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

11/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. április 29. 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, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője,
Jeszenka Zoltánné, Szociális Intézmény Egységének helyettes vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, dr. Szabados
Éva titkárságvezető
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, egyházi és társadalmi szervezetek képviselőit,
vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, és a tanácskozást televízión keresztül
nyomon követő érdeklődőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Uj Zoltán képviselő úr jelezte távolmaradását, Kerekes György képviselő úr
nem jelezte távolmaradását, vélhetően később érkezik az ülésre.
A szokásos megnyitó idézet helyett egy történettel nyitja meg az ülést.
„A lovas körökben jól ismert Csepregi Péter patkolókovács adta közre történetét. Őt
Hazánkba úgy, mint külföldön folyamatosan hívják patkolni, hiszen a lovakhoz való viszonya
a velük való bánás párját ritkítja. Munkája során találkozott egy olyan emberrel, aki a 2.
világháború alatt Németországba menekült a szovjet előrenyomulás elöl. A béke kihirdetése
után szabadabban mozoghatott, készült haza Mezőhegyes környékére. Figyelmes lett arra,
hogy az amerikai katonai táborban lovakat válogatnak, hátasnak, vagy éppen élelmiszer
alapanyagnak. Ismerve Mezőhegyes tenyésztési értékeit figyelmes lett a csoportosított lovak
között egy NONIUS fajtára. A lovat kalandos módon elhozta a táborból és annak hátán jött
Németországból Magyarországra. Hazaérve sem magához vitte a lovat, hanem idejött
Mezőhegyesre a teljesen kiürített központi istállóhoz, besétált a lóval és bekötötte a boxba. A
patkoló kovács megkérdezte tőle, hogy bátyámuram, miért vitte be az istállóba, mire a válasz
csak ennyi volt:
- Mert annak a lónak ott a helye!”
Ebből a történetből is kiérződik Mezőhegyes roppant szellemiségének ereje!
Gratulál a hétvégén Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda napokon
megjelenő mezőhegyesi vállalatoknak, szervezeteknek, hiszen a Mezőhegyesi Állami Ménes
Lótenyésztő és Értékesítő Kft. III. és I. helyet kapott, illetve a különdíj mellette megnyerte a
Lótenyésztési Nagydíjat is. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. szarvasmarha tenyészete elnyert
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egy III., egy II., illetve csoport II. helyezést. Továbbá egy különdíjjal is gazdagodott. A
Génbank-Semex Magyarország Kft. adott is, kapott is díjat a kiváló örökítő anyag előállítása
okán. Papp József Kft. most díjat nem kapott, de az országban egyedülálló cigája tenyészettel
rendelkezik, amihez külön gratulál.
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. A napirendet azzal a
módosítással javasolja elfogadásra, hogy 16. napirendi pontként tárgyalják meg a 2015. évi
nyári gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést, illetve a 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan
a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására érkezett pályázatot. A fenti módosítással javaslatot tett az alábbi napirendek
megvitatására:
2014. évi zárszámadás
Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
A sportról szóló önkormányzati rendelet
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
36/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
5) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal és a József Attila Általános Művelődési Központ
alapító okiratának módosítása
7) A Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft.-vel kötendő
együttműködési megállapodás
8) Megállapodás kötése a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-vel
9) NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Mezőhegyes Városi
Önkormányzat által kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról
10) A közvilágítás ellátására 2016. évi villamos energia beszerzése
11) A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. felszámolási eljárásában a felszámolótól
érkezett közbenső mérleg
12) A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására érkezett pályázat véleményezése
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
Szent György Téri Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására érkezett pályázat
véleményezése
13) A Tv2 Kandász Travel televíziós megjelenést biztosító ajánlata
14) A Csemete Természet – és Környezetvédelmi Egyesület ajánlata
15) I. és II. számú tanyagondnoki szolgálat gépjármű cseréje
16) 2015. évi nyári gyermekétkeztetés
Bejelentések
1)
2)
3)
4)

Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.

2

Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Az elsősegélynyújtó hely üzemeltetésével és működtetésével 2015.
április 1-jétől ismételten az Alföld Ambulance Kft-t bízta meg a Testület, annak szerződését a
polgármester aláírta. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként azt javasolta,
vizsgálják meg, van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat saját maga végezze – saját
alkalmazottal – az elsősegélynyújtó hely működtetését. Amennyiben igen, annak milyen
költségvonzata lenne. Kéri, kísérjék figyelemmel javaslatának lehetőségét.
Mitykó Zsolt polgármester: Ő is és az alpolgármester úr is – aki közvetlenül tartja a
kapcsolatot a Kft. ügyvezetőjével, Kovács Ferenc úrral – felhívta a az ügyvezető úr figyelmét
arra, hogy amennyiben egy jobb ajánlatot kap az önkormányzat, vagy egy kedvezőbb
lehetőséget talál, a szerződés módosítására kerül sor. Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke korábbi ülésen jelezte, hogy utánajár a
lehetőségeknek, felveszi a kapcsolatot a téma érintett szakembereivel. Amennyiben a kellő
információ birtokába kerül, úgy arról tájékoztatja a Testületet.
Zsóriné Kovács Márta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A
megbeszéléseknek megfelelően a májusi rendes ülésre – remélhetőleg – minden információ a
rendelkezésére áll, és tájékoztathatja arról a Testületet.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
77/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 55/2015., 58/2015., 59/2015., 62/2015., 65/2015.,
68/2015., 69/2015., 72/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: 2014. évi zárszámadás
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Laurinyeczné Hurguly Évát, a pénzügyi csoport vezetőjét,
amennyiben a bizottsági üléseken elhangzottakon túl egyéb kiegészítenivalója van, azt tegye
meg.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Úgy véli, az együttes bizottsági ülésen
kellő részletességgel tájékoztatta a jelenlévőket, így nem kíván kiegészítést tenni.

