nagyrészt függ az
irányítástól is. A fóliasátor felállítása is elsősorban annak függvénye, eredménye, hogy nincs
megfelelő irányító menedzsment. A mezőhegyesi ember nem tud kisüzemben gondolkozni,
ahhoz vannak hozzászokva, hogy nagyüzemben dolgozzanak, a jogszabályokban előírt
minőségi feltételeknek igyekeznek megfelelni, ha nem is mindig sikerült. A kisüzem abból
indul ki, hogy minden kötelem felesleges és hátráltató, ahol lehet, próbálják azokat kikerülni.
Sajnos Magyarországon a mezőgazdaságban ez a szemlélet az általános. Ez az oka annak,
hogy Mezőhegyesen nem versenyképes, az előírt kötelezettségeket nem tudják és nem is
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akarják megkerülni, míg mások ebben az élen járnak, ezért jobban boldogulnak, mint a
mezőhegyesi.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az állattenyésztést javasolni szerette volna a gazdasági
programot illetően is. A program elsődleges célja, hogy haszonra tegyenek szert. Értesülése
szerint Mezőkovácsházán már három szövetkezetet is létrehoztak. Sajnos legtöbb esetben azt
keresik mit, hogyan nem lehet megvalósítani. Véleménye szerint ez a program nem életképes,
évek múlva sem lenne önfenntartó, még a béreket sem tudnák kigazdálkodni. A Kormány az
önkormányzat hatáskörébe utalt bizonyos segélytípusokat, ha nem tudják megoldani a
problémát, arra kényszerít, hogy kigazdálkodják, vagy plusz bevételre tegyenek szert.
Amennyiben nem csatlakoznak a programhoz, elsősorban a politikai retorziótól tart, az
önkormányzat magára marad a problémájával. Egyetért azzal, hogy Mezőhegyesen nincs
olyan munkaerő, amelyre minden körülmények között számíthatnának. Amennyiben nem
csatlakoznak a programhoz, ismét ott állnak megszégyenülve, mint a legutóbbi társulási
ülésen. Első gondolata, miután részletesebb információt kapott a problémáról, hogy vegye
kézbe az irányítást, és oldja meg a problémát az alpolgármester. Amennyiben nem
csatlakoznak, úgy semmiféle segítségre a jövőben nem számíthatnak.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben megfigyelnek jelen kormányzati ciklusban egy-egy
munkaprogramot, abban irányvonalakat határoztak meg, attól eltérni nagyon nehéz, de nem is
ajánlott. Meglátása szerint ez egy olyan iránymutatás, amelyhez minden település csatlakozni
fog, el fogja kezdeni. A program célja, hogy az önkormányzat munkaszférájába bevezessék a
növénytermesztést, és az állattenyésztést. Mezőhegyesen a fóliasátrakat is fel lehetne ajánlani
a programba. Nagyon fontos a munkamorál, és az, hogy ki az, aki a vezető szerepet tölti be.
Mezőhegyesen is van arra esély, hogy ezt az irányt működőképessé tegyék. Amennyiben nem
csatlakoznak, úgy a jövőben semmiféle segítségre, támogatásra nem számíthatnak. Itt egy
lehetőség, amellyel élni kell, mert a jövőben újabb lehetőségre nem számíthatnak. Teljesen
más szemlélet van, mint régebben, az egész ország gazdasági helyzete változtatásra
kényszerít, meg kell próbálni vállalkozni. A város vezetésének sokkal jobban kell akarnia a
programot, erre a munkára alkalmas embereket, ha sok munkával is, de meg kell találni. Már
az indulásnál be kell csatlakozni, hiszen jelenleg van rá támogatás. Nem lenne akadálya az
állattenyésztésnek, tud olyan helyet, ahol legalább 60 sertést lehetne tartani. Mindenképpen
éljenek a lehetőséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Megérti a képviselők félelmét a jövőbeni támogatást illetően, de
tisztában kell lenni azzal is, hogy március 15-éig egy bizonyos szegmensben semmiféle
segítséget nem kaptak, pedig Ő szinte minden feltételt teljesített. Rendkívül kellemetlen
helyzetbe hozták Mezőhegyest az orvosi ügyelettel kapcsolatosan, ott elsősorban – a város
lélekszámából adódóan – a hozzájárulásra volt szükség. Amennyiben belevágnak a programba
és nem lesz eredményes, egy másik projekt miatt a megbízható, jól dolgozók el fognak menni.
