Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. március 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,
Perlaki Edit, a József Attila ÁMK Közművelődési Intézményegységének megbízott vezetője,
Gál Mária, Szociális Intézmény Egységének vezetője, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
csoportvezető, 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. Külön köszönti dr. Varga Imre ügyvéd urat, az önkormányzat jogi képviselőjét.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.
Dr. Bistey Zsuzsa klinikai pszichológus, az Arkánum Alapítvány alapítójának gondolatával
nyitotta meg a mai tanácskozás:„A kelletlenül végzett, kikényszerített munka mindig magán
viseli a negatív energia jegyeit. Szerencsére ennek az ellenkezője is igaz.”
Az ülésre elővezetett napirendi pontok ismertetése előtt egy folyamatban lévő témában
kívánja tájékoztatni a jelenlévőket és az érdeklődőket. Ezen esemény Mezőhegyest és Kövér
László urat, a magyar Országgyűlés elnökét, mint közjogi méltóságot érinti.
Miután 2010. évben megválasztották önkormányzati képviselőnek, majd egy évre rá
alpolgármesternek, szembesült olyan kötelezettségekkel, amelyekről egy közszereplőnek
nemcsak gondolatainak kell lennie, hanem azzal kapcsolatban nyilvánosan is állásfoglalást
kell tennie. Azt vallja, hogy a közszereplő számos fontos dolga közül egyik legfontosabb,
hogy a magyarság eszmeiségéről ne lokálisan, hanem globálisan gondolkodjon és akként
tevékenykedjen. Közösségszervező múltjából fakadóan tudja, hogy Magyarország jelenlegi
határain belül élő magyarok, sajnos kevésbé élik meg magyarságukat, mint a határon túl élő
magyar közösségek. Ezekben a közösségekben napi szinten kellet, kell megküzdeni a magyar
identitás megőrzéséért. A templomokban, a nagyszülők meséiben ott volt a magyar nyelv, a
már régen hallott Lehel vezér kürtjének hangja. Ezt tanulta meg a Romániába szakadt
testvértelepülések lakóitól. Tudta, hogy valamilyen módon ki kell fejeznie irányukba a
köszönetét, valahogy ki kell mondania, hogy Mezőhegyes eszmei közösséget vállal Arad,
Kézdivásárhely, Pereg, Uzon-Sepsimagyarós testvértelepüléseik lakóival. Miután 2014.
októberében polgármester lett, megalkotta azt a programot, amely keretén belül Mezőhegyes
város címeres zászlaját szerette volna elvinni ezeknek a településeknek. Ily módon akarta
kifejezni irányukba az együttműködésükbe vetett hitét. Ily módon szeretett volna elkezdeni
egy új típusú érték és érdekvédelmi lobbit településük hasznára.
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Mivel Mezőhegyes ez évben ünnepli alapításának 230. évfordulóját, arra gondolt, hogy a két
eseményt összekapcsolja, és oly módon ad eleganciát, patinát küldetésének, hogy megkéri
Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy amennyiben értékesnek véli programját,
szíveskedjen kezdeményezését támogatni azzal, hogy a nevezett települések részére
adományozzon egy-egy nemzeti zászlót. Simonka György országgyűlési képviselőt kérte
meg, hogy terjessze fel indítványát. Mélyen meghatotta, hogy Kövér László házelnök
felfigyelt Mezőhegyes polgármesterének kérésére és azt támogathatónak találta. Az
Országgyűlés elnöke által adományozott zászlókat, március 13-án, ünnepélyes keretek között
Mitykó Zsolt polgármesternek és Rajos István alpolgármesternek adta át Mezőkovácsházán, a
Békés Megyei Önkormányzat kihelyezett ülésén Simonka György képviselő, és Zalai Mihály
a közgyűlés elnöke.
Mezőhegyes lakosságának, március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából szervezett programon
mutatta be első ízben ezt a kezdeményezést, és a „veretes” zászlókat. Jelen testületi ülésen
publikálta a program eddigi előéletét, megtörtént mozzanatait. Ezt követően a megnevezett
testvértelepülések visszajelzései alapján indulnak útnak a zászlók, hogy beteljesítsék
küldetésüket, ami nem más, mint hogy hirdessék a magyarság határokon átívelő eszmei
közösségét!
Kövér László Házelnök Úr 4 db díszdobozban elhelyezett zászlót és adományozó levelet
ajándékoz Mezőhegyes város testvértelepüléseinek.
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. A napirendet azzal a
módosítással javasolja elfogadásra, hogy 13. és 14. napirendi pontként tárgyalják meg – a
bizottsági üléseken kiosztott – a Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány részére a
Mezőhegyes név engedélyezéséről, illetve a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztéseket. A fenti módosítással javaslatot tett
az alábbi napirendek megvitatására:
1) A Képviselő-testület gazdasági programja 2015-2019.
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3) József Attila Általános Művelődési Központ 2015. évi közművelődési munkaterve
4) Környezetvédelmi Program készítéséről
5) A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
6) Vízterhelési egységdíjak
7) Csala István kérelme a földbemunkálás költségének megtérítésére
8) Balázs Sándor karbantartói munkakörbe való kinevezése
9) Megjelenés a „Hungarikumok, Magyarországi Múzeumok, Tradicionális Intézmények”
elnevezésű angol kiadványban
10) Kiegészítés a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű pilot programhoz
11) A közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt nyertes
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról
12) Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek megművelésére a Papp József Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft- vel szerződés kötése
13) Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány részére a Mezőhegyes név engedélyezéséről
14) Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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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 és zárt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámolók 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:
53/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 12/2015., 30/2015., 39/2015., 47/2015., 49/2015.,
50/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki a zárt 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:
54/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
Zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 45/2015. Kt. sz. zárt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Képviselő-testület gazdasági programja 2015-2019.
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015-2019. évre vonatkozó Gazdasági programját. (A gazdasági
program a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A gazdasági program 4.1. Fejlesztési elképzelések
pontja Infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési elképzelések alcím alatt nevezett utcák
vonatkozásában módosítást kér. Ezen alcímből kéri kivenni a „Az alábbi utcák szilárd
burkolattal történő ellátását tervezzük: Jókai utca, Váczi utca” mondatot. A program 4.5
pontja is tartalmazza ugyanezen utcaneveket, melyet szintén törölni kér. Globálisan kívánja
kezelni ezen fejlesztési területet, mivel előzetesen nem ismert, hogy milyen utcák esetleges
felújítására, új burkolattal történő ellátására van lehetőség. További javítást kér a program 1.4
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Önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások
alakulása b.) József Attila Általános Művelődési Központ alpont alatt az Óvodáskorú
gyermekek nevelése 2 db 75 helyett 50, valamint 1 db 45 helyett 25 férőhelyes telephelyen, és
kiegészíteni ezen alcímet 1 db 10 férőhelyes bölcsődével.
A program 4.5 pontja Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról cím, azon
belül az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van
szükség alcím alól kéri törölni az „ÁMK épületének magas tetővel történő ellátása, melynek
eredményeként a Kiskatonák teri épület, valamint a Petőfi sétányon lévő épület funkciója
megszüntethetővé válna.” mondatot.
A programot valamennyi bizottság véleményezte. Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a programot és a polgármester úr által említett
módosításokkal, javításokkal elfogadásra javasolja azt.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és a fenti módosításokkal elfogadásra javasolja a gazdasági
programot.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy az utak és járdák felújítása mellett a kerékpárút kialakítását név szerint vegyék
bele a programba. A fenti módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a programot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van a programot
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a fenti módosításokkal, kiegészítéssel fogadja el Mezőhegyes
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. évre szóló gazdasági programját,
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:
55/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló Gazdasági programja
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015-2019. évre szóló gazdasági programját az alábbi módosítással,
kiegészítéssel fogadja el:
- 4.1. Fejlesztési elképzelések pontja Infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési elképzelések
alcím alatt törölni az alábbi mondatot: „Az alábbi utcák szilárd burkolattal történő
ellátását tervezzük: Jókai utca, Váczi utca” mondatot. A program 4.5 pontjában is
törölni ugyanezen utcaneveket.
- 4.5 pont Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról cím, azon belül az
oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van
szükség alcím alól törölni az „ÁMK épületének magas tetővel történő ellátása, melynek
eredményeként a Kiskatonák teri épület, valamint a Petőfi sétányon lévő épület
funkciója megszüntethetővé válna.” mondatot.
- 1.4 Önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások
alakulása b.) József Attila Általános Művelődési Központ alpont alatt az Óvodáskorú
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gyermekek nevelése 2 db 75 helyett 50, valamint 1 db 45 helyett 25 férőhelyes
telephelyen, és kiegészíteni ezen alcímet 1 db 10 férőhelyes bölcsődével.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló és a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben a polgármesterre
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló, a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben és a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatában a
Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a
Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.6.) önkormányzati rendeletben a polgármesterre
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, a köztemetőről és a temetkezésekről szóló és az
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önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
önkormányzati rendeletben a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót
valamennyi bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat fogadja el,
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:
56/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
- a polgármester által beterjesztett, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló 6/2012.(II.29.) önkormányzati rendeletben és a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletben a polgármesterre
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót;
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett, az egyes szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 6/2012.(II.29.) önkormányzati rendeletben, a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletben és
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi
szabályzatában a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót;
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság által beterjesztett, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolót;
- a polgármester által beterjesztett Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.6.) önkormányzati rendeletben
a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót;
- a jegyző által beterjesztett Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.6.), a köztemetőről és a temetkezésekről
szóló 34/2013.(XII.12.) és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendeletben a
jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: József Attila Általános Művelődési Központ 2015. évi
közművelődési munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Soósné Záluszki Máriát, a József Attila ÁMK vezetőjét,
amennyiben kiegészítenivalója van, azt tegye meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: Nem kíván kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkérte az ÁMK vezetőjét a közművelődési munkaterv
elkészítésére, ezzel is demonstrálva, hogy jelen vannak, és hogy a közművelődés nem
kizárólag az ÁMK épületében végzi feladatát. Más helyeken is meg tudja valósítani a
lakosság által elvárt közfeladatokat és kérte, hogy mutassák be a napi program kihasználtságot
is. Köszöni az anyag elkészítését, a jövőben kezdeményezni fogja annak bővítését. Az
anyagban – kérésére – szerepelnek az ÁMK által önállóan és a vele együttműködő
szervezetek által közösen benyújtandó pályázatok. Ezen pályázatokkal nem csak saját
működését, hanem a szervezetek munkáját is támogatja. Pályázati támogatással valósul meg a
33. Néptánctábor – a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület működésére;
kérdéses az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnep és Zenekari találkozó; 2. Mazsorett tábor, az
MSE működési forrásainak biztosítására és a Mezőhegyes Kupa Kispályás Labdarúgó Torna
megrendezésére közösen nyújtanak be pályázatot, valamint a városnapok megszervezésére –
mely a fogathajtó világbajnoksághoz kapcsolódna – is pályázatot nyújt be az ÁMK. A
Zenekari találkozóval kapcsolatos pályázat előkészületei megtörténtek, az ülést megelőzően
kapta kézhez annak költségvetését. Kéri, hogy a témát a napirendeket követően tárgyalják
meg és alkossanak véleményt.
Rajos István alpolgármester: A beterjesztett munkaterv mutatja, hogy milyen tevékenység
folyik az ÁMK Közművelődési Intézményegységében. Jól kidolgozott és összeállított az
anyag. A lakosság úgy érezheti, hogy szinte minden esemény az ÁMK körül zajlik, oda
koncentrálódik. A munkaterv jól mutatja, hogy nincs olyan hónap, amikor ne lenne
valamilyen rendezvény, program. Megnyílnak különböző pályázati lehetőségek és ennek
kapcsán az ÁMK felvállalta azok elkészítését, ami jól mutatja az ÁMK és a civil szervezetek
közötti egyre szorosabb együttműködést. A Mezőhegyesi Sportegyesület kiemelkedő szerepet
tudott ebben vállalni, így működésre és különböző sportrendezvények támogatására is
lehetőség lesz pályázatot benyújtani. Ugyanezen cél okán megkeresett más sport és egyéb
civil szervezetet is. Reméli, sikerül minél több szervezetnek részt vennie ebben a pályázati
rendszerben. Köszönetét fejezi ki az ÁMK dolgozóinak, hogy felvállalják ezen munkálatokat
és segítenek más pályázatokat illetően is. Mindezen feladatok hűen tükrözik az ÁMK
munkáját.
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület működésre igyekszik pályázni, de a
pályázati támogatás 50 %-a az ÁMK felé fizetendő terembérleti díj. Az eddigiekben az
egyesület igen csekély összegű terembérleti díjat tudott, vagy egyáltalán nem fizetett.
Amennyiben pozitív elbírálásban részesül pályázatuk, úgy egy évre közel 2 millió Ft összegű
terembérleti díjat fizetne az egyesület az ÁMK részére. A támogatás másik 50 %-át
eszközvásárlásra szeretnék fordítani. A sportrendezvény támogatását célzó pályázatot
egyesület nyújthatja be. Ezzel az egyesület támogatja az ÁMK által megrendezendő
Mezőhegyes Kupa Kispályás Labdarúgó Tornát. Sokkal látványosabb, színvonalasabb,
anyagilag gazdagabb, több héten át tartó torna megrendezésére nyújt lehetőséget a pályázat. A
pályázatnak köszönhetően a torna megrendezésére az ÁMK és az egyesület közös
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szervezésében kerülhet sor, ami reményeik szerint bevételt eredményez az egyesület és az
intézmény számára.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ÁMK-ban rendezendő tornákat illetően több esetben is
rendkívül nehezen sikerült támogatókat toborozni annak megszervezésére. Örömét fejezi ki,
hogy az idei évben ilyen problémával – remélhetőleg – nem kell szembenézniük.
A munkatervet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (A
munkaterv a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a József Attila ÁMK 2015. évi
közművelődési munkatervét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a munkatervet illetően, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület hagyja jóvá a József Attila Általános Művelődési Központ 2015. évi közművelődési
munkatervét, 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:
57/2015. (III. 25.) kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK 2015. évi közművelődési munkatervének elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja
értelmében az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg és hagyja jóvá a József Attila
Általános Művelődési Központ 2015. évi közművelődési munkatervét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. naprendi pont: Környezetvédelmi Program készítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
értelmében átfogó Környezetvédelmi Tervet kell készíteni az önkormányzatnak. A tervet
megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakember készíti el. Ennek megfelelően árajánlatot
kértek be. Az előterjesztést és az árajánlatokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és árajánlatok a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A békéscsabai MUVAPI Kft. ajánlata a kedvezőbb, ezért a bizottság
javasolja, hogy a környezetvédelmi program elkészítésével ezen céget bízza meg a Testület
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a munkatervet illetően,
azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Környezetvédelmi Program elkészítésével a MUVAPI Szakértői, Tanácsadó és
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Szolgáltató Kft-t bízza meg, 140.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 177.800,- Ft, valamint 70,Ft/km + ÁFA közlekedési költség díjazás ellenében, 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:
58/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Környezetvédelmi Program készítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) b) pontjában foglaltaknak megfelelően Környezetvédelmi
Program készítését határozza el.
A Program elkészítésével a mellékelt árajánlatok alapján MUVAPI Szakértői, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t (560 Békéscsaba, Mednyánszky u. 8. I/1.) bízza meg, 140.000,- Ft + ÁFA,
azaz összesen 177.800,- Ft, valamint 70,- Ft/km + ÁFA közlekedési költség díjazás
ellenében, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének adótöbblet terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a megbízás aláírására: 2015. április 3.
5. napirendi pont: A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés
meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. –
ügyvezető igazgatója Pap István Tibor Úr – vállalta az önkormányzat tulajdonában lévő
Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetését. Az erre irányuló szerződés 2015. március 31-ével
jár le. Az ügyvezető igazgató úr biztosította afelől, hogy a következő egy évre – 2015. április
1. – 2016. március 31. – a Kft. vállalja a gyűjtemény üzemeltetését. Az előterjesztést az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szerződés egy évvel történő meghosszabbítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a szerződést illetően, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft-vel kötött, az
önkormányzat tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó
üzemeltetési szerződést hosszabbítsa meg újabb egy évvel, 2015. április 1-jétől 2016. március
31-éig, 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:
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59/2015. (III. 25.) kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft-vel (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat
tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a
Kft. ügyvezető igazgatójának, Pap István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan
feltételekkel – meghosszabbítja újabb egy évvel, 2015. április 1-jétől 2016. március 31-éig.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő a szerződés aláírására: 2015. március 31.
6. napirendi pont: Vízterhelési egységdíjak
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak ez esetben nincs árhatósági
jogköre, a bizottság a vízterhelési egységdíjak tudomásul vételét javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület vegye tudomásul,
hogy az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a 2015. április 1-jétől alkalmazandó
vízterhelési egységdíjakat Mezőhegyes város vonatkozásában a határozati javaslatban foglalt
megosztás szerint hárítja át, 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:
60/2015. (III. 25.) kt. sz. határozat
Vízterhelési egységdíjak tudomásulvétele 2015.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Alföldvíz Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága (Békéscsaba, Dobozi út 5.) 16/2015. (II.26.) sz.
határozatával elfogadott, 2015. április 1-jétől alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat
Mezőhegyes város vonatkozásában az alábbi megosztás szerint hárítja át: (Áfa nélküli
értékek!)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
3,42 Ft/m3
Önkormányzati fogyasztó
12,90 Ft/m3
Hatósági díjas fogyasztó
19,40 Ft/m3
Szippantott szennyvíz után
29,00 Ft/m3
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 31.
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7. napirendi pont: Csala István kérelme a földbemunkálás költségének megtérítésére
Mitykó Zsolt polgármester: A hulladéktároló telep körüli földterület egyik parcellája
megtisztításra került Csala István által és azon területen évek óta Ő gazdálkodott. Csala István
2014. év őszén ismét felszántotta a területet, bízva abban, hogy 2015. évben is gazdálkodhat
azon. A Testület azonban úgy határozott, hogy az érintett területet saját művelésbe vonja, így
Csala István kéri az őszi földbemunkálás költségének – 30.000,- Ft – megtérítését. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Eltérő véleményen volt a bizottság e téma kapcsán. A bizottság javasolja
Csala István részére az általa végzett földbemunkálás költségének megtérítését.
Mitykó Zsolt polgármester: A bizottság javaslata értelmében az önkormányzat szolgáltatás
címén bruttó 30 ezer Ft-ot fizessen ki, számla ellenében Csala István részére.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület Csala István
Mezőhegyes, Rákóczi u. 48. sz. alatti lakos kérelmének adjon helyt, és az általa korábban
művelt önkormányzati tulajdonban lévő Mezőhegyes, 0647/10 hrsz-ú területen elvégeztetett
bruttó 30.000,- Ft szántás, őszi földbemunkálás költségét – számla ellenében – térítse meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
61/2015. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Csala István kérelme a földbemunkálás költségének a megtérítésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Csala István Mezőhegyes, Rákóczi u. 48. sz. alatti
lakos kérelmének helyt ad, és az általa korábban művelt önkormányzati tulajdonban lévő
Mezőhegyes, 0647/10 hrsz-ú területen elvégeztetett bruttó 30.000,- Ft szántás, őszi
földbemunkálás költségét – számla ellenében – megtéríti.
A földbemunkálás költségének fedezetét az önkormányzat 2015. évi adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 31.
8. napirendi pont: Balázs Sándor karbantartói munkakörbe való kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc aljegyző urat, tájékoztassa a
Testületet Balázs Sándor kinevezéséről.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított egy
fő közalkalmazott munkabére és annak járulékai. Balázs Sándort korábban a TÁMOP
program keretében alkalmazták, több, mint egy éven keresztül. Balázs Sándor villanyszerelő,
jó szakembernek bizonyult és az önkormányzat karbantartó részlegében hiányszakma a
villanyszerelő. Alkalmazása nem jelent létszámnövelést.
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Kerekes György képviselő: Kinek a helyén kerül foglalkoztatásra, ha alkalmazásával nem
emelkedik a létszám?
Mitykó Zsolt polgármester: A fűtőműnél foglalkoztatott 2 fő fűtő-karbantartó átvételével 2
álláshely üresedett meg az önkormányzatnál, de a bérük be van tervezve a költségvetésbe.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2015. április 1-jétől határozatlan
időre nevezze ki Balázs Sándort közalkalmazotti jogviszonyba, karbantartó munkakörbe,
bérét bruttó 122.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg, 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:
62/2015. (III.25.) kt. sz. határozat
Balázs Sándor kinevezése karbantartónak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Balázs Sándor (szül: Mezőhegyes 1962.03.03., an: Nádasdi
Julianna) 5820 Mezőhegyes, Templom u. 3. 9. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba, az önkormányzat „lakóingatlan bérbeadása” szakfeladatára, karbantartó
munkakörbe, 2015. április 1-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben. Bérét a
Kjt. szabályainak megfelelően bruttó 122.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3
hónapban határozza meg. Felkéri a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2015. április 5.
9. napirendi pont: Megjelenés a „Hungarikumok, Magyarországi
Tradicionális Intézmények” elnevezésű angol kiadványban