3

Mitykó Zsolt polgármester: Kövesdi Sándorné, a Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület
elnöke írásban jelezte, hogy a rendelettervezet mellékletében nevesített, az Egyesület részére
juttatott összeget módosítsák, tekintettel arra, hogy az előző ciklusban, a képviselői
rendelkezési alapból az egyesület részére juttatott 50 ezer Ft-ot visszafizette. Egyeztetett a
pénzügyi csoportvezetővel a tekintetben, hogy az összeget valóban visszafizette-e az
egyesület elnöke. Mivel az elnök asszony által említett 50 ezer Ft nem érkezett meg az
önkormányzat számlájára, így a rendeletben az érintett tételt nem módosíthatják. Kéri az
elnök asszonyt, hogy egyeztessen a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjával. A 2014. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezet egy lezárt
év tényadatait tartalmazza, így a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2014. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet
A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt,
tájékoztassa a Testületet az önkormányzat intézményeiben végzett belső ellenőrzési
tevékenységgel kapcsolatos ismeretekről.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Galuska Józsefné, a Testület által a belső ellenőrzéssel
megbízott okleveles könyvvizsgáló írásban kellő részletességgel tájékoztatta a Testületet a
2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről. A jelentés nem tárt fel semmiféle
olyan hiányosságot, ami azt bizonyítaná, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél nem
megfelelő pénzügyi gazdálkodást folytatnának. Kéri a jelentés elfogadását.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki Galuska Józsefné, okleveles
könyvvizsgálónak az önkormányzatnál végzett belső ellenőri, és 10 éves könyvvizsgálói
munkájáért.
A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Galuska
Józsefné okleveles könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2014.
évi éves belső ellenőrzésről szóló jelentését fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
78/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2014. évi éves belső ellenőrzési tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló által
Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2014. évi éves belső ellenőrzésről szóló, a
jegyzőkönyv mellékletét képező jelentést elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A sportról szóló önkormányzati rendelet
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete még nem alkotott
sportról szóló rendeletet. A rendelet megalkotása azért válik szükségessé, mert a sport témájú
pályázatok benyújtásánál elvárás a rendelet megléte, és azt a pályázat mellé általában csatolni
is kell. A rendelettel kapcsolatosan kérés érkezett Magyar Tibor képviselő úrtól, miszerint a
tervezet 8. §-a „Városi sportrendezvények” sorába e) pontként vegyék fel a „Soós Attila
kézilabda emléktornát”. A sportról szóló rendelettervezetet valamennyi bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a fenti kiegészítés mellett azzal a módosítással javasolta
elfogadásra a rendelettervezetet, hogy a tervezet 4. §-ának (1) bekezdésének b) pontja az
alábbiak szerint módosuljon „az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban
együttműködik a sportszövetségekkel, helyi sportszervezetekkel”.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a fent elhangzott javaslatokkal elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a fenti
kiegészítéssel és módosítással elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a sportról
szóló rendelettervezetet a fenti kiegészítéssel, módosítással emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet
A sportról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
4. napirendi pont: A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 36/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem végez
távhőszolgáltatói tevékenységet, az arra vonatkozó rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A
rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta.
Kéri a bizottság véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 36/2005.
(X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
12/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 36/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
5. napirendi pont: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
13/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
6. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal és a József Attila Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt,
tájékoztassa a Testületet a Polgármesteri Hivatal és a József Attila ÁMK alapító okiratainak
módosításáról.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Módosításra került az Államháztartásról szóló törvény,
melynek okán módosítani szükséges az alapító okiratokat. A törvénymódosítás egyértelműen
kimondja, hogy csak és kizárólag a Magyar Államkincstár által előkészített okiratok
fogadhatóak el. Ezen alapító okiratok lényegesen kevesebb adattartalommal bírnak, mint a
korábbiak, a beterjesztett tartalommal kell elfogadni a Testületnek. Az alapító okiratokkal
kapcsolatosan igen sok vitájuk volt a MÁK-kal. Ilyen vitás pont volt az ÁMK alapító
okiratában a 2.1. pont, amely szerint a költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 10.15.
A MÁK nem hajlandó módosítani az alapítás dátumát, ami valójában 1982. 09. 01., ekkor
alakult és kezdte meg működését a József Attila ÁMK. Sajnálatos módon nem módosíthatják
ezen dátumot sem, így voltak kénytelenek a Testület elé terjeszteni az okiratokat, amelyet
módosítás nélkül kell elfogadnia. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában jogelődként az
Alapszolgáltatási Központot jelölte meg a MÁK, ami abszurd, hiszen 1990. évben alakult a
Hivatal, míg az Alapszolgáltatási Központ 1998. évben, így ezen módosítást sikerült elérniük.
A félreértés abból adódhatott, hogy az alapszolgáltatási központ, mint feladat, bekerült 2012.
január 1-jével a Hivatal tevékenységi körébe, amikor megszűnt, mint önállóan működő
költségvetési szerv. Az alapszolgáltatási központ beolvadt, nem pedig jogelődje volt a
Hivatalnak. Az alapító okiratokat illetően szigorú szabályokat állítanak a Testület elé. Kéri,
hogy a MÁK által előkészített formában fogadja el a Testület az alapító okiratokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az alapító
okiratokat illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2015. április 29. napjától a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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79/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratot módosító okirata
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal a Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2014. február 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 79/2015. (VII.29.) sz. Kt. határozatra figyelemmel a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontjában szereplő első alapító okirat száma: 1/1991 (III.1.) Ö. számú
rendelet elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 4. pontja-mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel- helyébe a
következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Köztisztviselő, ügykezelő

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX
tv. 258 §-a

Munkaviszony

Munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. tv

3. Az alapító okirat 5, 7, 8 pontja elhagyásra került.
4. Az alapító okirat záradéka helyébe mely a módosított okirat 6. pontjában szerepel, a
következő rendelkezés lép:
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 2015.
április 29. napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
80/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
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1.1.2.rövidített neve: Polgármesteri Hivatal
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22
2.A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.19.
2.2.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Jogelőd nélküli alakulás
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1.megnevezése:Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
4.A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§.(1)bekezdése értelmében, „ A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok"
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
841105
Helyi Önkormányzatok és Társulások Igazgatási
1
tevékenysége
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: Mezőhegyes Város közigazgatási területén az
Önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok végzése.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
1 011130
és általános igazgatási tevékenysége
2 011220
Adóigazgatás
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
3 016010
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
4 016020
tevékenységek
5 016030
Állampolgársági ügyek - anyakönyv
6 044310
Építésügy igazgatása
7 061010
Lakáspolitika igazgatása
8 076010
Egészségügy igazgatása
9 082010
Kultúra igazgatása
10 098010
Oktatás igazgatása
9

11

109010

Szociális igazgatás

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város közigazgatási
területe
5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 82.§. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás értelmében a polgármester – pályázat alapján – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésében megállapított képesítési
feltételekkel rendelkező jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Köztisztviselő, ügykezelő
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX
1
tv. 258 §-a
2 Munkaviszony
Munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. tv
6.Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.25. napján kelt, alapító okiratot visszavonom.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az alapító
okiratokat illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2015.
április 29. napjától módosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
81/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
József Attila Általános Művelődési Központjának
Alapító okiratát módosító okirat
A Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének József Attila Általános
Művelődési Központja a Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által
2014. február 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §
(2) bekezdése alapján – a 81/2015. (IV.29.) sz. Kt. határozatra figyelemmel a következők
szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontjában szereplő első alapító okirat száma: 11/1992 (IV.1.) Ö.
számú rendelet elhagyásra kerül.
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2. Az alapító okirat 8. pontja- mely a módosított okiratban 1.2.2. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2.telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.

2

1 számú Óvoda
2 számú Óvoda

3

3 számú Óvoda és bölcsőde

5820 Mezőhegyes, Csokonai u. 1.

4

Étkeztetés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

5

Kollégium

5820 Mezőhegyes, Szent György tér 10.

6

Vendégház

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.

1

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 2.

3. Az alapító okirat 2. pontja –mely a módosított okiratban 2.2. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép:
2.1.

1

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.
megnevezése

székhelye

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat
Képviselőtestületének Centrál
Élelmezési és Szolgáltató
Központja

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

4. Az alapító okirat 4. pontja –mely a módosított okiratban 4.4. -4.5. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
1
kapcsolatos feladatok
2 074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
3 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
4
fejlesztése
5 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
6
ellátásának szakmai feladatai
7 091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
8
nevelésével, oktatásával összefüggő működési
feladatok
9 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
10 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
11
biztosítása
096040
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi,
12
externátusi nevelése
11

13

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város
közigazgatási területe
5. Az alapító okirat 5. pontja –mely a módosított okiratban 5.1.-5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozott időre ( 5 évre) nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti

jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
tv.

6. Az alapító okirat 6. pontja - mely a módosított okiratban 6.3.-6.4. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép:
6.3.A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
6.3.1.tagintézményében:

1
2
3

tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma
50
F.u.17.
2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz
50
Gy.u.2.
3.számú Óvoda és bölcsőde Mezőhegyes,
25 + 10
Csokonai u. 1.
6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2
3

ingatlan címe

ingatl
an
helyra
jzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterül
ete (m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az ingatlan
funkciója,
célja

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

721

9424

Üzemeltetés,
kezelés

Közművelődé
s és könyvtár

5820 Mezőhegyes, Szent György tér
10.

721

1584

Üzemeltetés,
kezelés

Kollégium

5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.

129

356

Üzemeltetés,
kezelés

Óvoda,
bölcsőde
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4
5
6
7

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca
2.

527

395

Üzemeltetés,
kezelés

Óvoda

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 17.

736

282

Üzemeltetés,
kezelés

Óvoda

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

3

2010

Üzemeltetés,
kezelés

étkeztetés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 10.