A jelenlegi munkairányítók is sorra mondanak fel, mert nem képesek kézben tartani az
embereket, pedig jól képzett szakemberekről van szó. A már létrejött szövetkezetekből is már
alig maradt olyan, ami életképes tudott maradni. Sokan nem fogják teljesíteni az elvárásokat,
és meghátrálnak, nem csak Mezőhegyes.
Magyar Tibor képviselő: Úgy értelmezte, hogy nem feltétlenül kötelező egyszerre a
növénytermesztést és állattenyésztést végezni. Amennyiben csatlakoznak, úgy a
növénytermesztésben olyan fűszerpaprika termesztését javasolja, ami folyton növő és
kimondottan fóliatermesztésre alkalmas, ajánlott, de őrölt paprikának nem javasolt. Egy
hektárnyi fóliában 1000 mázsa paprika terem, így az 5 fóliasátorral – ami körülbelül 0,5
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hektárnyi terület – a 11 fő ebben a programban eredményesen el tud indulni. Nem
mondhatják, hogy nem próbálták meg, még akkor sem, ha nem lesz eredményes. Négy évvel
ezelőtt, a START Közmunkaprogram indulásakor is hasonló viták folytak, abban sem
szerettek volna belépni, mert úgy vélték, nem lenne eredményes. Ő javasolta, hogy próbálják
meg, mert nem lesz más lehetőség. Akkor a mezőgazdasági program 30 fővel indult,
sajnálták, hogy csak ennyivel, mert kezdetben igen sok támogatást kaptak, számos eszközt be
tudtak szerezni, igen nagy lehetőség rejlett benne.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Ezt vitatja. Sok elképzelés volt a mezőgazdasági programot
illetően, de számos esetben nem felelt meg az irányító hatóságnak. Hiába próbáltak más
eszközöket is, gépjárműveket beszerezni, a program nem engedte azokat.
Magyar Tibor képviselő: Rajtuk kérték számon, hogy amiért akkor nem igényelték, nem
kérték, most már nem tudnak beruházni. Úgy tudták, hogy újat lehet venni, máshol használt
gépeket vásároltak.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A program szerint nem lehetett mást.
Magyar Tibor képviselő: Máshol ez a tapasztalat.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Polgármester asszonnyal személyesen vitték fel az
elképzelést, de sorozatban húzták ki azokat. Míg másoknak megengedték, Mezőhegyesnek
nem. Jelen ülés összehívására azért került sor, hogy döntsön a Testület arról, elindul a
programban, avagy sem.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Feltétlenül szükséges jelen ülésen dönteni? Jó lett volna
alaposabban utánajárni a programnak. Fontos, hogy lássák rajtuk a hajlandóságot. Meg
kellene nézni egy mintagazdaságot, ha kell, megszervezi a látogatást. Az országgyűlési
képviselő úr nagyon készséges, minden adatot a rendelkezésükre bocsájt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy a mai ülésen
döntsön-e a Testület e kérdésben.
Magyar Tibor képviselő: Nem a Testület fogja megvalósítani ezt a programot, nem a
Testületnek kell elindulnia abban. Az önkormányzatnak kell megvalósítania, a Testületnek a
döntést kell meghoznia.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Rendkívül nagy a kockázat, hiszen mi történik akkor,
hogy úgy döntenek, csatlakoznak és mégsem találnak a feladatra 10 alkalmas embert. Ezzel az
indokkal elfogadják-e azt, hogy Mezőhegyes nem csatlakozik a programhoz.