Múzeumok,

Mitykó Zsolt polgármester: A kiadvány egy reprezentációs célzattal megjelenő kiadvány. A
Testület 2014. évben támogatta Mezőhegyes Város Helytörténeti Gyűjteményének
megjelenését a „Magyarország Múzeumai, Képtárai és Emlékparkjai” elnevezésű angol
nyelvű kiadványban. A kiadvány bemutató példánya a mai nap érkezett meg. Ismét
megkereste a kiadvány szerkesztője azzal, hogy a 2016. évben megjelenő kiadványt
támogassa az önkormányzat. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A kiadvány egy reprezentációs kiadvány, elsősorban nem a turistákat
célozzák meg vele, ezért a bizottság nem tartja indokoltnak a 2016. évben történő
megjelenést.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a fenti indokok miatt, nem javasolja a kiadványban történő
megjelentetést.
Mitykó Zsolt polgármester: Reményét fejezi ki, hogy egy Békés megyei vagy egy országos
kiadványban a Települési Értéktár Bizottság által összeállított anyaggal meg tudnak jelenni.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
ne éljen az Európa Kulturális Műsorszervező Iroda felajánlásával, azaz ne támogassa a
Helytörténeti Gyűjtemény megjelenését a „Hungarikumok, Magyarországi Múzeumok,
Tradicionális Intézmények” módosított elnevezésű angol nyelvű kiadványban,
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:
63/2015. (III.25.) kt. számú határozat
Megjelenés a „Hungarikumok, Magyarországi Múzeumok, Tradicionális Intézmények”
elnevezésű angol kiadványban
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszöni a megkeresést, de 2016. évben nem
támogatja Mezőhegyes Város Helytörténeti Gyűjteményének megjelenését a „Hungarikumok,
Magyarországi Múzeumok, Tradicionális Intézmények” módosított elnevezésű angol nyelvű
kiadványban bruttó 79.000.-Ft-ért.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről az ajánlattevő Berki Ibolyát, az
Európa Kulturális Műsorszervező Iroda vezetőjét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. április 5.
10. napirendi pont: Kiegészítés a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába”
elnevezésű pilot programhoz
Mitykó Zsolt polgármester: A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű
pilot program kistérségi szinten több alkalommal is tárgyalt mintaprogram, amely Orosháza
és Mezőkovácsháza kistérség önkormányzatai bevonásával valósul meg, azzal a céllal, hogy a
leghátrányosabb helyzetű embereken próbáljon segíteni. A pilot program az önkormányzat
közfoglalkoztatási programjának egy új eleme, amelyben növénytermesztési és állattartási
feladatokat, valamint egy önként vállalt feladatot látnak el. A két kistérség önkormányzatai –
1-2 kivétellel – csatlakoztak a programhoz. A programban kötelező feladatként
növénytermesztésre egy 2.000 m2 területet lefedő fóliasátrat kell kiépíteni, valamint maximum
50-55 sertés felhízlalását kell vállalni. Megvizsgálják, hogy az önként vállalt feladatra
vállalhatják-e a címerezést, vagy az önkormányzat saját földjén termesztett fűszerpaprika
feldolgozását. A programot 10+1 fővel kell megvalósítani. Az önkormányzat részéről Rajos
István alpolgármester úr, illetve Szentmihályi Ferenc aljegyző úr koordinálja a programmal
kapcsolatos feladatokat. Nagy László, illetve Bársony László közvetlenül az ülést megelőzően
nyújtott be beadványt, ami a programhoz történő csatlakozást nem befolyásolja, ellenben a
megvalósítás módját elképzelhető, hogy igen. Egyik lakossági beadvány sem azt támogatja,
hogy ne valósuljon meg a program Mezőhegyesen. A program részletes ismertetését követően
térnek vissza a beadványokra.
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Rajos István alpolgármester: A program egy igen hosszú előkészítő folyamaton van túl. A
múlt héten aljegyző úrral Kaszaperen vett részt a programmal kapcsolatos egyeztetésen. Az
egyeztetéssel lezárták a program előkészítő munkálatait, amelyben igen sok szakértő vett
részt. Az egyeztetésen tisztázódtak azok a kérdések, amelyek a program során felvetődtek.
Ilyen volt az önként vállalt tevékenység kérdése. Kötelező feladat a növénytermesztés és az
állattartás. A pilot programban részt vevő emberek hasonló közmunkaprogram keretében
végzik a tevékenységet, mint bármely más közmunkaprogramban. Plusz lehetőség, hogy az
önként vállalt feladat plusz bevételi forrást eredményezhet a számukra. A programnak 2015.
év végéig Szociális szövetkezetté kell alakulnia, amelynek tagja kell lennie az
önkormányzatnak. Több feltételnek is meg kell felelnie a programnak, illetve a programban
használt területeknek. Egyik ilyen feltétel az állattartásra alkalmas terület. Végigjárva az
önkormányzati tulajdonú épületeket, ingatlanokat arra a megállapításra jutottak, hogy
állattartásra alkalmasak a volt községháza udvarán lévő épületek, ahol már korábban is
tartottak állatokat. A területileg illetékes hatósági állatorvos vizsgálja meg és állapítja meg,
hogy az adott helyiség alkalmas-e állattartásra. Az aljegyző úr felvette a kapcsolatot az
illetékes állatorvossal, dr. Totth Balázs úrral, aki megvizsgálta a körülményeket, tájékoztatást
nyújtott a feltételekről. Ennek megfelelően folyamatban van a hely kialakítása. Ez az ingatlan
évtizedek óta kihasználatlan, és igen rossz állapotban van. Az önkormányzatnak nem volt
lehetősége a felújításra. Az ingatlan udvarát, környezetét rendbe rakják, felújítják a járdát. A
főépületet a program, az állattartás nem érinti, csak azokat az épületeket, ahol a jószágokat
gondozni fogják, illetve a terménytároló, és az egyéb programhoz szükséges helyiségeket. Ezt
az ingatlant annál is inkább célszerű lenne kialakítani állattartásra, mert közvetlen közelében
található egy olyan önkormányzati zártkert, ahol az egyik növénytermesztéshez szükséges
1.000 m2-es fóliasátrat meg tudják valósítani. Ennek köszönhetően egy helyre koncentrálódna
az állattartás és a mezőgazdasági tevékenység egy része is, és a megfelelő munkakörülmények
biztosíthatók a programban részt vevők számára. A másik 1.000 m2-es fóliasátor a volt
fűtőművel szembeni területen valósul meg. Több ezer tő olyan haszonnövényt kell kihelyezni,
ami a program keretén belül megvásárlásra kerül. A program 100 %-ban finanszírozott, ami
70-30 %-ban valósul meg az elkészített ütemterv alapján. A jelen ülésre beterjesztett
határozati javaslatban szereplő 30 %-ot az önkormányzat költségvetési sorában meg kell
jeleníteni, ami az adóbevételi többlet terhére megjeleníthető. A 70 %-os előfinanszírozással a
program elindulhat. 2015. április 25-ével a mezőgazdasági termelés beindítható a kijelölt
területeken. Az állattartást több lépésben kívánják megvalósítani, hiszen nem csak egy
település programját kell figyelembe venni. A programban két kistérség önkormányzatai
vesznek részt, és ezért a termékeket egy csoportban kell mérni. A konzorciumi szerződésben
is kitérnek a 70-30 %-os finanszírozásra. A menetrendben meghatározásra kerültek azok az
időpontok, amelyeknek eleget kell tenni. 2015. március 27-éig meg kell születnie azon
testületi döntésnek, amelyet a megküldött határozati javaslat tartalmaz, a javaslatban
megfogalmazottaknak megfelelően. 2015. március 27-éig meg kell küldeni a közbeszerzési
tervet a társulások munkaszervezeteinek. Ugyanezen időpontig az elkülönített bankszámlák
megnyitására vonatkozó kérelem megküldése a munkaügyi központnak. Amennyiben a mai
napon elfogadásra kerül a konzorciumi tervezet és a határozati javaslat, megnyitásra kerülhet
egy külön számla. Az önkormányzatnak vállalnia kell külön számla nyitását a pilot program
vonatkozásában. A program működését szolgáló eszközök, termékek mindegyike
közbeszerzés által kerülhet beszerzésre, függetlenül attól, hogy azok értéke eléri-e a
közbeszerzési értékhatárt, avagy sem. Ez volt a BM egyik sarkalatos és legfontosabb
kritériuma a program kapcsán. A menetrendben foglaltakkal ellentétben 2015. március 30-án
nem Kaszaperen, hanem Orosházán, a Polgármesteri Hivatal dísztermében kerül sor a
Konzorciumi Megállapodás aláírására. 2015. I. félévben az önkormányzatoknak brigádonként
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egy szociális szövetkezet megalapításának megkezdését kell vállalnia. A programban
résztvevőket támogatja a szociális szövetkezetben való bekerüléssel. A szövetkezet a
későbbiekben önellátóvá kell, hogy váljon. A taglétszámot saját szövetkezeti döntés alapján
bővíteni is tudja. A program azoknak ad lehetőséget, akik nehezen jutnak a munkaerő piacára.
A képviselők azért lettek megválasztva, hogy képviseljék a város lakosságát és lehetőség
szerint munkahelyet teremtsenek. Megfelelő és megalapozott elvárás a Testület és az
önkormányzat irányába, hogy munkahelyet létesítsenek és ez a program erre ad lehetőséget. A
pilot programnak köszönhetően – amelyet a Testület, az önkormányzat indít el – lehetőség
nyílik arra, hogy esetlegesen a majdani szövetkezet – annak bővülésével – magasabb
létszámmal, magasabb termelési arányban működjön tovább. A Testület 2015. március 3-ai
rendkívül ülésén döntött arról, hogy a pilot programban részt kíván venni. Jelen ülésre
beterjesztett határozati javaslat az időközi módosításokat, a módosított Konzorciumi
Megállapodás tervezetet is magába foglalja. Ezen határozati javaslat elfogadásáról, vagy
elutasításáról kell jelen ülésen dönteni.
Dr. Varga Imre ügyvéd: A program jogi kérdéseket is felvet. A szociális szövetkezet
alapítása konzorciumi, vagy települési szinten történik? Fontos tényező, hogy a szociális
szövetkezeti tagság önkéntes. Azon személy is dolgozhat a szövetkezetben, aki nem tagja
annak. A szövetkezeti tagok döntenek minden kérdésben, ezért nem mindegy, hogy települési,
vagy konzorciumi szinten jön létre a szövetkezet. A jelenlegi szabályok értelmében a 15, vagy
annál alacsonyabb létszámú szövetkezetnek egy vezetője van, 15 fős szövetkezet felett
igazgatótanács. Amennyiben települési szinten hozzák létre a szövetkezetet, úgy nincs
akadálya, hogy az önkormányzat is tagja legyen annak, a Testület dönthet abban, hogy tagja
lesz a szövetkezetnek. Amennyiben igénylik, felajánlja jogi segítségét a szövetkezetet
illetően.
Rajos István alpolgármester: A szövetkezetek települési szinten jönnek létre. Ezen
szövetkezet maximális létszáma 15 fő lehet. A március 3-ai döntés értelmében a Testület 1
brigáddal – 10+1 fő – vesz részt a programban. A + 1 fő az adminisztratív és koordináló
tevékenységet végzi. Tagsági döntés alapján kerülhet sor a szövetkezet bővítésére. Az
önkormányzat tagként, egy szavazati joggal vesz részt a szövetkezetben.
Mitykó Zsolt polgármester: A brigád működését Szentmihályi Ferenc aljegyző úr felügyeli,
a pénzügyi részét a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, tehát nem a 11 fős brigád.