863/1

331

Üzemeltetés,
kezelés

vendégház

7. Az alapító okirat 3,6 pontja elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat záradéka helyébe - mely a módosított okirat 6. pontjában szerepel, a
következő rendelkezés lép:
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József
Attila Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát 2015. április 29. napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
82/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete József Attila Általános
Művelődési Központja Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete József Attila Általános Művelődési Központja az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) József Attila Általános
Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Mezőhegyes Város Képviselőtestületének József Attila Általános
Művelődési Központja
1.1.2.rövidített neve: József Attila Általános Művelődési Központ
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
1.2.2.telephelye(i):
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1
2
3
4
5
6

telephely megnevezése
1 számú Óvoda
2 számú Óvoda
3 számú Óvoda és bölcsőde
Étkeztetés
Kollégium
Vendégház

telephely címe
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 2.
5820 Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
5820 Mezőhegyes, Szent György tér 10.
5820
őhegyes, Kozma F. u. 10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.
2.2.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése
székhelye
Mezőhegyes
5820 ..................................................................................................................
Városi
hegyes, Kozma F. utca 22.
Önkormányzat
Képviselőtestü
1
letének Centrál
Élelmezési és
Szolgáltató
Központja
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
3.1.2.székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
4.A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység
végzése: óvodai nevelés, ellátás; bölcsődei ellátás, könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés, gyermek és közétkeztetés
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás;
bölcsődei ellátás;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés,
gyermek és közétkeztetés
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4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működési
feladatok

9

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

1

4
5
6
7
8

11
12
13

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város közigazgatási
területe
5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozott időre ( 5 évre) nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
tv.

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
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6.1.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.
6.2.A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
6.2.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai, bölcsődei ellátás, óvodai
nevelés, étkeztetés
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A feladat ellátását szolgáló
önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
A vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő
vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.
6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. telephelyén:

2
3
4

telephely megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.
50
2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.
50
3.számú Óvoda és bölcsőde Mezőhegyes,
25 10
Csokonai u. 1.
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2
3
4
5
6
7

ingatlan címe

ingatl
an
helyra
jzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterület
e (m2)

vagyon
feletti
rendelkezé
s joga vagy
a vagyon
használati
joga

az ingatlan
funkciója, célja

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

721

9424

Üzemelteté
s, kezelés

Közművelődés
és könyvtár

5820 Mezőhegyes, Szent György tér
10.

721

1584

Üzemelteté
s, kezelés

Kollégium

5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.

129

356

Üzemelteté
s, kezelés

Óvoda,
bölcsőde

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca
2.

527

395

Üzemelteté
s, kezelés

Óvoda

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 17.

736

282

Üzemelteté
s, kezelés

Óvoda

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

3

2010

Üzemelteté
s, kezelés

étkeztetés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 10.