Mitykó Zsolt polgármester: A program vélhetően – Mezőhegyestől függetlenül is – beindul,
hiszen a két kistérségben – Orosháza, Mezőkovácsháza – összesen közel 500 főt kell bevonni.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A kistelepülések vélhetően több információval rendelkeznek,
mert a programot elsősorban a kistelepüléseken élők megsegítésére próbálják beindítani,
hiszen ott szinte semmiféle munkalehetőség nincs.
Magyar Tibor képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Amennyiben a Testületnek szándékában áll a programhoz
csatlakozni, tudniuk kell van-e olyan terület, ahol a növénytermesztést végezni tudják, van-e
olyan helyiség, ahol a jószágokat tartani tudják. Vannak más kitörési pontok, lehetőségek,
amelyek bevételt hozhatnak az önkormányzatnak.
Mitykó Zsolt polgármester: A témához nem közvetlenül kapcsolódóan, de annak
fontosságára tekintettel – bár a bejelentések között szerette volna tájékoztatni a Testületet,
hogy – 2015. március 10-én 11 órakor informális ülés keretében a Saphire Sustainable
Development cég képviselői bemutatják elképzeléseiket, melyre tisztelettel várja a Testület
tagjait. A cég 2015. évben naperőműpark építését szeretné megkezdeni Mezőhegyesen, egy,
az önkormányzattól bérelt, vagy vásárolt földterületen.
Deli Zoltán képviselő: A cégnek mekkora területre lenne szüksége.
Mitykó Zsolt polgármester: Három hektár területet szeretne.
Kerekes György képviselő: Vélhetően nem az a 11 fő fogja végigvinni az elképzelést a
programban, mint amellyel indult. Csak sertéstenyésztésben lehet gondolkozni? Más jószágot
nem lehet tartani?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Csak sertés lehet.
Kerekes György képviselő: Ne nagyüzemben gondolkozzanak. Amíg nem előírás, hogy
telepen kell az állattenyésztést folytatni, állattartásra egy viszonylag jó állapotban lévő épület
is megfelelő. Nem kell szigorú szabályoknak megfelelnie.
Uj Zoltán képviselő: 47. majorban van egy sertéstartásra alkalmas terület, épülettel –
állattartásra alkalmas, kalodákkal, takarmánytároló résszel, gépjárműtároló helyiséggel –
jelenleg kihasználatlan. Az ingatlan magántulajdonban van, de jutányos áron meg tudná
vásárolni az önkormányzat, vagy akár részletfizetésre is lehetőséget adnának.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A program ingatlanvásárlásra az idei évben nem nyújt
támogatást – csak felújításra – az önkormányzatnak saját forrásból kellene beszereznie azt.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint az általa említett ingatlant kis összegért meg tudná
vásárolni az önkormányzat.
Mitykó Zsolt polgármester: A szándéknyilatkozatot nem írta alá, ezért a részletekről, a
felvetett kérdésekről információt kérhetnek a kistérségtől, amit a későbbiekben
megtárgyalhatnak. Jelen ülésen azonban dönteni kell a szándéknyilatkozatról.
Kerekes György képviselő: A szándéknyilatkozat kötelezettséget is von maga után?
Értelmezésében a szándéknyilatkozat még nem kötelezettség.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A Testület a szándéknyilatkozattal kötelezettséget vállal arra,
hogy részt vesz a programban.
Kerekes György képviselő: A szándéknyilatkozat elfogadásával csatlakoznak a programhoz.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Még senki nem írta alá a konzorciumi megállapodást, most
még be lehet lépni a programba.
Mitykó Zsolt polgármester: E téma kapcsán született első döntés ahhoz kellett, hogy elő
tudják készíteni a programot. Ez csatlakozási szándéknyilatkozat, ami azt jelenti, részt
vesznek a programban.
Jeszenka Zoltán képviselő: Lehet tudni, hány település csatlakozott már a programhoz?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Vélhetően mindenki csatlakozott.
Jeszenka Zoltán képviselő: Ne maradjanak ki, csatlakozzanak.