Rajos István alpolgármester: Start közmunkaprogram rendszerben működik egyelőre a pilot
program. A programban résztvevőknek teljes szakmai segítséget nyújt a konzorcium. A
konzorciumon belül az Orosházi Járási Hivatal vállalta fel, hogy raktárhelyiséget biztosít, és
vállalja az azzal kapcsolatos feladatot. Mind a növénytermesztésben, mind az állattartásban
megfelelő szakmai gárda áll rendelkezésre, hogy a programot hatásosan és szakszerűen
segítse. Amennyiben szükséges heti rendszerességgel, vagy akár azonnal szakmai segítséget
nyújtanak. Az értékesítést, a bevételek könyvelését illetően egy felkészült könyvelői gárda is
a rendelkezésre áll, annak érdekében, hogy az a jogszabályoknak megfelelően működjön.
Köszöni ügyvéd úr felajánlását.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A volt határőr ingatlanban korábban valóban volt
állattartás, ellenben mióta nem határőrségként funkcionál az ingatlan, lényegesen szigorúbb,
új szabályok vonatkoznak az állattartásra. Kizárt, hogy ezeknek az új szabályoknak az érintett
ingatlan megfeleljen. Ahhoz, hogy a megfelelő feltételeket biztosítsa a Testület abban az
ingatlanban, ki biztosítja a fedezetet? Tudják-e milyen feltételnek kell megfelelni? Mekkora
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összegbe fog kerülni az érintett ingatlan állattartásra történő kialakítása? Ennek költségét
biztosítja a program, vagy az önkormányzatnak kell felvállalnia? Véleménye szerint ezek
milliós tételek. Az érintett ingatlant a Testület szociális célra szánta. Amennyiben állattartásra
alakítják ki az ingatlant, úgy azt a jövőben semmi másra nem fogják tudni használni.
A határozati javaslat 4. pontja tartalmazza, hogy kérik a költségvetési rendelet módosítását a
programhoz kapcsolódó ÁFA, valamint a 30 %-os önerő biztosítását. Konkrétan mire
vonatkozik az ÁFA és az önerő? Miből áll a program? Hány %-os az ÁFA mértéke?
Konkrétan mekkora összeg a 30 %, ugyanis az önkormányzatnak el kell különítenie
fedezetként, a határozati javaslat értelmében?
Rajos István alpolgármester: A program 70 %-os finanszírozása megérkezik az
önkormányzat elkülönített számlaszámára. A fennmaradó 30 %-ot abban az esetben kell az
önkormányzatnak hozzátennie a programhoz, ha az értékesítésből befolyó összeg nem fedezi
a 30 %-ot. Az önkormányzatnak biztonsági tartalékként kell a költségvetésében a 30 %-ot
megjelenítenie. A konzorcium pénzügyi csoportja felveszi a kapcsolatot a helyi pénzügyi
csoporttal és konkretizálják a pontos összegeket. A 30 %-ról való döntést akkor kell
meghoznia a Testületnek, amikor a program pontos költségvetése ismert előtte. A 27 %-os
ÁFA-t abban az esetben kell megfizetni, ha az önkormányzat nem a kettes ÁFA körbe
tartozik. Mezőhegyes Város Önkormányzata kettes ÁFA körbe tartozik. Amennyiben a
programmal kapcsolatosan bármilyen plusz költség keletkezik – amely az önkormányzatot
terheli – úgy az a 2016. évi finanszírozás során megtérítik az önkormányzatnak. Az
állattartásra kijelölt hely megfelelését illetően a helyi állatorvossal kell felvenni a kapcsolatot.
Az illetékes állatorvos vizsgálja meg, hogy a hely alkalmas-e állattartásra és Ő adja ki az
engedélyt. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Jelenleg ki fedezi a költségeket? Az állattartó hely
kialakítását meg kell előlegezni – vélhetően – az önkormányzatnak, ha csak 2016. évben
fizetik azt vissza. Miből finanszírozza az önkormányzat, mikor az sem tisztázott, hogy ez a
költség mekkora mértékű? Honnan teremtik elő a szükséges összeget ahhoz, hogy
megfeleltessék az ingatlant a jelenleg hatályos jogszabályoknak?
Rajos István alpolgármester: Az állattartó hely kialakítását megkezdték, folyamatban van, a
rendelkezésre álló alapanyagok elegendőek ahhoz, hogy a feltételeket megteremtsék. Jelenleg
plusz költségbe nem kerül.
Jeszenka Zoltán képviselő: Felsőbb szinteken is ismert ennek a programnak a hátránya.
Azért döntött a program mellett, mert több kell az eddigi közmunkaprogramoknál, valamerre
el kell indulniuk. Amennyiben 27 településből 26 csatlakozik, nem mondhatják, hogy nem
csatlakoznak, nem képesek megoldani a feladatot. Tudja miből áll az állattartás, de azt
tapasztalja, hogy a legtöbb embernek már ez is problémát jelent. Lesznek a programnak
nehézségei, de el kell indulni ahhoz, hogy ezeken az embereken segítsenek. Nélkülözhetetlen
a közmunkaprogramban részt vevők oktatása, akár a növénytermesztésre, akár az állattartásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Pedagógus képviselők tapasztalhatták, hogy – sajnálatos módon
– milyen alacsony képességekkel rendelkeznek a közmunkaprogramban részt vevő emberek.
Ez a program olyan felkészülést jelent ezeknek az embereknek, hogy akár a
növénytermesztésben, akár az állattartásban fel tudnak zárkózni. Természetesen vannak jobb
képességű emberek is a programban, akik csoportvezetőként, akár húzó erőként
jelentkezhetnek. A közmunkaprogramban résztvevők nagy részétől sajnos nem várhatnak el
túl sokat, de legalább az alapvető dolgokat – növénytermesztéshez, állattartáshoz – meg kell,
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hogy tanulják. Elképzelhető, hogy annak, aki többre képes, ez a program egy kitörési pontot
fog jelenteni az életében, és a későbbiekben, az Ő általa is alapított szociális szövetkezet egy
biztos megélheti forrást fog jelenteni. A jelenlegi közmunkaprogramban óriási különbség van
emberek belső késztetése és tudása között, ebben kellene harmóniát teremteni.
Magyar Tibor képviselő: Nagyon fontos a „háztáji” megfogalmazás ebben a programban,
hiszen nem az a cél, hogy óriási szövetkezetet, sertéstenyészetet hozzanak létre. Az
embereknek lehetőséget kell adni arra, megtapasztalják, hogyan lehet otthoni körülmények
között jószágot tartani, megtanulják az állattartás egészségügyi, takarmányozási, higiéniai
követelményeit. A családi házak jelentős részében még ma is vannak jószágtartásra alkalmas
épületek, de kihasználatlanok. A program nem arra törekszik, hogy óriási gazdaságokat
hozzanak létre, és egyre több jószágot tartsanak. Ez a program egy tanuló program. Mivel a
brigádnak szövetkezetté kell alakulnia, cél lehetne az állatállomány növelése. Itt azonban a
sertés nevelése az elsődleges feladat, majd annak értékesítése, azt követően újabb
állatállományt kapnak. Amennyiben jól működik a program állattartási része, akár 6 hónap
alatt értékesíteni lehet a jószágokat, mert azt követően gazdaságtalan annak tartása.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezt a programot tanműhelyként kell elképzelni. A végső cél,
hogy az emberek saját maguk, háznál kamatoztassák azt, amit a program során megtanultak.
A program kitalálói vélhetően tudták, hogy az emberek nagy része képtelen lenne arra, hogy
otthoni körülmények között valósítsák meg a programot, ezért központilag, brigádba
tömörülve igyekeznek elérni céljukat.
Rajos István alpolgármester: Fontosak a Magyar Tibor képviselő úr által elmondottak. Jól
mutatja azt, mennyi probléma merült fel a program kapcsán – a program valódi célját illetően
– hogy milyen szintű előkészítésen ment keresztül. Több fórumon is elhangzott, a program
végső célja, hogy idővel a házakhoz kerüljenek ki a jószágok, házaknál kerüljenek
kialakításra a fóliasátrak. Ezt egy kísérleti program, pilot program keretében el kell indítani.
Valamilyen formában, kísérleti jelleggel meg kell kezdeni a tevékenységet, ezért rövid időn
belül a fenti lehetőséget találták a legoptimálisabbnak. Lehetőséget kell biztosítani az
embereknek, képzést illetően is, amelyre ez a program alkalmas lehet. A programban részt
vevőknek képzés is indul, tehát nem csak a feladatot látják el, hanem ahhoz megfelelő
szakmai képzésben is részesülnek.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Három hónapon keresztül oktatta a közmunkaprogramban
foglalkoztatott embereket és azt tapasztalta, hogy nem akarnak dolgozni, megelégszenek a
segély összegével, visszautasítják a felajánlott munkalehetőséget. Meg kell próbálni Őket
visszaszoktatni a munka világába. Aki érez magában annyi késztetést, hogy talpra áll és
megpróbál boldogulni az életben, annak ez a program egy rendkívül jó lehetőség. Támogatja a
programban történő részvételt.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
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Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot programmal
kapcsolatos, az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
64/2015. (III. 25.) kt. sz. határozat
„Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című 2015-2016. évi Békés megyei
közmunka pilot programban történő részvételről –
Konzorciumi megállapodásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést a „Kitörési pont a
háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program 2015-2016-ról. A
Képviselő-testület áttekintette az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi
Megállapodást, valamint az önkormányzat által benyújtott támogatási kérelmeket és az
előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat a „Kitörési pont a háztáji
gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot programban részt vegyen.
Ennek keretében a Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az Önkormányzat 1
db 11 fős brigáddal pályázzon. Egyúttal jóváhagyja a benyújtott pályázatokat.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben felkéri a Polgármestert, hogy a „Kitörési
pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot programhoz
kapcsolódó támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén a hatósági szerződéseket
kösse meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a hatósági szerződés kézhezvételekor azonnal
3. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékleteként a „Kitörési pont a háztáji
gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot programhoz kapcsolódó
Konzorciumi Megállapodást. Az abban foglalt kötelezettségeket vállalja és
felhatalmazza, egyben felkéri a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 30.
4. A Képviselő-testület a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés
megyei közmunka pilot programhoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek
vonatkozásában felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő rendes Képviselőtestületi ülésre terjessze elő a költségvetési rendelet módosítását úgy, hogy a
programhoz kapcsolódó ÁFA, illetve az utolsó 30 %-os részlet megelőlegezésére az
Önkormányzat különítsen el fedezetet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: soron következő rendes testületi ülés
18