863/1

331

Üzemelteté
s, kezelés

vendégház
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7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 25. napján kelt, alapító okiratot
visszavonom.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: A Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –
felügyelő Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás
Mitykó Zsolt polgármester: A megállapodás tervezetet és dr. Varga Imre ügyvéd úr
véleményét a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Bizottság is megtárgyalta. Kérte a bizottságok segítségét, véleményét,
hogy egy korrekt, mindkét fél számára kedvező megállapodást tudjanak kötni. A Testület
szeretne minél több pályázati pénzhez hozzájutni az elkövetkezendő EU-s fejlesztési
programokból. Ennek kapcsán több megyei és országos rendezvényen is részt vettek. Olyan
szervezetet igyekeztek keresni, amely képes igen magas szinten előkészíteni ezen
pályázatokat. A Kft. megküldte a megállapodás tervezetet, melyet továbbítottak
véleményezésre az önkormányzat jogi tanácsadójának, dr. Varga Imre ügyvéd úrnak. Az
ügyvéd úr megküldte a tervezettel kapcsolatos, több pontból álló észrevételét, javaslatát,
melyet továbbítottak a képviselőknek, bizottságok tagjainak. Kéri a bizottságok véleményét.
(A megállapodás tervezet és vélemény a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Az ügyvéd úr jelenlétében a bizottság megtárgyalta a megállapodás
tervezetet. A megállapodás tartalmaz olyan pontokat – nem keveset – ami további egyeztetést
kíván. A bizottság javasolja, hogy dr. Varga Imre ügyvéd úr jelenlétében – az alpolgármester
úr közreműködésével – a Kft. képviselőivel egyeztetve informális ülésen tárgyalják át a
megállapodás tervezet vitatott pontjait, és igyekezzenek olyan megállapodásra jutni, ami
mindkét fél számára kedvező lehet.
Mitykó Zsolt polgármester: A bizottság a polgármestert kérte fel a tárgyalás előkészítésére
és a polgármester jelöli ki azt a személyt, aki eljárt ebben az ügyben. Rajos István
alpolgármester urat kérte fel e feladat ellátására. Előzetes információk szerint a Kft. nyitott a
további tárgyalásokra.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: Együttes bizottsági ülésen hallhatták az ügyvéd úr álláspontját. A bizottság
hasonló véleményen volt, mint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, azaz
javasolja, hogy folytassanak további tárgyalásokat a Kft-vel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az esetleges észrevételeket, véleményeket, javaslatokat.
Kerekes György képviselő megérkezett a Testület ülésére.
Magyar Tibor képviselő: Kéri, hogy a felmerült kérdésekről, észrevételekről, aggályokról
előzetesen tájékoztassák a cég képviselőit, annak érdekében, hogy a tárgyalásra már
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felkészülten érkezzenek, ne kelljen újabb tárgyalásra sort keríteni és a megállapodás minél
előbb megkötésre kerüljön.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Projektfelügyelet – Országos Projekttervező-, támogató- és felügyelő Kft-vel kötendő
szerződés tárgyában, a vitás kérdések rendezése érdekében folytasson további tárgyalásokat a
cég képviselőivel, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
83/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Tárgyalás kezdeményezése a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező-,
támogató- és felügyelő Kft-vel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a Projektfelügyelet –
Országos Projekttervező-, támogató- és felügyelő Kft-vel kötendő szerződés tárgyában, a
vitás kérdések rendezése érdekében folytasson további tárgyalásokat a cég képviselőivel.
Kéri, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Testületet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő tájékoztatásra: 2015. június 24.
5. napirendi pont: Megállapodás kötése a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-vel
Mitykó Zsolt polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság által szociális célra
odaítélendő tűzifa-segélyezés biztosítása okán felkereste Kun Mihály Urat, a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. vezérigazgatóját. Segítségét kérte, hogy amennyiben az önkormányzat
segélyként kiosztandó tűzifa készlete kimerül, a birtoktól vásárolhasson. A vezérigazgató úr a
támogatásáról biztosította és megküldte az arra vonatkozó megállapodás tervezetet. Az
előterjesztést és a megállapodás tervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett a javaslattal, azt elfogadásra javasolja.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, az abban foglalt határozati javaslat
elfogadását javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a témával kapcsolatosan,
azt tegye meg.
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Krcsméri Tibor képviselő: A határozati javaslat nem tartalmazza, hogy mekkora
mennyiségű tűzifát vásárolna az önkormányzat. Mi az az értékhatár, ameddig tűzifát
vásárolhat?
Mitykó Zsolt polgármester: A Zrt. által ajánlott ár nagyon kedvezményes.
Krcsméri Tibor képviselő: Ezt nem vitatja, de véleménye szerint meg kellene határozni egy
keretösszeget, ameddig az önkormányzat tűzifát vásárolhat.
Mitykó Zsolt polgármester: Előzetesen nem tudhatják, mekkora mennyiségű fára lesz
szükség, ezért javasolja, hogy a felhasználástól tegyék azt függővé. Jelenleg a saját területről
termelik be a tűzifát, elképzelhető, hogy az idei évben az elegendő lesz. A fűtési szezon
megkezdésével állapít meg a bizottság tűzifa segélyt, így javasolja, hogy akkor térjenek vissza
erre a kérdésre. Addig nem veszik igénybe a felajánlást, amíg nem határoznak meg egy
pontos összeget. Az önkormányzat anyagi helyzetétől is függ, hogy mekkora összegért tudnak
vásárolni tűzifát.
Krcsméri Tibor képviselő: Egyetért a javaslattal, amikor fogyóban vannak az önkormányzat
tűzifa készletei, térjenek vissza arra, hogy mekkora összegig vásárolhat a Zrt-től.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzatnál tárolt tűzifa készlet feltöltése okán és a folyamatos tűzifa-segélyezés
biztosítása céljából kössön megállapodást a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-vel, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodásban foglalt tartalommal, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
84/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
Megállapodás kötése a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-vel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzatnál tárolt tűzifa készlet feltöltése okán
és a folyamatos tűzifa-segélyezés biztosítása céljából megállapodást köt a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt.-vel, az előterjesztés és a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodásban
foglalt tartalommal. A vásárlandó tűzifa fedezetét a 2015. évi költségvetés adóbevételi
többlete terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester – a megállapodás aláírásáért
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és
Mezőhegyes Városi Önkormányzat által kötendő Konzorciumi Együttműködési
Megállapodásról
Mitykó Zsolt polgármester: A konzorciumi együttműködési megállapodás Mezőhegyes
szennyvíztisztító telepe korszerűsítésére vonatkozó pályázat egyik eleme. A nyertes pályázat
első üteme lezárult. Időközben a vonatkozó jogszabályok értelmében az a projektszervezet,
aki az eddigiekben menedzselte a pályázatot, nem viheti tovább az ügyeket, kizárólagosan az
előterjesztésben szereplő Kft-vel köthetnek szerződést. Az előterjesztést és megállapodás
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tervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét. (Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság – tekintettel arra, hogy egy elnyert pályázat megvalósulása
érdekében kötendő megállapodásról van szó – elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a KEOP
program keretében a szennyvízelvezetési- és tisztítási pályázat megvalósítása érdekében
konzorciumi együttműködési megállapodást kössön az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, egyben hatalmazza fel a
polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a
későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
85/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Mezőhegyes Városi
Önkormányzat által kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé
vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)
Kormányrendelet 15. § (1) bekezdésének figyelembe vételével a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív program keretében a szennyvízelvezetési és -tisztítási pályázat
megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás aláírására, egyben arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns
dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. április 30.
7. napirendi pont: A közvilágítás ellátására 2016. évi villamos energia beszerzése
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi évek gyakorlatának megfelelően felkérték Borsos
József energetikai szakértőt, hogy ajánljon olyan szolgáltatót, aki az önkormányzat részére a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtja villamos energia beszerzésére. A tavalyi évben az MVM
Partner Zrt-vel kötöttek szerződést. A Zrt. megküldte idei évre vonatkozó ajánlatát, amelyet,
ha 2015. április 30-ági elfogad az önkormányzat, 2016. évre is – hasonlóan a 2015. évihez –