Kerekes György képviselő: Nincs választási lehetőség, csak a csatlakozás a járható út,
viszont igyekezzenek a lehető legtöbb támogatást kiharcolni, kevesebb kötöttséggel.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Sokkal több információval a holnapi nap folyamán sem
fognak rendelkezni. Amennyiben mindenki csatlakozott, úgy Mezőhegyesnek is csatlakoznia
kell.
Jeszenka Zoltán képviselő: Arra van lehetőség, hogy az alpolgármester úr karolja fel az
egész feladatot? Ő vélhetően több információval rendelkezik.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Van-e olyan plusz információ, ami befolyásolhatja a
döntést?
Uj Zoltán képviselő: A szövetkezetek létrehozásának témája már évek óta kérdés. Most
mindenáron létre kívánják hozatni az önkormányzatokkal.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Csatlakozzanak a programhoz, de igyekezzenek kisüzemi
szinten végezni az állattenyésztést és növénytermesztést.
Jeszenka Zoltán képviselő: Javasolja, hogy Rajos István alpolgármester úr legyen a
programfelelős.
Uj Zoltán képviselő: Csabai Hajnalka rendelkezik a megfelelő végzettséggel, Ő alkalmas
lenne a vezetésre.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Csabai Hajnalka jelenleg a közmunkaprogramot viszi 50
fővel, ez túl nagy felelősség és plusz munka lenne.
Kerekes György képviselő: 10+1 fő szükséges a rendszer működéséhez. A plusz 1 fő vezető
beosztású, vagy Ő is kiveszi a részét a fizikai munkából?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A 11 fő együttesen vesz részt a rendszer működtetésében,
irányításában, szervezésében, de kell egy fő, aki a vezető szerepet látja el.
Mitykó Zsolt polgármester: Csabai Hajnalka a jelenlegi közmunkaprogram mellett nem
vállalhatja ezt a feladatot.
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Uj Zoltán képviselő: 50-60 sertést 11 fő nagyon könnyen el tud látni.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A 11 főnek az állattenyésztést és a növénytermesztést
párhuzamosan kell végeznie.
Mitykó Zsolt polgármester: Minden csatlakozó települési önkormányzatnak vállalnia kell a
tevékenység végzéséhez szükséges területet, azaz brigádonként 5 darab növényház
működtetését és 55 darab sertés gondozását.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az lett volna a legcélszerűbb, ha a jelenlegi Start
Mezőgazdasági közmunkaprogramot integrálják be szövetkezetbe, ezáltal megszűnt volna a
start program. Mezőgazdasági programon túl további területeket kell rendelkezésre bocsátani.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Arra nincs lehetőség, hogy a jelenlegi mezőgazdasági
programban részt vevőkből 11 fő alakítson szövetkezetet?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Azok az emberek mentálisan nem alkalmasak arra,
hogy egy ilyen felelősségteljes feladatot ellássanak.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A rendszerben jelenleg több a nő, mint a férfi, ezért kemény
fizikai munkára sajnos nem foghatóak.
Kerekes György képviselő: Csatlakozni kell a programhoz, a részleteket majd a
későbbiekben tisztázzák. Most a lényeg, hogy 11 főt jelentsenek le. Sokszor tapasztalta, hogy
a nők is elvégzik azokat a fizikai munkákat, amelyekről azt feltételeznék, hogy férfi munka.
Sajnálja, hogy csak sertést lehet tenyészteni, lett volna egy-két jó ötlete.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület csatlakozzon a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című 20152016. évi Békés megyei közmunka pilot programhoz, vállalja, hogy egy brigáddal, azaz 10+1
fővel vesz részt a programban, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
49/2015. (III.03.) Kt. számú határozat
Csatlakozási szándék a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű
pilot programhoz
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok
irányába” című 2015-2016. évi Békés megyei közmunka pilot programhoz.
Vállalja, hogy regisztrált munkanélküliekkel, egy brigáddal, azaz 10+1 fővel vesz részt a
programban.