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy haladéktalanul küldje meg az
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a Konzorcium Vezetőjének.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal, vagy legkésőbb a közbeszerzési szabályzat elfogadását követően
Rajos István alpolgármester: Bizottsági ülésen még kérdéses volt, hogy meglesz-e a
szükséges létszám. Aljegyző úr jelezte, hogy a mai nappal összeállt a brigád, tehát megvan a
10+1 fő. A döntést nem szerette volna befolyásolni ezzel az információval. A Testület
döntésével ezt a 11 embert megfelelőképpen támogatja.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálatos tény, hogy 230 emberből – az aljegyző úr hathatós
ráhatásával – két hét alatt tudtak összeszedni 11 főt, aki alkalmas lehet a feladatra. Van olyan
település, ahol 3 brigáddal indul a program.
Tájékoztatja a Testületet, hogy lakossági megkeresés érkezett az állattartó helyet illetően.
Bársony László, a Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület elnöke, valamint Nagy László Május
1. Tér 8/1. szám alatti lakos, az egyesület és a környékbeli lakók képviseletében nyújtottak be
beadványt az állattartó hely kialakításával kapcsolatosan. Nagy László beadványában jelzi,
hogy a volt határőr ingatlan 500 méteres körzetében lakók véleményét tolmácsolja a
Testületnek. A beadvány egy részét tartalmában ismertette: „ A Mezőhegyesen lakó emberek
tudják, hogy milyen hátrányokkal jár a sertéstartás, hiszen kedvezőtlen szélirány esetén a
Központi Sertéstelepről érkező bűzt mindenki érezhet itt benn a lakott területen.” Tartanak
attól, hogy ez a fajta sertéstartás fokozni fogja azt és egy intenzívebb bűzhatás fog jelentkezni.
Megemlíti a közelben lévő két horgásztavat, melyek a nyári időszakban sok pihenni vágyónak
biztosítanak kikapcsolódást és szórakozást. Nem bíznak abban, hogy egy sertéstelep
szomszédságában ezt felhőtlenül megtehetnék az oda érkező horgász turisták. Kéri a
Testületet, hogy felelős tisztviselőként és mezőhegesi lakosként gondolják át azt, hogy ennek
a projektnek a kérdéses helyen kell-e megvalósulnia. Úgy vélik, Mezőhegyes adottságaiból
kiindulva vannak más olyan helyek és lehetőségek, ahol a sertéstartással kapcsolatos terveket
a lakókörnyezet zavarása nélkül is megoldhatóvá tennék. Bársony László elnök úr
beadványában 6 pontban összefoglalja, milyen erőfeszítéseket tettek a tó és környezete
szépítéséért. Ennek okán javasolja, hogy munkatervbe vegyék fel a Mezőhegyesi
Sporthorgász Egyesület beszámolóját. Az egyesület elmúlt évben 8 millió Ft bevételre tett
szert, az önkormányzattól egyszer sem kért segítséget, mivel arra nem volt szükségük. A
leírtak alapján külföldi vendégeket igen nagy számban városba csalogató tevékenységet
folytat. Az egyesület is amiatt aggódik, hogy az állattartó tevékenység következményeként
nem lesz annyi horgász turista, ami a bevételük csökkenését eredményezi. A beadvány
szerint, amennyiben a tervezett sertéstelep megvalósítása mellett dönt a Testület, ez az ideális
környezet megszűnne. A város lakóiként tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy milyen
negatív hatásai vannak egy ilyen telepnek. A minősíthetetlen bűzhatás mellett jelentős
zajhatással is számolni kell, ami a vendéghorgászok csökkenésével jár. Ebben az esetben
nyilvánvalóan csökken majd az egyesület bevétele. Az elnök úr aggodalmát fejezi ki, hogy
eddigi erőfeszítéseik eredménytelenek lesznek. Az egyesület eddig nem kért támogatást az
önkormányzattól, most azonban azt kérik, hogy fontolják meg a város érdekében is
döntésüket. Vélhetően az egyesület tart attól, hogy a jövőben nem tudja folytatni azt a magas
szintű tevékenységet, melyet az eddigiekben végzett.
Véleménye szerint más irányba kellene az önkormányzatnak gondolkodnia az ingatlannal
kapcsolatosan. Többször beszéltek egy szociális lakókörnyezet kialakításáról azon a területen,
illetve a horgászok számára is egy hasonló lakókörnyezet kialakításáról, esetlegesen pályázat
19