15,- Ft/kWh áron biztosítja a villamos energia árat. Borsos József úr a Zrt. ajánlatát
elfogadhatónak ítélte meg. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés és a szerződés tervezet
a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Borsos József energetikai szakértő évek óta segíti az önkormányzatot a
minél kedvezőbb villamos energia beszerzésében. A bizottsági ülésen javaslat érkezett
Kerekes Vivien bizottsági tag részéről. Az MVM Partner Zrt. ajánlatát elfogadhatónak
tartotta. Amennyiben időközben ennél is jobb ajánlatot találnak, úgy legyen lehetőség a
szerződés módosítására. A bizottság – tekintettel arra, hogy az MVM Partner Zrt. ajánlata a
legkedvezőbb – elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város közvilágításának 2016. 01. 01.-től – 2016. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására az
MVM Partner Zrt.-vel az általa ajánlott 15 Ft / kwh áron kössön villamos energia adásvételi
szerződést, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
86/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat
2016. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város közvilágításának 2016. 01. 01.-től –
2016. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására az MVM Partner Zrt.-vel az általa ajánlott 15
Ft / kwh áron köt villamos energia adásvételi szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. április 30.
8. napirendi pont: A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. felszámolási
eljárásában a felszámolótól érkezett közbenső mérleg
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület tagjai megkapták a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. felszámolási eljárásában a felszámolótól érkezett közbenső mérleget és dr.
Varga Imre ügyvéd úr javaslatát. Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt,
tájékoztassa a Testületet a felszámolással kapcsolatos ismeretekről.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Két peres ügye volt az önkormányzatnak a
távhőszolgáltatásból kifolyólag. Az önkormányzat 5 millió Ft összegű kötbér megfizetésére
tartott igényt, tekintettel arra, hogy az AERD Zrt. nem teljesítette a szerződésben vállalt
kötelezettségét. Ugyanakkor az ÁMK-nak a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
felé volt egy 3,4 millió Ft-os ki nem fizetett számlája. A bírósági ítélet alapján az
önkormányzatot megillet 400 ezer Ft, és a 3,4 millió Ft-os tartozást nem kell megfizetni. A
közbenső mérlegre nyilatkozni lehet, amennyiben ezt nem teszik meg, a felszámoló a
közbenső jelentést elfogadottnak tekinti. Véleménye szerint az önkormányzatra nézve
kedvező a törvényszék ítélete, ezért javasolja, hogy a Testület vegye tudomásul a
felszámolóbiztos jelentését. Dr. Varga Imre ügyvéd úr, az önkormányzat jogi tanácsadója is
hasonló javaslattal élt.
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Mitykó Zsolt polgármester: Az ügyvéd úr megkeresését és a közbenső mérleget a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A
megkeresés és a közbenső mérleg a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület fogadja el a felszámolóbiztos
jelentését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. elszámolási eljárása során, a Budapest
Holding Rt. által készített közbenső jelentést, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
87/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat
Közbenső jelentés elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft. „fa” (5820 Mezőhegyes, Hild J. u. 2., asz: 22760331-2-04) felszámolási eljárása során
2015. március 16. fordulónappal, a Budapest Holding Rt. által készített közbenső jelentést.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására érkezett pályázat
véleményezése
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola Szent György Téri Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására érkezett
pályázat véleményezése
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására és a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szent György Téri Kollégiuma
tagintézmény-vezetői beosztására kiírt pályázatra egy-egy pályázat érkezett, Paulikné Szabó
Ildikó és Dénes Mária részéről. A KLIK megkeresését és a pályázatokat az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az a
KLIK megkeresése és a pályázat a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság támogatja mindkét pályázatot. A Kollégium korábbi vezetője és
az Általános Iskola korábbi igazgatóhelyettese nyújtotta be pályázatát, így mindkét személy
szakmailag rendkívül felkészült.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a pályázatokkal kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket.
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Krcsméri Tibor képviselő: Paulikné Szabó Ildikó pályázatából hiányolja a Művészeti Iskola
jövőjére vonatkozó elképzeléseit, külön nem tett említést rá. Nem látja a Művészeti Iskola
jövőképét. A pályázatát ezen észrevételétől eltekintve megfelelőnek ítéli, elfogadásra
javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Krcsméri képviselő úr kéri, hogy észrevételét jelezzék a KLIK
felé?
Krcsméri Tibor képviselő: Köszöni, nem kéri, csak jelezni kívánta észrevételét.
Mitykó Zsolt polgármester: Mindkét pályázót jól ismerik, Mezőhegyesen elismert közösségi
életet élnek, a programokra önként jelentkeznek. A gyermekekhez, munkatársakhoz,
különböző programokhoz való viszonyuk igen magas szintű. Mivel egyéb kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére
tartsa alkalmasnak Paulikné Szabó Ildikót, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
88/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására érkezett pályázat véleményezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § 3) és 4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ felkérésének eleget téve, a Központ által a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére meghirdetett pályázati kiírásra Paulikné Szabó Ildikó 5850 Mezőhegyes,
Alkotmány u. 39. szám alatti lakos által benyújtott pályázatot megismerte és Őt alkalmasnak
tartja a magasabb vezetői álláshely betöltésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2015. május 27.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szent
György Téri Kollégiuma tagintézmény-vezetői álláshelyére tartsa alkalmasnak Dénes Mária
Ritát, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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89/2015.(IV.29.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
Szent György Téri Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására érkezett pályázat
véleményezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § 3) és 4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ felkérésének eleget téve, a Központ által a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szent György Téri
Kollégiuma tagintézmény-vezetői álláshelyére meghirdetett pályázati kiírásra Dénes Mária
Rita 5850 Mezőhegyes, Kölcsey u. 9. szám alatti lakos által benyújtott pályázatot megismerte
és Őt alkalmasnak tartja a magasabb vezetői álláshely betöltésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2015. május 11.
10. napirendi pont: A Tv2 Kandász Travel televíziós megjelenést biztosító ajánlata
Mitykó Zsolt polgármester: Lehetőség van arra, hogy a Tv2 Kalandjárat című utazási
műsorában, illetve életmódmagazinjában szerepeljen, megjelenjen Mezőhegyes. A Tv2
Kandász Travel megkeresését továbbítani fogja a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft-nek, hiszen
közelgő nagyobb rendezvényeik vannak. Javasolja, hogy figyelemmel az önkormányzat igen
nehéz anyagi helyzetére, ne éljenek a lehetőséggel. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a javaslattal, az önkormányzat forráshiányára
tekintettel a Testület ne éljen a felajánlott lehetőséggel.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy a Testület ne éljen a felajánlott lehetőséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Tv2
Kandász Travel által felajánlott lehetőséggel - tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi
helyzetére - ne éljen, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
90/2015. (IV. 29.) kt. sz. határozat
A Tv2 Kandász Travel televíziós megjelenést biztosító ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszöni a Tv2 Kandász Travel megkeresését, de tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére - nem él azzal a lehetőséggel, hogy
Mezőhegyes megjelenjen a Tv2 Kalandjárat című műsorában.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Tv2 Kandász Travel-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő az értesítésre: 2015. május 5.
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11. napirendi pont: A Csemete Természet – és Környezetvédelmi Egyesület ajánlata
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kerekes György képviselő urat, hogy tájékoztassa a
Testületet a bizottsági ülésen – a téma kapcsán – elmondottakról.
Kerekes György képviselő: A Város- és Környezetvédő Egyesület kapcsolatban áll az
ajánlatot adó Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel. Egy konkrét projektben
dolgoztak együtt. A Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2010. tavaszán részt
vett egy országos pályázatban, amelyben 25 ezer facsemetét nyertek. Ezen facsemeték