A Testület kinyilvánítja, hogy a programot megismerte, azt a programban részt vevők
számára hasznosnak, megvalósíthatónak és fenntarthatónak tartja. Vállalja, hogy a
konzorciumi szerződésekben foglaltak szerint valósítja meg a programot.
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Vállalja, hogy a program támogatási kérelmét benyújtja a Békés Megyei Kormányhivatal felé
és a hatósági szerződés szerinti megvalósítását, a konzorciumi partnerekkel a konzorciumi
szerződés szerint együttműködve hajtja végre.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat és a konzorciumi
megállapodás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására: 2015. március 4.
A konzorciumi megállapodás aláírására: értelem szerint
Bejelentések
1. Óvodafejlesztés pályázat
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a pályázattal kapcsolatos ismeretekről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A 2015. évi költségvetésbe beépítésre került 30
millió Ft értékben pályázati támogatással megvalósuló óvodafejlesztés. Előzetes információk
szerint a Belügyminisztérium olyan pályázatot ír ki, amely támogatja az óvodák felújítását,
ezért került betervezésre 30 millió Ft. A Belügyminisztérium kiírta a pályázatot. A pályázati
kiírás szerint azonban – vélhetően – az önkormányzat nem tud pályázni, tekintettel arra, hogy
az csak létszámbővítésre nyújt támogatást. Abban az esetben lehet óvodafejlesztésre, új óvoda
létesítését pályázni, ha bizonyított, hogy a jelenlegi férőhely nem elegendő a
gyermeklétszámhoz viszonyítva.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A pályázatot csak óvodára nyújthatják be?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Igen, csak óvodára, bölcsődére nincs lehetőség.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A bölcsődére egyre több az igény, a 12 fős bölcsődei
férőhely sajnos nem elegendő.
Uj Zoltán képviselő: Sajnálatos módon az óvodai gyermeklétszám évről évre kevesebb.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Korábban ehhez hasonló pályázat esetében is lehetett
felújításra pályázni és csatolni kellett a születési statisztikát. Vélhetően ez akkor is döntő
tényező volt, ezért nem nyertek a pályázaton. Jelen esetben maga a pályázati kiírás szövege is
ezt tükrözi, létszámbővítéshez kapcsolódó óvodafejlesztés. Nem tudják hivatalosan
alátámasztani, hogy nő a születések száma.
Uj Zoltán képviselő: A 2013-as év gyermekszületés vonatkozásában jó évnek számított.
Kerekes György képviselő: Arra nem lehetne hivatkozni, hogy az alacsony bölcsődei
férőhely miatt, az igények emelkedésével bővítik a bölcsődét, és ott szüntetnék meg az óvodai
csoportot. Az óvodai csoportnak pedig szükség van bővítésre.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Amíg statisztikával nem tudják alátámasztani, nincs
esély. Igyekeznek minden lehetőséget számba venni és valamilyen módon kihasználni a
pályázati lehetőséget.
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2. Rendkívüli kiegészítő támogatás
Mitykó Zsolt polgármester: A rendkívüli kiegészítő támogatási igénnyel kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatja a Testületet: „Tisztelt Polgármester Úr! Mezőhegyes Város
Önkormányzata megkeresésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom. Az
önkormányzatoknak a működőképesség megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében lehetősége lesz az idei évben is támogatási igényt
benyújtani Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
helyi önkormányzatok támogatási fejezetében rendelkezésre álló forrás terhére. A támogatás
felhasználását szabályozó pályázati kiírás előreláthatólag februárban kerül kiadásra. A
pályázati kiírás kiadásáig szíves türelmét kérem. Megjegyzem, hogy a településük a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján 2014. november 28-án 15.162 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely összegből az önkormányzat a
támogatói okiratokban foglaltak szerint 6.668 ezer Ft-tal közüzemi szolgáltatóhoz
kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel összefüggésben használhat fel. Üdvözlettel: Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkár”
3. A volt Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeinek bérbeadásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Érdeklődtek a volt Kantár épület, a volt Polgármesteri Hivatal
irodahelyiségei iránt. Gurmai Sándor fotóműhelyt szeretne kialakítani. Az épület földszinti,
valamint alagsori irodáit a Kormányhivatal bérli. Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy
az épület emeleti irodáit – amennyiben további igény is van rá – bérbeadják-e.