útján. Erre számított az egyesület is, ennek ellenére más jellegű tevékenység valósul meg.
Más település 10 millió Ft-ért szeretett volna hasonló tavat kiépíteni, ennek ellenére
Mezőhegyesen adott a lehetőség, csak meg kellene őrizni azt. Aggódnak amiatt, hogy az
állattartó tevékenység miatt ezt nem tudják megoldani.
Ezek a beadványok továbbgondolkodásra késztetik az önkormányzatot. Felvette a kapcsolatot
a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-vel annak érdekében, hogy az önkormányzat a cégtől
béreljen állattartásra alkalmas ingatlant. A Zrt. – egyéb más okok miatt – jelenleg nem tud
rendelkezésre bocsátani ingatlant. Esetlegesen más irányba is elindulhatnak. Kéri a
véleményeket.
Rajos István alpolgármester: Fontos, hogy az állattartó helyet bármikor megváltoztathatják,
jelenleg ez a legoptimálisabb ingatlan. A önkormányzat körbejárt szinte minden lehetőséget,
hogy hol tudná az állattartó tevékenységet végezni. A programban és az előkészítő
folyamatban nagyon sok szakember vett részt. Számos feltételnek kell megfelelnie az
ingatlannak. Úgy, mint a trágyatárolás feltételeinek, amely jelenleg azt mutatja, hogy sokáig
egy helyen trágyakezelés nem fog megvalósulni. A trágyát hetente több alkalommal
szállíttatják el. A volt Határőr laktanya évtizedek óta kihasználatlan, romos állapotban van,
környezete nehezen kezelhető. Tény, hogy ebben változás állt be, az ingatlan és környezete
felújításra került. A lakókörnyezet jobbá, szebbé vált és fontos, hogy ez a tevékenység nem
állandóan ezen az ingatlanon fog folyni. 55 jószág tartását indítanák el ezen az ingatlanon.
Várják azokat a lehetőségeket, javaslatokat arra vonatkozóan, hol van erre a tevékenységre
alkalmas más ingatlan. Amennyiben van más javaslat, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy
áthelyezzék az állattartást. Ezzel a lehetőséggel, programmal 11 főnek munkahelyet tudnak
biztosítani. Dicséretes és rendkívül fontos az a tevékenység, amelyet a Mezőhegyesi
Sporthorgász Egyesület végez a tavon és környékén. Egyéb olyan környezeti tevékenységet is
végez, ami hozzájárul ahhoz, hogy kihasználják turisztikai lehetőségét. Egyetért az egyesület
által elmondottakkal, ellenben a szomszédságukban vállalkozó által üzemeltetett horgásztó
működik, ahol vállalkozás szinten végzik az állattartó tevékenységet. Uniós pályázattal
valósítják meg a projektet. Különféle állatokat tartanak, állatsimogatóval, igen nagy
mennyiségben. Indikátor tényező volt a pályázat elbírálása kapcsán, hogy ez a tevékenység
növeli a turisztikai látványosságok, a turisták számát. Az állattartó tevékenységet közvetlenül
a tó mellett végzik. Azzal a céllal, hogy a turisztikai vonzerejüket növeljék. Véleménye
szerint a zárt udvarban történő állattartás biztos, hogy a megszokottól eltérő, de nem fogja
zavarni a lakókat, és a környezetet sem károsítja. A programban részt vevőknek nagy
lehetőséget tudnak biztosítani, azoknak, akinek jelenleg más lehetőségük nincs
munkavégzésre. A programmal most el kell indulniuk, nagyon sürget a határidő. Jelenleg más
lehetőséget nem láttak, de bármikor lehet változtatni az állattartó helyszínt illetően. Bárkit,
bármilyen kérdésben szívesen fogad a Polgármesteri Hivatalban. Bármilyen építő jellegű
ötletre, javaslatra nyitott Ő, az önkormányzat és a Testület is. Azért vannak itt, hogy a város
lakosai érdekeit képviseljék. Mindannyian itt élnek a városban, ismerik a város adottságait,
lehetőségeit. Megfelelő kompromisszum mellett jól kell tudni együttműködni.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint mindenkinek igaza van. Biztos, hogy lesz szaga az
állattartásnak, de a programot mindenképpen el kell kezdeni. A Mezőhegyesi Sertéstenyésztő
és Értékesítő Kft. telepén 20.000 sertést tartanak, igen komoly problémát okozva a városban
élőknek. Ezzel szemben a volt Határőrség ingatlana udvarán 55 jószágot kell tartani. A Fekete
család egy birodalmat hozott létre a tóból. Jó példa arra, hogy egy gazdaságban, egy olyan
család, ahol szeretnek dolgozni, fantáziát és üzletet láttak a horgásztóban, egy rendkívüli
turisztikai látványosságot hoztak létre. Örül a sikerüknek és jó dolognak tartja, hogy az egész
tórendszer nem egy kézben van. A Május 1. téri házsoron nem egy személyt van, aki –
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tudomása szerint – sertést tart. A volt Határőrség ingatlanában korábban – 1991. évben szerelt
le és szakácsként szolgált – nagyon sok állatot – 2 lovat, 50 birkát, 200 nyulat – tartottak,
többek között 30 sertést is. Szigorú feltételek között tartották az állatokat, a gondozónak
nagyon oda kellett figyelnie, hogy tisztaság legyen. Amennyiben rendszeresen tisztán tartják
az ólakat és szigorúan odafigyelnek a környezetre is, nem lehet lakossági panasz, mivel annak
szaghatása is csekély lesz. Vélhetően az állattartó hely közvetlen szomszédságában élőknek
nem fog tetszeni a tevékenység, de meg kell próbálni azt elfogadni. Régi időkben szinte
minden második háznál tartottak jószágot, mégis harag nélkül tudtak egymás mellett élni. A
programot mindenképpen el kell kezdeni. Amikor javaslatot kértek az állattartó helyet
illetően, ajánlott egy majori ingatlant. Mint képviselő, neheztel az eljárás menetére, azért,
hogy nem hívták a képviselőket a tervezett helyszín megtekintésére, és a megkérdezésük
nélkül döntöttek annak kiválasztásáról. Fontos szempont azonban, hogy a problémát
megoldották és az állattartó hely kialakítása megkezdődött. A volt Határőr ingatlan messze
van a horgásztavaktól, ezért a horgászokat – véleménye szerint – nem zavarhatja, Őket nem
érintheti olyan mértékben, mint az ingatlan közvetlen szomszédságában élőket, többek között
a lakossági panaszt benyújtó Nagy Lászlót és családját.
Kerekes György képviselő: Ő is neheztel az Uj Zoltán képviselő úr által elmondottak miatt.
Miután a Testület döntött arról, hogy csatlakozik a programhoz – bizonyos előzmények után –
körlevélből kellett megtudnia, hogy az önkormányzat a volt Határőr épület udvarára 5.000
fürj telepítését tervezi, majd szintén körlevélből értesült, hogy a sertéstartó helyet oda jelölték
ki. Kéri, hogy a jövőben vegyék komolyan egymást. Meglepődve hallgatta, hogy az
ingatlannal szemben van egy 1.000 m2-es gazos zártkert, ahol kialakításra kerülhet egy
fóliasátort. Abból a szempontból célszerű a választás, hogy egy helyre koncentrálódik az
állattartás és a növénytermesztés. Az évek óta gazban álló terület nem biztos, hogy alkalmas
lenne fóliás növénytermesztésre. Legalább Magyar Tibor képviselő úr véleményét ki kellett
volna kérni arról, mekkora realitása van annak, hogy ott növénytermesztést folytassanak.
Vízjogi engedéllyel rendelkezik-e az önkormányzat azon a területen, ahol a másik fóliasátor
felállítását tervezik? Szívesen megnézték volna a volt Határőr ingatlant, mielőtt eldöntötték
volna, hogy ott fogják az állattartást folytatni. Elképzelhető, hogy tudott volna néhány építő
jellegű ötlettel szolgálni. A programot mindenképpen támogatni kell, hiszen anélkül nincs
előrelépés, de a döntések előkészítését kiszélesítené a Testület irányába is, nem csak a
döntések elfogadására terjesztené be a javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Válaszolva Uj Zoltán és Kerekes György képviselő urak
neheztelését illetően, a körlevelében többek között azt is kérte, hogy Rajos István
alpolgármester úr mellett – aki csak teheti és ért hozzá – vegyen részt az előkészületekben,
legyen jelen a társulási üléseken, vegyen részt a program előkészítő folyamatában. Ennek
elsődleges oka, hogy ne legyen bizalmatlanság, ne merüljön fel az a kétely, hogy Ő, aki nem
szavazta meg a programhoz való csatlakozást, valamilyen formában akadályozni fogja annak
előmenetelét. Sajnálattal tapasztalta, hogy a Testületből senki nem jelezte felé, hogy részt
kíván venni az üléseken, tárgyalásokon. A közmunkaprogram felügyeletét ellátó személyektől
kért javaslatot az állattartó hely kijelölését illetően. Személy szerint Ő sem értene egyet azzal,
hogy a volt Határőr ingatlan udvarát erre a célra hasznosítsák. Ez most egy átmeneti
megoldás, hiszen a program kidolgozása rendkívül előrehaladott állapotban van. Azért
körlevélben értesített a Testület tagjait, mert ezek az intézkedések jelenleg terv szintjén
vannak. Az ingatlan hasznosításával kapcsolatosan több lehetőség felmerült – úgy, mint
bentlakásos szociális otthon, más jellegű állattartás, lakópark stb. Minden egyes alkalommal
kérték a Testület véleményét, továbbá azt, hogy tartsanak közös szemlét. E program kapcsán
is adott volt a lehetőség. Többszöri kérés ellenére sem jelentkezett senki a Testület részéről,
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nem voltak kíváncsiak a felkérésre. Ez elbizonytalanító hatást váltott ki, de nem jelenti azt,
hogy az esetleges más javaslatoknak ne nézzenek utána. Javasolta – pilot program lévén –
hogy minden képviselő vállaljon fel egyfajta ellenőrző szerepet, tekintettel arra, hogy a
tevékenységet hétvégén és ünnepnapokon is végezni kell. Kérte továbbá, hogy ha valamilyen
oknál fogva plusz költség merül fel a programmal kapcsolatosan, a polgármester, az
alpolgármester és a Képviselő-testület tagjai tiszteletdíjából arra csoportosítsanak át egy
meghatározott összeget. Kéri a további véleményeket, kérdéseket, javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: Rossz irányba indult el a beszélgetés, kéri, térjenek vissza az
eredeti felvetésre, beadványokra. A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű
program előkészületei rendkívül gyors ütemben zajlottak, régóta készültek rá, de konkrét
információról csak egy hónappal ezelőtt értesültek. A rendelkezésre bocsátott
dokumentumokból látható volt, hogy a döntést minden esetben azonnal várták, tehát nem volt
idő arra, hogy azt alaposan előkészítsék, körüljárják. Azonnali döntésre azon okból sincs
lehetőség, mivel a képviselők többsége dolgozik, nem minden esetben elérhető. A
polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek ezekben a kérdésekben – ha
szükséges – azonnal dönteni kell és el kell indulni egy irányba. Amikor megtették az első
lépéseket, előkészítették döntésre, a Testület véleményezheti azt, de semmiképpen sem
megrovó szándékkal, hiszen a képviselők nagy része rövid idő alatt nem kész az ülésre.
Véleménye szerint a képviselőknek nem lehet még rossz érzés sem az egyes intézkedések
miatt. Az adott döntésről beszélni kell, vitassák meg. A volt Határőr ingatlan udvarán olyan