helyszínre juttatásába és kiültetésébe kapcsolódtak be. Sajnálatos módon az akkor elültetett
facsemeték nagy részét a jégvihar elpusztította. Javasolja, tekintettel arra, hogy az ajánlat
semmiféle anyagi vonzattal nem jár, ugyanakkor információáramlást biztosítana az
önkormányzat és az egyesület között, kössenek megállapodást az egyesülettel. Elképzelhető,
hogy az általuk szervezett rendezvényekhez kapcsolódva növelhetik a település környezeti
értékeit. Csak abban az esetben kössenek megállapodást, ha az az önkormányzatra nézve
semmiféle anyagi kihatással nem jár.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett Kerekes képviselő úr javaslatával, az általa vázolt
feltétellel javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további véleményeket, egyéb javaslatokat.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Egyetért Kerekes képviselő úr javaslatával, amennyiben
semmiféle anyagi vonzattal nem jár, úgy javasolja az együttműködési megállapodás
megkötését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság –
tekintettel arra, hogy az ülésen Kerekes György képviselő úr által elmondott információval
nem rendelkeztek – egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, annak elfogadását
javasolta. Az új információk birtokában támogatja a képviselő úr javaslatát.
Mitykó Zsolt polgármester: A részletes feltételek még nem ismertek, amennyiben bármilyen
anyagi kihatással járna a megállapodás, úgy a kérdés megvitatását ismételten a Testület elé
terjeszti. Pozitív lenne, ha az egyesület által olyan pályázatokban tudnának részt venni,
amellyel a fásítási programot kibővíthetik. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
abban az esetben kössön együttműködési megállapodást a Csemete Természet – és
Környezetvédelmi Egyesülettel, ha az semmiféle anyagi felelősségvállalással nem jár,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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91/2015. (IV. 29.) kt. sz. határozat
A Csemete Természet – és Környezetvédelmi Egyesület ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Csemete Természet – és Környezetvédelmi
Egyesülettel (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) abban az esetben köt együttműködési
megállapodást, ha az semmiféle anyagi felelősségvállalással nem jár.
Felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az együttműködési megállapodás tervezet nem
tartalmaz fizetési kötelezettséget az önkormányzatra nézve – az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő a határozat továbbítására: 2015. május 15.
12. napirendi pont: I. és II. számú tanyagondnoki szolgálat gépjármű cseréje
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat már a korábbi években is szerette volna
pályázaton keresztül lecserélni az I. és II. számú tanyagondnoki szolgálat gépjárműveit. Az
ezt támogató rendelet alapján – melynek megjelenését nagy izgalommal várták – a támogatási
kérelmet azon önkormányzatok, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek 2015.
május 4-én 8 órától nyújthatják be, forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18
óráig. A pályázatot a polgárőr egyesületek is benyújthatják. A helyi polgárőr egyesületek
jelezték, hogy a pályázat benyújtása olyan kötelemmel jár, amelyet nem tudnak teljesíteni. A
két tanyagondnoki szolgálat gépjárművének a cseréje rendkívül szükségszerű, a biztonságos
és költséghatékonyabb szolgálat ellátására figyelemmel életbevágó a pályázat benyújtása, és
annak elnyerése. A hivatal munkatársai időben megkezdik az előkészítő munkálatokat és
mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeres legyen a pályázat.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Korábban döntött arról a Testület, hogy 2 gépjármű
beszerzésére nyújtja be a pályázatot. A korábban megküldött határozati javaslatot annyiban
módosították, hogy konkrétan megjelölték abban a gépjárművek típusát, annak beszerzési és
egyéb költségeit, továbbá szerepeltették benne az önerőre vonatkozó vállalást is.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a pályázat benyújtására jelen testületi ülést
megelőzően került volna sor, a pályázati kiírásban szereplő nettó 8 millió Ft értékű gépjármű
beszerzésére vállalhatott volna felelősséget. A Renault típusú gépjármű nettó értéke ezen
összeghatár alatt van. Az ÁFA összegét a Testület az adótöbblet bevétel terhére biztosítaná.
A bizottsági ülésen megvizsgálták, hogy a két ajánlat közül melyik felel meg teljes egészében
a jogszabályi előírásoknak, és arra a megállapításra jutottak, hogy a Renault típusú gépjármű
lenne a legmegfelelőbb. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Mi az oka annak, hogy a Renault típusú gépjárművet találták a
legalkalmasabbnak? Az ajánlatokat megvizsgálva a Renault valóban több extrát tartalmaz, de
feltétlenül szükség van azokra az extrákra? A jogszabály által meghatározott kötelező
felszerelésekkel mindkét gépjármű rendelkezik. A Ford típusú gépjármű lényegesen
kevesebb, bruttó 8 millió Ft értékű, míg a Renault típusú 9,4 millió Ft. Erre a célra nem
feltétlenül szükséges plusz extrákkal – mint például többzónás klíma – felszerelt gépjárművet
vásárolni. A meglévő Ford típusú gépjárművek rendkívül sok kilométert futottak, információi
szerint jók a tapasztalatok, azok megbízhatóak. A Ford új fejlesztési motorjai rendkívül
kedvező fogyasztási paramétereket mutattak.
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Mitykó Zsolt polgármester: Rajos István alpolgármester úr tüzetesen áttekintette és
mindenre kiterjedően összehasonlította a két gépjármű paramétereit.
Rajos István alpolgármester: A kérdés felvetődött az együttes bizottsági ülésen is, hiszen a
Ford márkakereskedés egy rendkívül kedvező árajánlatot adott. Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet pontosan leírja, hogy milyen felszereltséggel kell
rendelkezni azoknak a gépjárműveknek, amelyekre pályázatot lehet benyújtani. A Ford típusú
gépjármű nem rendelkezik minden, a fenti jogszabály által előírt felszereléssel. A két
gépjármű közötti árkülönbözet éppen abból adódik, hogy a Ford típusú nem felel meg teljes
egészében a jogszabályi előírásoknak. A Renault típusú gépjárműben minden feltételben
szereplő paraméter megvalósul. A bruttó 10 millió Ft-os értékhatárba a Renault típusú
gépjármű belefér.
Magyar Tibor képviselő: Az árajánlatok alapján a két gépjármű között csak az extrákban
talált különbséget. Az Állam csak 8 millió Ft-ig nyújt támogatást, az ÁFA-t azonban az
önkormányzatnak kell megfinanszíroznia. A Renault esetében lényegesen magasabb az ÁFA
összeg, mint a Fordnál. A Ford típusú gépjárművekben több százezer kilométer van és
kifogástalanul működnek, kevés probléma volt azokkal. Ehhez hasonló teljesítményre a
Renault típusú gépjármű ilyen útviszonyok mellett nem biztos, hogy képes lesz. Annak a
terhelésnek, amelynek kiteszik a tanyagondnoki gépjárműveket, úgy véli, a Renault nem fog
hosszú távon megfelelni, ezt az autót nem ilyen útviszonyokra tervezték. Elképzelhető, hogy
azokat a felszereléseket, amelyek még hiányoznak a Ford-ból, megállapodás szerint kis
költségből beletennék a gépjárműbe, és azzal teljes mértékben megfelelne a jogszabályi
előírásnak.
Rajos István alpolgármester: Kellő körültekintéssel járták körbe e kérdést is. Az MvM
rendelet pontosan meghatározza azokat az extra felszereléseket, amelyekkel rendelkeznie kell
a gépjárműnek. Minden olyan extra felszerelés, amelyet a képviselő úr említett, elő van írva a
rendeletben. Ameddig a pályázati kiírás nem változik, addig, az abban foglaltaknak kell
megfelelni, és ezt a Renault tudja biztosítani. Előítéletek vannak a francia gyártású
gépjárműveket illetően. Véleménye szerint minden gyártó új gépjárművek esetében a
legkörültekintőbben és a legmegfelelőbben jár el. A Renault típusú gépjárműnek rendkívül jó
a garanciális kínálata, mind az időt, mind a futott kilométert illetően. Tekintettel arra, hogy a
Renault típusú gépjármű tudja nyújtani a jogszabályban rögzített feltételeket, ezért esett a
bizottságok választása erre a gépjárműre. Tervek között szerepel annak a Ford típusú
gépjárműnek a cseréje, amellyel az iskolás gyermekeket szállítják. A Volkswagen típusú
gépjármű sokkal nagyobb biztonságot nyújtana mind a gyermekek, mind a gépjárművezető
számára, ezért tervek szerint arra cserélnék a jelenlegi gépjárművet. A cserélendő, régi
gépjárművek beszámításra kerülhetnének az új gépjárművek árába.
Jeszenka Zoltán képviselő: Volt e arra irányuló felmérés, hogy a jelenlegi, használt
gépjárműveket milyen értéken számolnák be az egyes márkakereskedések?
Rajos István alpolgármester: Igen, és a legkedvezőbb ajánlatot is a Renault
márkakereskedés adta.
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Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság az alapján, hogy mely gépjármű felel meg a jogszabályi
követelményeknek, a Renault márkakereskedés ajánlatát tartotta a legkedvezőbbnek, a
Renault típusú gépjármű beszerzését javasolja.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: Annyiban kívánja pontosítani az
alpolgármester úr által elmondottakat, hogy nem tervezik az iskolások szállítását, a szállítás
az óvodások szállítására, az óvodabuszra vonatkozott.
Mitykó Zsolt polgármester: Az óvodások szállítására hozták létre a járatot. Ugyanakkor