Uj Zoltán képviselő: Melyik irodahelyiségekre tart igényt?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A volt polgármesteri irodára, illetve az előtte lévő titkárság
irodára. Műteremként szeretné hasznosítani a helyiségeket.
Kerekes György képviselő: Mennyire szerencsés a Kormányhivatal által bérelt épületbe
vállalkozót beengedni?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Kéri, fontolják meg, bérbe kívánják-e adni az épület
helyiségeit, amennyiben igen, határozzák meg, milyen célra.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Mivel bevétel származna belőle, nem látja akadályát
annak, hogy bérbe adják a helyiségeket. A költségek csökkennének, ha minél többen
helyiséget bérelnének.
Kerekes György képviselő: Nem ért egyet az elhangzottakkal. Nem lenne szerencsés egy
Kormányhivatal által bérelt helyiségbe vállalkozókat beengedni. Van más épületben is üres
helyiségük, adják bérbe azokat. Ilyen például a volt Démász székház helyiségei.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A volt Démász székház épület helyiségei nincsenek abban
az állapotban, hogy ott adott esetben egy műtermet alakítsanak ki.
Uj Zoltán képviselő: Információja szerint ilyen célra szolgáló helyiségnek fix bérleti díja
van. Nem biztos, hogy megérné neki bérbe venni, ha magas összeget kérnének, mivel a mai
világban nem igazán van fotózásra kereslet.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő: Vélhetően azért kér helyiséget, mivel bővíti a
vállalkozását, sokan fotóztatnának vele.
Mitykó Zsolt polgármester: Megmutatják a helyiségeket, addig a Testület is gondolkozik a
kérésen és a következő rendes testületi ülésen – amennyiben továbbra is igényt tart rá –
visszatérnek a kérdésre.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és
Gazdasági Bűnözés elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya az alábbiakkal kereste meg az
önkormányzatot. A megkeresést tartalmában ismertette: „Mitykó Zsolt polgármester úr!
Tájékoztatom, hogy hatóságunk a fenti bűnügyi számon feljelentés kiegészítésében jár el a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 305. §-ba ütköző hivatali visszaélés
bűntett és más bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentés alapján. A nyomozás során
szükségessé vált a Mezőhegyes Önkormányzat által a közvilágítás korszerűsítése tárgyában
kiírt KEOP 5.5.0/A. számú közbeszerzési eljárással lefolytatott pályázat teljes iratanyagának
és a nyertes pályázóval 2014. augusztus 19. napján megkötött szerződés alapján végrehajtott,
a teljesítéshez kapcsolódó teljes iratanyag megismerése, ezért kérem, hogy az ezekhez
kapcsolódó dokumentumokat hatóságunk részére hiteles másolatban megküldeni
szíveskedjen!” Egyeztetett az érintett Nyomozóirodával, majd a szegedi Nyomozóiroda
alkalmazottja személyesen vitte el az iratanyagot. A híradásokban már többször szó volt róla,
ezért tartotta fontosnak, hogy tájékoztassa erről a Testületet. A nyomozás az ELIOS Innovatív
Energetikai Zrt-vel kapcsolatos ügymenetet érinti, a híradásokból értesülhettek a feljelentés
körülményeiről, annak politikai hátteréről. A hivatal a megkeresésre azonnal reagált és
igyekszik mindenben az iroda segítségére lenni a nyomozás mielőbbi lezárása érdekében.
Felkérte Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt, hogy a megkeresésről tájékoztassa
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet asszonyt, Mezőhegyes város korábbi polgármesterét.
Kéri, akinek rendkívüli ülésen egyéb bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel rendkívüli
ülésen egyéb bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérte Deli Zoltán és Jeszenka
Zoltán képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1715 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
aljegyző

Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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