jószágtartásra van lehetőség, amelyet rövid időn belül kell megvalósítani. Ennél a
megoldásnál senki nem tudott jobb ötletet adni. Jó elképzelésnek bizonyult felvenni a
kapcsolatot e célból a birtokkal. A programban csak akkor indulhatnak el kellő
meggyőződéssel, ha van olyan ingatlan, ahol a jószágokat tartani tudják. Véleménye szerint a
horgászokat nem fogja negatívan érinteni az 55 sertés tartása. Elképzelhető azonban, hogy a
közvetlen szomszédokat igen – zaj- és szaghatás, rágcsálók stb. Minden ilyen lehetőséggel
élnie kell az önkormányzatnak. Amennyiben probléma adódik az adott helyszínen az
állattartással kapcsolatosan, 55 sertés áttelepítése más helyszínre, nem jelenthet olyan nagy
gondot, mint az, ha el sem indulnak a programban. Az induláshoz pedig kellettek olyan
döntések, mint a helyszín kijelölése, amely döntés meghozatalára a Testületnek nem lett volna
ideje. El lehet gondolkozni azon is, hogy nem egy helyen tartják a jószágokat.
Legoptimálisabb az lenne, ha a birtoktól kapnának segítséget, azért, hogy a lakosságot ne
hozzák kellemetlen helyzetbe. Javasolja, hogy mindenképpen konstruktív egyeztetéseket
folytassanak.
Kerekes György képviselő: Elnézést kér, ha sértő volt, nem a számonkérés volt a szándéka.
Vannak dolgok, amiket feltétlenül meg kell beszélni. A bűzhatást illetően nem lehet
összehasonlítani a Sertéstenyésztő és Értékesítő Kft. felől érkező hígtrágya bűzét, 55 sertés
tartásából eredő bűzhatással. Amennyiben megfelelő módon kezelik, és rendszeresen
elszállítják a trágyát, úgy abból probléma nem adódhat. Véleménye szerint a volt Határőr
ingatlan udvarában tartott sertések tartásából eredő bűz nem terjed el a horgásztavakig. Az
ingatlan közvetlen szomszédságában élőket meg lehet nyugtatni azzal, ha például nádszövetet
húznak a két ingatlan közé, hogy a keletkezett szag minél magasabbra emelkedjen és ne
zavarja a szomszédokat. Egyetért a Magyar képviselő úr által elmondottakkal, miszerint a
konstruktív megoldásra törekedjenek, ne az legyen a fő szempont, hogy miért nem lehet
megoldani egy adott problémát.
Rajos István alpolgármester: Az elhangzottak alapján mindenki érzékelhette, hogy
rendkívüli módon felgyorsultak az események a programot illetően. Minden képviselőnek
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lehetősége volt bekapcsolódni az előkészületekbe. Volt képviselő, aki azon a véleményen
volt, hogy az alpolgármester vegye kézbe az ügyek vitelét. Amennyiben igény van rá,
szívesen áll bármely program élére, többek között ezért vállalta az alpolgármesteri
feladatokat. Amennyiben ad hoc jelleggel előírják, hogy döntést kell hozniuk, nem tehetnek
mást. Ebben az esetben, lehetőség szerint igyekeznek tájékoztatást nyújtani a döntést
megelőzően. Az állattartó helyszín illetően alaposan körbejárták a lehetőségeket. Lehetőség
van továbbra is arra, hogy bárki megtekintse a helyszínt, mint ahogyan más esetben is
megtették – például rekultivált szeméttelep megtekintése. Arra azonban, hogy ezt előbb
megtegyék, nem volt idő. Mivel szinte minden földterület mezőgazdasági közmunkaprogram
által művelés alá van vonva, olyan lehetőséget próbáltak találni, amellyel legalább el tud
indulni a program. A jelenlegi állapot nem jelent állandóságot, nem feltétlenül ez a végleges
megoldás. A program egyik eleme, hogy biztosítani kell a folyamatosságot. Elképzelhető,
hogy nem lesz egyszerre 55 sertés az ólakban, de erre kell felkészülniük. Fontos a
folyamatosság, hiszen így fog a két kistérség által vállalt kötelezettség megvalósulni.
Amennyiben bárkiben sértés, kétely merült fel az intézkedéseikkel kapcsolatosan, beszéljék
meg azt, mert csak úgy tudják helyrehozni a félreértéseket, problémákat.
Mitykó Zsolt polgármester: A program helybenlévősége is ideiglenes, hiszen a
felkészültségi szintet nézve majd háztáji gazdálkodássá kell átalakulnia. Addig is
folyamatosan keresik a lehetőségeket egész Mezőhegyes területén, ahol el tudnak indítani egy
hosszú távú állattartó tevékenységet. Tudomásul vették a panaszleveleket és közösen fognak
dolgozni azon, hogy megoldást találjanak a problémára.
11. napirendi pont: A közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések
támogatására kiírt nyertes pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat a közbiztonság növelését célzó
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján
benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
6.725.521,- Ft vissza nem térítendő, 100 %-os intenzitású támogatást nyert. 11 db térfigyelő
kamera kerül telepítésre, amelyek be lesznek kötve a Mezőkovácsházai Rendőrkapitányságra.
A kivitelezési munkák elvégzésére 3 árajánlatot kértek be. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Egy cég a felkérés ellenére nem adott ajánlatot, így kettő árajánlat maradt
versenyben. A bizottság az alacsonyabb, kedvezőbb ajánlatot adó H and M Elektronik Kft.
ajánlatát – 6.724.142,- Ft – javasolja elfogadásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a 11 db térfigyelő kamera telepítésére a kivitelezési
munkákkal a H and M Elektronik Kft-t bízza meg bruttó 6.724.142,- Ft összegért,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
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65/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
A közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt nyertes
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közbiztonság növelését célzó önkormányzati
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján támogatást nyert nyolc
csomópontban, összesen 11 db térfigyelő kamera telepítésére. A kivitelezési munkákkal a H
and M Elektronik Kft-t (címe: 5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 21.) bízza meg – árajánlatát
elfogadva – 5.294.600,- Ft + 1.429.542,- Ft ÁFA, azaz összesen 6.724.142,- Ft összegért.
Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 31.
12. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek
megművelésére a Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft- vel szerződés
kötése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, a
szerződéstervezet azon módosításával, hogy a szerződés tervezet III. Díjazás alcím 1. pontja
az alábbiak szerint módosul: „A vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban minden hó végéig
leszámlázza, de a fizetési határidő minden év november 30-a”.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, véleményeket, javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: Kéri a szerződés tervezet kiegészítését azzal, hogy az I. Szerződés
tárgya alcím alatt vegyék fel a művelendő ingatlanok listájára a 0647/10 helyrajzi szám alatt
feltüntetett – volt szeméttelep melletti – 1,1268 ha területet, amelyről korábban úgy határozott
a Testület, hogy saját művelésbe vonja.
Uj Zoltán képviselő: A szerződés tárgya felsorolásban szerepel az a földterület, melyet a
Saphire Sustainable Development Zrt. naperőmű projekt megvalósítására kért. A Kft-nek a
2015-2018. gazdasági évre adná művelésre a földterületeket. Amennyiben művelés alá vonják
az érintett területet, úgy a Zrt-nek ettől függetlenül lesz arra lehetősége, hogy megvalósítsa a
projektet? A Testület felhatalmazást adott a Zrt-nek, hogy az EDF DÉMÁSZ Zrt. felé eljárjon
az ingatlant érintően. Amennyiben a cég komolyan foglalkozik a naperőmű projekttel, hogyan
tudják neki bérbe adni, vagy értékesíteni azt a földterületet, ha a Kft. műveli 2018-ig.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat művelésre adja át a Kft-nek a területeket.
Azokat bármikor kivehetik művelés alól, bármikor módosíthatják az arról szóló szerződést.
Magyar Tibor képviselő: A szolgáltatási szerződés arra vonatkozik, hogy az adott
földterületet művelje a Kft., szolgáltatást teljesítsen az adott ár alapján az önkormányzatnak.
Nem a Kft. termel rajta magának, hanem az önkormányzat termel, és veszi igénybe a
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földalapú támogatást. Az önkormányzat igénybe veszi a Kft. szolgáltatását, nem adja át neki a
területeket.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a fenti kiegészítéssel hagyja jóvá az önkormányzat tulajdonában lévő
földterületek 2015-2018. gazdasági évekre vonatkozó műveléséről szóló szerződést a Papp
József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft-vel, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
66/2015. (III.25.) Kt. sz. határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek megművelésére a Papp József
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft- vel szerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek 2015 -2018. gazdasági évekre vonatkozó - műveléséről szóló, az előterjesztés mellékletét
képező szerződést a Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft-vel az alábbi
kiegészítéssel hagyja jóvá:
- „I. Szerződés tárgya alcím kiegészítése 0647/10 helyrajzi szám alatt feltüntetett 0,6635
ha 27,67 AK (szántó)”
- III. Díjazás alcím 1. pontja: „A vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban minden hó végéig
leszámlázza, de a fizetési határidő minden év november 30-a”
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
13. napirendi pont: Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány részére a Mezőhegyes
név engedélyezéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány jogi képviselője, dr.
Varga Imre úr kérte, hogy a Testület engedélyezze az alapítvány részére a „Mezőhegyes” név
használatát. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület engedélyezze a „Mezőhegyes” név használatát
az alapítvány részére.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület, hogy 2015. március 26. napjától határozatlan időre – visszavonásig engedélyezze a Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítványnak a „Mezőhegyes” név használatát,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
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67/2015. (III. 25.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2015. március 26.
napjától határozatlan időre – visszavonásig - engedélyezi a Mezőhegyes Szakképzéséért
Alapítványnak (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) a „Mezőhegyes” név használatát
Mezőhegyes szakképzésének, a térség szakember utánpótlásának, szakmai minőségének és
humán erőforrásának fejlesztése céljából.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a közlésre: haladéktalanul
14. napirendi pont: Dél-békési
Megállapodásának módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulás

Társulási

Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság is
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület hagyja jóvá a Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a társulási megállapodás módosítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását 2015. április 1. napjával az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hagyja
jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
68/2015. (III. 25.) kt. sz. határozat
A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosítását 2015. április 1. napjával az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A Megállapodás kiegészül az alábbi V/A. A Társulás vállalt feladatai fejezet Központi
orvosi ügyelet címmel:
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V/A. A Társulás vállalt feladatai
Központi orvosi ügylet
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi Központi Ügyelet létrehozása
Kunágota központtal, azon társulási tagok részvételével, akik a Társulással erre külön
feladat-ellátási megállapodást kötnek.
Formája:
A Társulás a feladatot saját maga szervezi és működteti az Országos Mentőszolgálattal
együttműködve oly módon, hogy közreműködői szerződéseket köt és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól a lakosságszám arányos támogatást lehívja.
2. Jelen módosítás 2015. április 1. napján lép hatályba.
3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a megállapodás módosításának aláírására: 2015. március 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat csatlakozott a Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulás által működtetett kunágotai központú orvosi ügyeleti rendszerhez. A központi orvosi
ügyelet témájához kapcsolódik a mezőhegyesi elsősegélynyújtó hely további működtetésének
a kérdése. Felmerült, hogy hogyan lehetne esetlegesen más formában megoldani a
működtetését. Fontos szempont, hogy helyben legyen elsősegélynyújtásra lehetőség, a
háziorvosi rendelési időn kívül, hiszen Kunágota meglehetősen messze van Mezőhegyestől az
orvosi segítséget illetően. A bizottságok kérése, hogy a Testület vizsgálja felül a helyi
elsősegélynyújtó hely működését és annak tartalmi elemeit. Zsóriné Kovács Márta képviselő
asszony vállalta, hogy felkeres egy orvost, aki ajánlást fog tenni, illetve Rajos István
alpolgármester úr is tájékoztatást kér az elsősegélynyújtó hely működésének alapvető
feltételeiről. Javasolja, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, majd az áprilisi rendes ülésen
részletes tájékoztatást nyújthatnak az elsősegélynyújtó hely működési feltételeiről.
Jelen ülésen a Testületnek arról kell döntenie, hogy meghosszabbítja-e az elsősegélynyújtó
hely működtetésére, az Alföld Ambulance Kft-vel kötött szerződését addig, amíg világossá
nem válik, hogy az új orvosi ügyeleti rendszerben Mezőhegyes központi helyet kaphat-e. Ez a
folyamat eltarthat 2016. január 1-jéig, mivel akkorra realizálódik egy új koncepció az orvosi
ügyeleti rendszert illetően. Kérdés, hogy a jelenleg érvényben lévő feltételek szerint kívánja
működtetni a Testület az elsősegélynyújtó helyet. Határozatlan idejű szerződés esetén,
amennyiben a későbbiekben egy új koncepció áll elő az elsősegélynyújtó hely működtetését
illetően, bármikor módosítható, megszüntethető az. Magyar Tibor képviselő úr javaslata, hogy
vizsgálják meg a helyben élő, egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberek vállalnáke a feladatot, tudják-e teljesíteni azokat a kritériumokat, amelyeket az elsősegélynyújtó hely
működtetésével kapcsolatosan előírnak.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Szakálné Balázs Erika, az ÁNTSZ munkatársa – akit dr.
Varga Sándor házi gyermekorvos, az Orosházi Kórház Gyermekosztályának vezető főorvosa
közbenjárásával keresett fel – a holnapi nap folyamán nyújt tájékoztatást az elsősegélynyújtó
hely működtetésének feltételeiről.
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Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Mezőhegyes Város Önkormányzata és az Alföld Ambulance Kft.
között, elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére 2014. augusztus 1-én létrejött
megbízási szerződését változatlan feltételek mellett 2015. április 1-jétől határozatlan időre
meghosszabbítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
69/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
Az Alföld Ambulance Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – a 225/2014.(VIII.8.) Kt. sz. határozatával
jóváhagyott – Mezőhegyes Város Önkormányzata és az Alföld Ambulance Kft. (székhelye:
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) között, a 2013.
július 31-én Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített elsősegélynyújtó
hely üzemeltetésére és működtetésére 2014. augusztus 1-én létrejött megbízási szerződését
változatlan feltételek mellett 2015. április 1-jétől határozatlan időre meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére: 2015. április 15.
Bejelentések
1. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázati lehetőség
Mitykó Zsolt polgármester: Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság elnöke egy olyan pályázati lehetőségről tájékoztatta, amely
az augusztus 20-ai Szent István napi rendezvény – melynek része a Fúvószenekari Fesztivál –
megszervezését támogatná. A pályázatot az ÁMK nyújtaná be, annak előkészületei
megtörténtek. Alattyáni István – a Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
képviselője – elkészítette a költségvetést, amely 12 millió Ft-ot tesz ki. A 12 millió Ft
költségvetésű pályázat önereje 2,7 millió Ft. Kérdés, hogy a Testület vállalja-e az önrész
kifizetését, avagy sem. A pályázaton minimum 5 millió Ft-ra lehetne pályázni. A beadási
határidő 2015. április 1. Kéri a véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Most értesült a pályázat költségvetésének 12 millió Ft-os
összegéről. Ő 5 millió Ft-ban gondolkodott, amelyhez 1 millió Ft önrész társulna. Nem volt
ideje átnézni a költségvetést, mivel az ülést megelőzően kapta kézhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint az ÁMK
egyeztessenek a pályázatot illetően.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének egész éves rendezvénykerete 2 millió Ft. Amikor a költségvetést készítették,
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a Testület kérésének megfelelően igyekeztek csökkenteni azokból a költségekból, amelyekből
lehetett.
Krcsméri Tibor képviselő: Tudomása szerint a költségvetésben 2,8 millió Ft-ot terveztek be
a rendezvényekre. Amennyiben ezzel a költségvetéssel nyújtják be a pályázatot, ekkora
önrésszel, úgy 100 ezer Ft marad a többi rendezvény megszervezésére.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: 2 millió Ft azaz összeg, amelyet a
Mezőhegyesen megrendezésre kerülő városi rendezvényekre terveztek be.
Mitykó Zsolt polgármester: Továbbra is azt javasolja, hogy egyeztessenek a pályázatról,
személyes konzultáció keretében tárgyalják meg Alattyáni István Úrral is.
Krcsméri Tibor képviselő: Egyetért a javaslattal.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: A pályázat költségvetését a
Krcsméri Tibor képviselő úr által összeállított program alapján készítette Alattyáni István úr.
Krcsméri Tibor képviselő: A költségvetésben szereplő összegekkel nem ilyen mértékben
számolt, ilyen például a 10 ezer Ft/fő szállásdíj.
Mitykó Zsolt polgármester: Mindenképpen egyeztessenek a részletekről, majd amennyiben
szükséges, rendkívüli ülést hív össze.
2. Lomb- és lomtalanításról
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a lakosságot, hogy 2015. április 13-án – hétfőn –
kerül sor az önkormányzat által végzendő lombtalanításra, fanyesedékek és kerti hulladékok
elszállítására. Kéri, hogy a fanyesedékeket, kerti hulladékokat április 13-án kora reggelre – a
munka megkönnyítése érdekében, lehetőleg összekötözve, valamint zsákokban – helyezzék ki
az ingatlan elé. Kommunális hulladék nem helyezhető ki. A lombtalanítás 2015. évben is
díjtalan.
A lomtalanításra 2015. május 16-án (szombaton) kerül sor.
Mitykó Zsolt polgármester: Zsótér-Erdélyi Dóra, a Mezőhegyesi József Attila Általános
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tájékoztatta, hogy a 2014. évi
kompetencia felmérés eredménye alapján a mezőhegyesi 6. és 8. osztályos diákok –
matematika és szövegértés tantárgyban – az országos átlagot, illetve az általános iskolák
átlagát is meghaladták. Rendkívüli eredmény. Gratulál Zsótér-Erdélyi Dóra igazgató
asszonynak, valamint Bánki András megbízott tankerületi igazgató Úrnak az elért
eredményekhez.
3. Véleményláda
Mitykó Zsolt polgármester: A József Attila ÁMK-ban, a portával szemben 2015. március
16-án "véleményládát" helyeztek ki, ahová akár névtelenül várják a várost érintő - többek
között gazdasági, kulturális, ipari - javaslataikat, építő jellegű gondolataikat. Az előre mutató,
hasznos javaslatokkal az önkormányzat érdemben foglalkozik.
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4. Angyal László telekvásárlási kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Angyal László Mezőhegyes, Munkácsy u. 27. szám alatti lakos
telekvásárlási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ
értelmében a Testület az építési telek értékesítését a polgármesterre ruházta át, ezért a
korábban elfogadott építési telkek árait tartalmazó testületi határozat alapján dönthet a
kérelemről.
5. Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnökének
címerhasználati kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy engedélyezzék az
egyesület részére Mezőhegyes címer használatát. Mezőhegyes Város címerének és
zászlójának használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól
szóló helyi rendelet értelmében a címer használatát a polgármester engedélyezi.
6. Az Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati
szolidaritásra
Mitykó Zsolt polgármester: A Buda-Cash Brókerház megszűnése miatt 67 önkormányzat
bankszámlája befagyasztásra került. Ezek az önkormányzatok nem szabálytalan
gazdálkodásuk miatt, hanem önhibájukon kívül kerültek szorult helyzetbe. A szövetség kéri,
hogy ezen nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítése érdekében az
önkormányzatuk anyagi lehetőségeinek figyelembevételével járuljanak hozzá egy közös
szolidaritási alaphoz. Kéri a véleményeket a támogatást illetően. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Országos Önkormányzati
Szövetségek közös felhívása alapján a Buda-Cash Brókerház megszűnése miatt, önhibájukon
kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatokat – Mezőhegyes Város Önkormányzat nehéz
anyagi helyzete miatt – ne támogassa, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
70/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
Országos Önkormányzati Szövetségek önkormányzati szolidaritásra történő közös
felhívása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Országos Önkormányzati Szövetségek
önkormányzati szolidaritásra történő közös felhívása alapján a Buda-Cash Brókerház
megszűnése miatt, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítése
érdekében létrehozandó közös szolidaritási alaphoz – az önkormányzat nehéz anyagi helyzete
miatt – nem tud hozzájárulni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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7. Nyílt nap a József Attila Általános Iskolában
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskolában 2015. március 23. és 27. napja között, valamint április 20. és 22. napja
között nyílt napok lesznek. Előzetes bejelentés után akár a Testület 1-1 tagja, de elsősorban az
érintett szülők a regisztrált alsó tagozatos órákra bemehetnek és végigkövethetik a tanórát.
8. Tanyagondnoki gépjármű vásárlásáról – felhatalmazás pályázat benyújtására
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület előzetes felhatalmazását kéri tanyafejlesztést célzó
pályázat benyújtására. Ebben az évben is lehetőség nyílik új tanyagondnoki gépjármű
beszerzésére. A korábbi évekhez hasonlóan ez egy olyan pályázat lenne, amelynek
benyújtására igen rövid időn áll rendelkezésre. Úgynevezett ebr42 rendszeren keresztül lehet
benyújtani a pályázatot. Mint korábban is, kéri a Testület felhatalmazását arra, hogy
amennyiben megnyílik a pályázat, azt azonnal benyújthassák. Ezzel elkerülhető egy azonnali
rendkívüli ülés összehívása. A pályázat 100 %-os támogatottságú, maximum az ÁFA
mértékéig kell az önerőt biztosítani. Amennyiben nem 100 %-os finanszírozású a pályázat,
úgy nem érvényes a felhatalmazás, rendkívüli ülés összehívására kell sort keríteni, hogy az
önerőhöz biztosítsa a Testület a fedezetet.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben nem 100 %-os a támogatás, de arra adnak
lehetőséget, hogy a használt gépjárművet beszámítsák az új árába, úgy élnek azzal a
lehetőséggel, és ez képezheti a támogatás önerejét. Ebben az esetben is rendkívüli ülést kell
összehívni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon
felhatalmazást a polgármesternek arra, hogy az I. számú tanyagondnoki szolgálat részére 1 db
mikrobusz beszerzésére nyújtson be pályázatot, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
71/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
I. számú tanyagondnoki szolgálat gépjármű cseréje
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az I. számú
tanyagondnoki szolgálat részére 1 db mikrobusz beszerzése érdekében.
A beszerzési ár és a pályázattal megnyerhető összeg, valamint a lecserélni kívánt
tanyagondnoki gépjármű értékesítéséből származó bevétel közötti különbözet, valamint a
gépjármű vásárlás forgalmi adó és forgalomba-helyezési eljárás költségének fedezetét az
Önkormányzat 2015. évi adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat megnyitását követően a pályázat benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
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9. Programismertető
Rajos István alpolgármester: Jelenleg több program is előkészítés alatt van az ÁMK
gondozásában.
A „Járom a járást” elnevezésű járási honismereti vetélkedőn vettek részt a mezőhegyesi
diákok. A Járási Hivatal és Ő is segítette a versenyre való felkészülést. Örömmel tájékoztatja
a jelenlévőket, hogy a mezőhegyesi diákok 4. helyezést értek el – 1,5 ponttal lemaradva a
harmadik, dobogós helytől, ami egy rendkívüli, szép helytállás volt. A vetélkedőn a
mezőkovácsházai járás településeit mutatták be. Külön öröm volt számára, hogy igen
elismerően nyilatkoztak a mezőhegyesi gyermekekről és felkészítő tanáraikról.
A másik program TÁMOP-os támogatással valósul meg, a KLIK közreműködésével. Ezen
program lebonyolítását a KLIK Mezőkovácsházai Tankerülete kettő tagintézményének
bevonásával kell megvalósítani. Az egyik tagintézmény Mezőhegyes, a másik pedig
Almáskamarás. Úgynevezett tükörprojektet kell létrehozni a programban részvevő
szervezőknek. Civil szervezetek, valamint támogatói szervezetek összefogásával kell
megvalósítani a programot. Örömére szolgál, hogy Mezőhegyesen számos civil szervezet –
Város- és Környezetvédő Egyesület, Mezőhegyesi Nőklub, Idősek Klubja, Mezőhegyesi
Hagyományőrző és Ősi Magyar Harcművészeti Klub, Taekwon-doo sportkör – részt kíván
venni a programban. Különböző programokat szerveznek – mint például palacsintasütés,
bográcsban főzés stb. A rendezvényre 2015. április 21-én – délután 2 órától 6 óráig – kerül
sor. A MÁM Kft. lovaskocsikázást biztosít. A program lényege, hogy azt a két iskolának
ingyen kell megszerveznie, támogatók segítségével. Nagyon szívesen fogadják a további
felajánlásokat, ami lehet természetbeni, vagy anyagi támogatás. A programba bevonták az
intézményeket is. Az önkormányzat részéről felvállalta, hogy támogatja a program, projekt
megszervezését. Fekete Péter vállalkozó felajánlotta, hogy az általa működtetett Fekete-tavon
a rendezvény megszervezésre kerülhet. A további felajánlásokat Miskucza Tünde tanárnőnél,
Zsóriné Kovács Márta képviselő asszonynál és Rajos István alpolgármesternél tehetik meg.
A mai nap rendezték meg a Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyt, melyen első ízben vett részt
Mezőhegyes diákcsapata. A verseny általános iskolai és középiskolai kategóriában zajlott. A
mezőhegyesi általános iskolás csapat felkészítő tanára Rédli Tamás Úr volt, illetve Ő is
segítette a felkészülésüket. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mezőhegyesi csapat
2. helyezést ért el kategóriájában – 2 ponttal maradt el az első helyezéstől. Eredményükkel
kvalifikálták magukat a megyei döntőre. Krcsméri Tibor képviselő úr is figyelemmel kísérte
a versenyt. A képviselő úr és Ő segítette a gyerekek eljutását a versenyre.
10. Tóth László,
megkeresése