együttműködve a tankerülettel, illetve a különböző szervezetekkel, rendelkezésre bocsátják az
iskola és ezen szervezetek részére is, különböző sportrendezvényeken, kulturális
eseményeken való részvétel céljából. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a bekért árajánlatok alapján 2
db, egyenként bruttó 9.400.000,- Ft vételárú + 41.500,- Ft járulékos költségű, RENAULT
típusú tanyagondnoki gépjármű beszerzésére, és vállalja a beszerzendő gépjárművek ára ÁFA
részének – azaz 2 x 1.980.355,- Ft – megfizetését, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
92/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat
I. és II. számú tanyagondnoki szolgálat gépjármű cseréje
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet keretén belül a bekért árajánlatok alapján 2
db, egyenként bruttó 9.400.000,- Ft vételárú + 41.500,- Ft járulékos költségű, RENAULT
típusú tanyagondnoki gépjármű beszerzésére.
Vállalja a beszerzendő gépjárművek ára ÁFA részének – azaz 2 x 1.980.355,- Ft –
megfizetését, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése adótöbblet bevétele
terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a pályázat megnyitását követően a pályázat
benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
13. napirendi pont: 2015. évi nyári gyermekétkeztetés
Mitykó Zsolt polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelkezése értelmében
2015. évben is lehetőség nyílik az önkormányzat számára, hogy nyári étkeztetést biztosítson a
településen élő gyermekek részére pályázat útján, állami támogatással. Az önkormányzat
2015. június 16-ától 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakban legalább 43, legfeljebb 53
munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermekek részére - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
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XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen - napi
egyszeri meleg étkeztetést biztosítva használhatja fel a támogatást. A kedvezményezett
települések besorolásról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormány
rendelet értelmében Mezőhegyes Város Hátrányos helyzetű település. A hátrányos helyzetű
települések önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55 % után pályázhatnak támogatásra, azon túl
önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után kaphat támogatást. Az
igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440,-Ft. A
Pályázati felhívásban várhatóan meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat a támogatás
összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja.
Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy az idén nem követelmény az alapanyagokra
fordított összeg 30%-ának megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén
belüli őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, de előnyt jelent a pályázatok elbírálása
során. A korábbi évekhez hasonlóan előnyt jelent, ha a pályázó az étkeztetéshez kapcsolódóan
szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, valamint, ha a pályázati felhívásban a
számára előírtnál nagyobb arányú saját forrást biztosít. A sikeresen pályázó települési
önkormányzatok az általuk megigényelt támogatás legalább 34 %-át megkapják. Az
eddigiekben 100 %-os támogatást sikerült elnyerniük. A településen 273 kiskorú gyermek
lenne jogosult a nyári gyermekétkeztetésre, de a pályázati kiírás alapján önerő nélkül csak
legfeljebb 150 gyermekre igényelhető a támogatás.
A 150 kiskorú gyermek nyári gyermekétkeztetése 54 napig 3.564.000,- Ft-ba kerülne, de ha a
pályázati elbírálás során nem kapja meg csak a támogatás 34%-át, vagyis a 1.211.760,- Ft-ot,
akkor az Önkormányzatnak ki kellene egészíteni a fent megjelölt összegre. A különböző,
nyilvánosságra került hozzászólások azt vetítik elő, hogy az idei évben is 100 %-os lesz a
támogatottság. Javasolja, hogy 150 gyermekre nyújtsák be a pályázatot. Amennyiben az
elbírálás során nem kapják meg a 100 %-os támogatottságot, visszahozza a témát a Testület
elé, hogy dönthessen az esetleges önerő biztosításáról. Az előterjesztést közvetlenül az ülést
megelőzően kapták meg a képviselők, így egyik bizottságnak sem volt lehetősége
véleményeznie azt. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Elnézést kér, tekintettel arra, hogy az előterjesztést –
tegnap rendelkezésükre bocsátott információk alapján – a mai napon készítették, ezért nem
tudták a bizottságok elé terjeszteni véleményezésre. Annyiban kívánja kiegészíteni a
határozati javaslatot, hogy a Testület vállalja a gyermekek számára a szabadidős programok
megszervezését annak érdekében, hogy minél nagyobb eséllyel pályázhasson az
önkormányzat. A pályázat benyújtásának a határideje május 7., így ezen testületi ülésen
dönteni kell arról. Emellett megjelent a jogszabály az iskolatej programról. A pályázat
benyújtásának a határideje május 31., így az írásos előterjesztést a májusi rendes ülésre
terjesztik a Testület elé.
Krcsméri Tibor képviselő: Hány főre és mennyi időre kell a tábort biztosítani? Amennyiben
150 gyermek étkeztetésére megkapják a 100 %-os támogatást, úgy ha van rá anyagi lehetőség,
egészítsék ki a támogatás összegét 273 gyermek étkeztetésére.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: 123 gyermek esetében nem jogosult a támogatásra az
önkormányzat. Az önerő 54 napra vetítve, napi 440,- Ft-tal 2.922.480,- Ft lenne.
Krcsméri Tibor képviselő: A 123 gyermek nem jogosult a támogatásra?
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A leghátrányosabb helyzetű települések a rászoruló
gyermekek 100 %-ára megkaphatják a támogatást. Tekintettel arra, hogy Mezőhegyes a
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rendelet értelmében hátrányos helyzetű település, csak a rászoruló gyermekek 55 %-ára
igényelheti a támogatást. Gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település
Mezőhegyes, ellenben a munkanélküliségi ráta – ebből a szempontból – kedvezőtlen. Korábbi
években megkapta az önkormányzat a 100 %-os támogatást, de nincs garancia arra, hogy
minden évben meg fogja kapni. Többször előfordult, hogy II. körben is lehetett pályázni,
ezzel minden rászorulóra megkapta az önkormányzat a támogatást. Az óvodások jelentős
része ingyenes étkezésre jogosult és az óvoda nyári időszakban is működik. Fontos, hogy ezen
gyermekek szülei vigyék őket óvodába, mert ott teljes ellátást, napi háromszori étkezést
biztosítanak részükre térítésmentesen. Amennyiben az előterjesztésben jelölt 273
gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek számát csökkentik az óvodáskorú gyermekek
számával, lényegesen kevesebb gyermek számára kellene biztosítani a nyári
gyermekétkeztetést.
Krcsméri Tibor képviselő: Mi alapján döntik el, hogy kiknek biztosítják az ingyenes nyári
étkeztetést?
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ
munkatársai állapítják meg, hogy a jogosult gyermekek közül kik a legrászorultabbak. Eddig
ilyen szempontból probléma és panasz nem volt. Emellett minden esetben megkérdezik a
szülőket, hogy igénylik-e az ingyenes étkezést. Minden évben előfordult, hogy egyes szülők
nem tartottak igényt az ingyenes nyári étkeztetésre.
Rajos István alpolgármester: Az eddigi évek gyakorlata alapján jól működő rendszer alakult
ki a nyári gyermekétkeztetést illetően. Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan nyújtsák
be a pályázatot és ugyanolyan rendszer szerint válogassák ki azokat a gyermekeket, akik
részesülhetnek a támogatásban. Az idei évben is felajánlja, hogy a Baranta – Mezőhegyesi
Hagyományőrző és Ősi Magyar Harcművészeti Klub segít a vállalt programok
megvalósításában, illetve segítséget nyújt a Tűzoltósággal való kapcsolatfelvételben is.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Az Általános Iskola az idei évben is számos tábort,
programot szervez a gyermekeknek a nyári szünidőre, így vélhetően nem fog problémát
jelenteni megszervezni, bevonni a programokra a nyári gyermekétkeztetésben résztvevő
gyermekeket. A tankönyvtámogatásból kiindulva, a tavalyi évhez viszonyítva – körülbelül 20
%-os – csökkenő tendenciát mutat a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot 150, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú gyermek szociális nyári gyermekétkeztetésének
támogatására, egyben vállalja a rászoruló gyermekek számára szabadidős programok
megvalósulását, valamint abban az esetben, ha a pályázat elbírálása során a település nem
kapja meg a 100%-os támogatást, kérje fel a polgármestert, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az elnyert összeg nagyságrendjéről annak érdekében, hogy dönthessen az önerő
biztosításáról, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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93/2015. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Pályázat benyújtásának lehetősége a nyári gyermekétkeztetésre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvényben foglaltak illetve a hivatalos tájékoztató alapján 2015. évben benyújtja a
pályázatot 150, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek
szociális nyári gyermekétkeztetésének támogatására, egyben vállalja a rászoruló gyermekek
számára szabadidős programok megvalósulását.
Felkéri a Polgármestert, hogy abban az esetben, ha a pályázat elbírálása során a település nem