a Budapesti

Sport

Iroda

békéscsabai

futónagykövetének

Mitykó Zsolt polgármester: Tóth László, a Budapesti Sport Iroda egyik békéscsabai
futónagykövete idén is körbefutja Békés Megyét, ahogy tavaly. Kéri, hogy a mezőhegyesi
szakaszon csatlakozzon hozzá 1-2 fő. Elsősorban az iskolás gyerekek részvételére számít.
Célja megszerettetni a futást és az egészséges életmódot az emberekkel. 2015. április 22-én
szerdán fut Mezőhegyesen. A 7. szakasz Tótkomlós-Mezőhegyes 9 óra és 10 óra 25 perc
között, a 8. szakasz Mezőhegyes-Battonya 10 óra 55 perc és 12 óra 40 perc között zajlik.
Önkormányzatunknak a mezőhegyesi szakaszra - a tavalyi évhez hasonlóan - vizet, üdítőt,
illetve pogácsát vagy gyümölcsöt kellene biztosítania a futónak és a hozzá csatlakozóknak.
Felkéri Szentmihályi Ferenc aljegyző Urat és Soósné Záluszki Máriát, az ÁMK vezetőjét,
hogy karolják fel ennek a szép kezdeményezésnek a szervezését. Kéri, a szervezésbe vonják
be Maczák Andrásné pedagógust is.
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11. Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség
elnöke kéréssel fordul a Testülethez. A Szegedi Fűvészkert idei évben is felajánlást tett.
Lehetőség van arra, hogy körülbelül 100 db – szomorú fűz, hársfa, fehér juhar, bergenye –
facsemetét hozzanak Mezőhegyesre. Balogh Lajos elnök úr Mezőhegyesre szállítaná a
facsemetéket, de kéri, az önkormányzat biztosítsa a polgárőrségnek az útiköltséget. Kéri a
véleményeket.
Kerekes György képviselő: Amennyiben a Testület úgy dönt, nem támogatja az útiköltség
megtérítését, tiszteletdíjából szeretné megtenni azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Véleménye szerint mindenképpen támogatandó a felajánlás és
annak Mezőhegyesre történő szállítása költségeinek megtérítése.
Mivel kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület tegye lehetővé a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnökének, hogy a
Szegedi Füvészkert által felajánlott facsemetéket az önkormányzat költsége terhére szállítsa
Mezőhegyesre, biztosítsa az ahhoz szükséges üzemanyag költségét, kézfelnyújtással
szavazzon.
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:
72/2015.(III.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Közbiztonságáért Polgárőrség útiköltség támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete lehetővé teszi a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőrség elnökének, hogy a Szegedi Füvészkert által felajánlott facsemetéket az
önkormányzat költsége terhére szállítsa Mezőhegyesre, biztosítja az ahhoz szükséges
üzemanyag költségét.
Az üzemanyag költség fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének dologi kiadásai
terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
12. Szent György Napi búcsú megrendezése
Mitykó Zsolt polgármester: 2015. április 26-án kerül sor a Szent György napi búcsúra. A
Mezőhegyesi Sportegyesület részéről Uj Zoltán elnök úr jelezte, hogy az idei évben az
egyesület nem vállalja a búcsú lebonyolítását. Érdeklődött mindkét polgárőr egyesületnél,
hogy vállalják-e a rendezést. Ők nagyon lelkesek voltak, de sajnálatos módon pénzügyileg
nem megoldható, hogy Ők rendezzék meg. A búcsú megrendezéséért felelős a József Attila
ÁMK. A rendfenntartást megbízási szerződés alapján meg tudják oldani a helyi
polgárőrséggel.
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13. Tűzgyújtás, hulladékégetés szabályairól
Rajos István alpolgármester: A Mezőhegyes Városi Havilap márciusi számában megjelent
egy cikk az új tűzvédelmi szabályról. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 2015.
március 5-én hatályba lépett 54/2014. BM rendelete jelentős változásokat hozott. A helyi
rendelet nem enged semmiféle szabadtéri tűzgyújtási lehetőséget, hulladék égetés
vonatkozásában. Ezt az OTSZ is szabályozza. Az OTSZ értelmében bírságolási tételek
léphetnek életbe. Ezzel kapcsolatos oktatáson, képzésen Szentmihályi Ferenc aljegyző úr vett
részt. A katasztrófavédelem ezen szakterületén dolgozó szakemberei plusz felvilágosítást
nyújtottak annak kapcsán, hogy adott esetben a büntetési tételeket milyen módon szablyák ki.
Fontos, hogy vigyázzanak egymásra, környezetükre. Kéri, hogy tartsák be az OTSZ előírásait,
és lehetőleg kerüljék el a szabadtéri tűzgyújtást.
14. Budapest Utazás Kiállítás
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki a 2015. február 26. március 1. napja között
megrendezett Budapest Utazás Kiállításon, a város standját képviselők munkáját. Köszönetét
fejezi ki azon partnerek munkájáért, akik csatlakoztak kezdeményezéséhez. A Testület
részéről a kiállításon részt vett Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony és Uj Zoltán
képviselő úr. A kiállításon való részvétel fő dandárját a Marosháti Kistérség Turizmusáért
Egyesület vitte. Az egyesület csatlakozott a Békés megye Tourinform Iroda standjába. A
Békés megyei Tourinform iroda társkiállítói között ott volt a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesület is, melynek tagjaival – Mezőhegyes, Battonya, Mezőkovácsháza
városok önkormányzatai, valamint a tótkomlósi Rózsa Fürdő és a Mezőhegyesi Állami Ménes
Kft. – közös összefogásban béreltek pultot. Ő és az aljegyző úr is részt vett a kiállításon.
Sándor Gabriella, a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület Mezőhegyesi Irodájának
vezetője tájékoztatása szerint nagyon sok érdeklődő volt a standjuknál. Pozitív visszajelzések
érkeztek. Külön köszöni Sándor Gabriella és Kis Szilvia munkáját, továbbá köszönet illeti
Kövesdi Sándornét, a Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület elnökét és Nagy-György Tamást,
a MÁM Kft. menedzserét, hogy munkájukkal segítették a kiállításon való sikeres részvételt. A
mezőhegyesi kiállítási anyag megjelent a Békés megyei Tourinform Iroda koordinálásával
egy debreceni és egy bukaresti kiállításon is. A kiállításon egyeztetett Szántó Zoltán Úrral a
Turizmus Trend Turisztikai szakfolyóirat főszerkesztőjével, aki peregi nyári tábort szeretne
szervezni, mint határon átnyúló együttműködést.
15. Beszámoló a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyvivőivel folytatott
tárgyalásról
Mitykó Zsolt polgármester: Az értékismertető és érdekérvényesítő program egy újabb
állomásához értek. Mezőhegyes gazdasági erőforrásainak szélesebb körben történő
bemutatása és a hatékonyabb együttműködés érdekében Jeszenka Zoltán képviselő, egyéni
vállalkozó közbenjárásával 2014. év elején személyes konzultációt kezdeményezett a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel. Az egyeztetés általánosságban vett
kapcsolatfelvételről, ismerkedésről szólt. A hangsúlyosabb tárgyalást az önkormányzati
választások utáni időszakra helyezték át. Erre tekintettel 2015. március 16-án, Hódsági Tamás
úr, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Tóth Zsolt úr, ezen szervezet
titkára, fogadta a polgármestert és Szentmihályi Ferenc aljegyzőt. A konzultáción
megállapítást nyert, hogy Mezőhegyes merőben új típusú kezdeményezést vállal fel, hiszen
egy adott szakmai közösség tevékenységéről, direkt módon elég ritkán érdeklődnek az
önkormányzatok. Üdvözölték a kapcsolatfelvételt, hiszen mostanság érzékelhető, hogy aki
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nincs toppon a napi aktualitásokkal, aki nem bírja kiharcolni elsőbbségét másokkal szemben
egy-egy területen, az valószínű, hogy lemarad, elszigetelődik. Ez ellen minden
önkormányzatnak és a kamarának is küzdenie kellene. Sikerként értékeli a kamara irányunkba
tanúsított elfogadó nyilatkozatát. A kapcsolatuk első mozzanata, hogy aláírnak egy
„együttműködési megállapodást”, amely megnyitja az önkormányzat előtt az „üzletember
találkozók” felé vezető ajtót. Illetve hozzáférést kapnak a kamara által koordinált információs
tartalomhoz. A következő feladat, hogy összeállítsák az ún. Befektetői kézikönyvet, amelynek
elkészítését a Pénzügyi, Turisztikai-és Településfejlesztési bizottságra bíz és határidejét az
április-májusi képviselő-testületi ülésre jelöl meg. A kézikönyv tartalmi elemeire vonatkozó
útmutatást, később az érintettek része bocsátja. Nagy örömmel számol be arról, hogy a
kamarával való közös együttműködés első programja az volt, hogy a március 20-22 napokon,
Nagyváradon megrendezésre kerülő VI. TOP TRAVEL turisztikai kiállításon, Mezőhegyes
kiadványaival díjtalanul, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül jelen volt.
16. XIII. Gádorosi Disznótoros Nap
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat évek óta részt vesz a XIII. Gádorosi
Disznótoros Napokon. Felkéri Szentmihályi Ferenc urat, tájékoztassa a Testületet a
rendezvényről.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: 2015. március 7-én került megrendezésre a XIII. Gádorosi
Disznótoros Nap. A nemzetközi versenyen Mezőhegyes várost az önkormányzat nevében
Máté András és csapata képviselte. Máté András és csapata 3. helyezést ért el a versenyen.
Mitykó Zsolt polgármester: Civil szerveződésből adódóan vettek részt a rendezvényen.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: 2015. április 9-én kerül sor 1630 órai kezdettel a leendő
első osztályos gyermekek szülei számára szervezett szülői értekezletre. Sok szeretettel várják
az érintett szülőket. A tavaszi szünet időpontja: 2015. április 2-7. 2015. április 10-én kerül sor
a hagyományos területi versmondó versenyre, melyet Deli Zoltán pedagógussal rendeznek.
2015. március 28-án kerül sor a „Mutasd magad Dél-békés” amatőr művészeti minősítő
verseny területi fordulójára, ahol Kaszaper, Mezőhegyes, és Végegyháza amatőr művészei
vehetnek részt. Ugyanezen a napon este Maczák Andrásné pedagógus szervezésében a „Föld
órája” programhoz csatlakozva vetélkedőre kerül sor általános iskolai gyermekek bevonásával
az ÁMK-ban. 2015. április 18-án kerül megrendezésre a hagyományos Mazsorett Bál
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki csak teheti, vegyen részt a „Mutasd Magad DélBékés” amatőr művészeti versenyen, hiszen rendkívül nagy készülődés előzi meg az
eseményt. A verseny jó példa arra, hogy a térség kulturális élete is igen színes képet mutat.
Rajos István alpolgármester: 2015. március 15-én Kézdivásárhelyen vettek részt egy közös
megemlékezésen, Kézdivásárhely önkormányzat meghívására. Az önkormányzatot három fős
delegáció képviselte, Krcsméri Tibor és Jeszenka Zoltán képviselők, valamint Ő. Az utazás
költségét teljes egészében Jeszenka Zoltán képviselő úr finanszírozta, így a költségvetést ezen
tétel nem terhelte.
Korábban tájékoztatást nyújtott, hogy költségmegtakarítás célzattal az önkormányzat
elindította a MOL-kártya programot. A kártyák kiosztásra kerültek, annak használatával
kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek. Teljes mértékben átdolgozták a gépjármű- és
üzemanyag használati szabályzatot, melyek 2015. március 1-jétől léptek életbe. A szabályzat
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kiterjed a parkfenntartás teljes gépjárműparkjára, mindhárom tanyagondnoki gépjárműre,
valamint a hivatal személyautójára. Lényegesen szabályozottabb, kontrolláltabb rendszert
alakítottak ki, ami vélhetően a rendszer előnyére fog válni. A sofőrök az új rendszert teljes
megelégedéssel fogadták.
A költségcsökkentő törekvésüket kiterjesztik az irodaszer és tisztítószer beszerzésekre is,
melynek előkészítő munkálatait megkezdték.
Magyar Tibor képviselő: Van-e arra lehetőség a közmunkaprogram keretén belül, hogy a
frekventáltabb, illetve azokon a helyeken, ahol nagyobb a balesetveszély, kerékpárutakat
építsenek ki? Ilyen lenne például a Posta utca. Korábban már felvetette ezen javaslatát.
Mitykó Zsolt polgármester: Kettő vonalon is utánajártak a felvetésnek. Kerékpárút építésére
a közmunkaprogram keretében nincs lehetőség. Igyekeznek pályázati úton lehetőséget
teremteni arra, hogy a Génbank Semex Magyarország Kft. és Mezőhegyes tábla közötti
útszakaszon megvalósuljon a kerékpárút. Napirenden van továbbá a belterületi utak és járdák
felújítása mellett kerékpárút kialakítása a Kozma Ferenc utcán. Kiss Ákos úrnak, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei Igazgatóságának Orosházi Üzemmérnöksége vezetőjének
tájékoztatása szerint jelenleg nincs lehetőség kerékpárút kiépítésére. Ő azt tanácsolta, hogy
elsősorban Battonyát az autópályával összekötő új út megépítéséért lobbizzanak. Egy
nagyobb volumenű fejlesztéssel előbb célt lehet érni. Ennek előkészületeit szeretné minél
hamarabb megkezdeni. Felvetődött a Pereget és Csanádpalotát összekötő út megvalósítása.
Korábban benyújtott pályázatuk – Mezőhegyes-Pereg összekötő út – nem nyert pozitív
elbírálást. A csanádpalotai út megépítése még koncepció szintjén sincs említve. Pozitívum,
hogy Kiss Ákos Úr közmunkaprogramban kért 5 főt, akik az utak melletti területek
megtisztítását végzik. Az együttműködés további előnye, hogy – a fogathajtó
világbajnokságra készülve – a temető úton, elsősorban a lóversenypálya bejáratánál
feltöltötték a kátyúkat.
Magyar Tibor képviselő: Arra van-e lehetőség, hogy előkészítsék a kerékpárút
megvalósítását? Nem feltétlenül szükséges kerékpárutat, kezdetben elegendő lenne új járda
megépítés közmunkaprogram keretében, vagy saját költségvetésből. Javasolja, keressenek
lehetőséget járdaépítésre a Posta utcán.
Mitykó Zsolt polgármester: Azzal egyetért, hogy ez az az utca, ami a leginkább
balesetveszélyes a kerékpárral közlekedőknek. Megvizsgálják az új járda építésének
lehetőségét. Célszerű lenne tervet készíttetni arra, mivel pályázat esetén az már rendelkezésre
állna, és az nem jelenthet akadályt annak esetleges benyújtásakor.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Kerékpárút építésére jelenleg a közmunkaprogram keretében
nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy a programot az év elején előre kell tervezni egy évre.
Esetlegesen a 2016. évi közmunkaprogramba lehet beépíteni. Fontos, hogy a kerékpárút
megvalósítására építési engedély szükséges, és minden feltételnek rendelkezésre kell állnia.
Mitykó Zsolt polgármester: A forgalom sűrűssége indokolja a kerékpárút építését, ami
2016. évben értékteremtő program tud lenni.
Jeszenka Zoltán képviselő: Megépült a városban kettő játszótér is, az egyik a Centrál
pályázat kapcsán, a másik pedig Uzon-Sepsimagyarós testvértelepülés ajándéka. A gazdasági
programban szerepel a játszóterek félévenkénti felülvizsgálata. Az ÁMK melletti játszótér
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felülvizsgálata aktuális lenne, tekintettel arra, a szülők jelezték, hogy a fajátékok – azok
szárazsága miatt – balesetveszélyesek.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az önkormányzat alkalmazásában álló asztalosok
kötelessége minden nap megvizsgálni az ÁMK-nál lévő fajátékok állapotát.
Rajos István alpolgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2014. évi mezőgazdasági
közmunkaprogramban elkezdett 4 db fóliasátorból 2 db fóliasátor váza igen rövid idő alatt
megépült. Bízik abba, hogy a másik kettő is hasonló gyorsasággal épül fel és időben
megkezdődhet azokban a termelés.
Mitykó Zsolt polgármester: 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. április 29. 15 óra
Napirend:
1. 2014. évi zárszámadás
2. Beszámoló az önkormányzati
tapasztalatairól

intézményeknél

lefolytatott

belső

ellenőrzés

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Zsóriné Kovács Márta és Deli Zoltán képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1805 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Zsóriné Kovács Márta
Deli Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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