kapja meg a 100%-os támogatást, tájékoztassa a képviselő-testületet az elnyert összeg
nagyságrendjéről annak érdekében, hogy dönthessen az önerő biztosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 7.
Bejelentések
1. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótléka
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 16.
§-a értelmében: „A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai
nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében foglalt
jegyzéken szereplő településen található.” Mezőhegyes a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
értelmében az első feltételnek megfelel, azonban a második feltételnek nem felel meg, mert az
országos átlagot jelentősen (legalább 1,75-szörösen) meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékében nem szerepel. Az Oktatási Hivatal állásfoglalása szerint ezek
vagylagos feltételek, nem konjunktívak, ugyanis a jogalkotó szándéka az volt, hogy bármelyik
feltételnek való megfelelés esetén járjon a pótlék. Azonban megjelent a 105/2015. (IV.23.)
kormányrendelet, mely hatályon kívül helyezte a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletet,
melyben a települések besorolása kapcsán egy újabb kategóriát vezetett be: az átmenetileg
kedvezményezett települések megnevezéssel. Mezőhegyes e kategóriába tartozik. Ez alapján
valószínű, hogy egy újabb állásfoglalás alapján tudnak majd dönteni, hogy a pótlék
megállapítható-e vagy sem. Emlékei szerint ez a kérdés 2014. évben is felvetődött.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: 2014. évben a kormányrendelet csak községet
nevesített, míg az idei évben települést. Probléma, hogy a kormányrendelet nem felel meg a
jogalkotásról szóló törvény előírásainak. A törvény tiltja az „illetve” kifejezést, mivel az
kétértelmű, lehet „és” és „vagy”. Két feltétel esetében nem mindegy, hogy mely kötőszót
alkalmazzák. Abban az esetben, ha a „vagy” kötőszót alkalmazzák, Mezőhegyesen az
óvodapedagógusokat megilleti a pótlék. Egyelőre még az sem tisztázott, hogy ezekre a
pótlékokra kap-e az önkormányzat központi támogatást. Amennyiben nem kap rá támogatást,
a Testület dönti el, felvállalja-e a költségvetés terhére ennek a pótléknak a kifizetését. A
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kérdést alaposan körbe kell járnia, elő kell készítenie, további állásfoglalást kérnie annak
érdekében, hogy abban a Testület megalapozott döntést tudjon hozni.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontosnak érezte a tájékoztatást, mert meghatározott körökben
már kérdésként merült fel. Türelmet kér az érintettektől és a Testülettől.
2. Klementína Alapítvány Dél-Békés
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, illetve a korábban
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen jelen nem lévő képviselőket, hogy dr. Varga
Sándor gyermekorvos azzal kereste meg, hogy elhunyt Szabó Klementina emlékére
alapítvány létrehozását kezdeményezi. A kuratórium elnöke dr. Varga Sándor, tagjai
Mihaleczki Mária, Klementina édesanyja, és a mindenkori polgármester, jelenleg Mitykó
Zsolt. A felkérést elfogadta, a rendkívüli ülésen ezt kellett megerősíteni. Tájékoztatja továbbá
a Testületet, hogy az átruházott hatásköröket szabályzó rendeletek alapján, átruházott
hatáskörben eljárva tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild János u. 5. szám alatti, 29 hrsz-ú ingatlan a Klementina
Alapítvány Dél-Békés székhelye legyen. Az alapítvány – többek között – elsődleges célja a
hátrányos helyzetű, nehéz sorban lévő gyermekek támogatása.
3. Utak, járdák, kerékpárút
Mitykó Zsolt polgármester: Magyar Tibor képviselő úr – korábban Kerekes György úr is –
felvetette a Kozma utca és a Posta utca vonatkozásában a kerékpárút építésének kérdését.
Jelenleg az ügymenet tervezési fázisban van. Amennyiben a tervek elkészülnek, a Testület elé
terjeszti.
Kövesdi Sándorné megkereséssel élt, melyben érdeklődik, hogy a Képviselő-testület miért
vette ki a Gazdasági Ciklusprogramjából a Jókai és a Váci utca nevét a felújítandó utak
sorából. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Mezőhegyes bel-és külterületein lévő utakat,
utcákat nem nevesíti, hanem mindegyiket egyforma súllyal kezeli. A nevezett utcák és más
utcák felújításának tervezése folyamatban van. Jelenleg a 46. majori bejáró, a 47. major
átmenő földútja, a Jókai utca és a keverő üzem-reptér közötti földút tervezése van
folyamatban. A 47. major útjának rendezésére 6 millió Ft-os árajánlat érkezett. Aszfaltozást
nem tartalmazza ez a költség. Tehát más utak esetében is ilyen költséggel kell számolni.
Ezeket a munkálatokat azonban az önkormányzat sajnálatos módon nem tudja finanszírozni.
Egyedüli lehetőség, ha pályázati támogatással valósulnának meg ezek a felújítások. Pályázati
forrásokra már van ígéret, amint elérhetővé válnak, azonnal intézkednek és tájékoztatja az
érdeklődőket. Többek között a Ramotai-tanya tulajdonosát is, aki nemrégiben kereste fel
hasonló kéréssel. A temetőben lévő ravatalozó járdalap cseréje befejeződött, azt követően
megkezdik a Hild utca cukorgyár oldali részén futó járda teljes felújítását. Kéri a
képviselőket, amennyiben idejük engedi, nézzék meg az eredményt, véleménye szerint
rendkívüli munkát végeztek. Folyamatosan figyelemmel kísérik az önkormányzat
tulajdonában lévő utak kátyusodását, ami a közmunkaprogram részét is képezi. Legutóbbi
bejelentés 52 major bekötőútjáról érkezett. A közútkezelő kezelésében lévő utakat saját
vezénylésük szerint, illetve az önkormányzat bejelentése alapján figyelik. A közútkezelő a fő
utakon megcsinálták a padkaszegést, valamint a Battonyai úton, a MÁM Kft. hátsó
bejárójánál szélesítették a bekötőutat. A Kft. annyiban kérte az önkormányzat segítségét, hogy
a lóversenypálya és a temető közötti bekötőút felújítása érdekében keressenek szakembereket.
Az önkormányzat megkérte az árajánlatot, melyet továbbított az ügyvezető igazgató úrnak.
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A 18. majorban élők többször megkeresték igényükkel, miszerint szeretnének 100 méter
hosszúságban járdát kialakítani adott két pont között. A kérés feldolgozás alatt van. Kéri a
témával kapcsolatos esetleges kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Az utak felújításához kapcsolódóan lakossági megkeresés érkezett
felé a Pacsirta, Orgona, Akácfa, Vadrózsa utcák egyre rosszabb állapota okán. Kéri, hogy
ezen utcák felújítását, kátyuzását vegyék fel a listára. Sajnálatos módon ezen utcákba nagyon
nehézkes a közlekedés, a rossz utak hosszú távon a gépjárművek meghibásodását okozzák. Az
adófizetők mélységesen sérelmezik, hogy régóta nem történik semmi. Nagyon régen
próbáltak javítani az út állapotán, de sajnos rosszabb lett, mint volt.
Jeszenka Zoltán képviselő: Kéri, hogy a Kis utca felújítását is vegyék fel a programba.
Rajos István alpolgármester: Kimondottan fejlesztésre nincs a költségvetésbe betervezve.
Kéri, amennyiben információjuk van arról, hogy valaki cseréptörmeléket, zúzott követ
ajánlana fel ezekre a célokra, jelezzék az önkormányzat felé. Kisebb költségből – átmeneti
megoldásként – kisebb felújításokat, kátyuzásokat ilyen formában meg tudnának oldani. A
törmelék elszállítására valamilyen formában forrást biztosítana az önkormányzat, vagy
vállalkozóktól kérne segítséget. Ezek lennének azok az ötletek, amelyekkel átmenetileg
orvosolhatnák a problémát.
Magyar Tibor képviselő: Van előrelépés az elbontott járdák betontörmeléke kapcsán? Szóba
került, hogy azok össze lesznek törve és esetlegesen azokat is felhasználhatják a kátyuzásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Nincs még előrelépés. Mai nap olyan információt kapott, mely
szerint vélhetően nem kell vidékről hozatniuk zúzógépet, mert Szilágyi Zsolt helyi vállalkozó
vásárol saját részre, ezzel is erősítik a vállalkozó és az önkormányzat együttműködését.
Rajos István alpolgármester: Nagyon jó kapcsolat alakult ki a vállalkozóval. A vállalkozó
beszerzi a szükséges engedélyeket, amellyel üzembe helyezhető a zúzógép.
4. Közfoglalkoztatás
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület négy programcsomaggal határozta meg a
településen élő közfoglalkoztatottak értékteremtő foglalkoztatását, miszerint:
1. Helyi sajátosságra épülő foglalkoztatás, amely keretén belül pl. padok, térkövek kerülnek
előállításra.
2. Biopogram, amely keretén belül a fahulladék feldolgozása folyik.
3. Települési közútprogram, amely keretén belül pl. kátyuzásra kerül sor.
4. Mezőgazdasági program, amely keretén belül öntözőtechnológiával ellátott négy
fóliaházban konyhakerti növényeket állítanak elő. Továbbá gyümölcsöst létesítettek a 73-as
majorban a Nemzeti Földalapkezelőtől átvett parcellán. A programok keretén belül az
útgyalun és a kistraktoron túl sikerült beszerezni faaprítékolót, döngölő békát, lapvibrátort és
szivattyúkat. Ezen feladatok ellátására mintegy 210 személyt sikerült bevonni, amelynek a
bér-és dologi kiadásaira 222 millió Ft/év állami támogatást rendelnek.
Új elemként csatlakoztak Simonka György képviselő úr kísérleti mezőgazdasági
programjához, amely keretén belül sertéshizlalást és négy darab öntözőtechnológiával ellátott
fóliaházban sárgadinnye termesztését vállalták. Ennek a programnak a mezőhegyesi bér és
dologi kiadása 23 millió Ft/év. A programba bevont személyek száma 11 fő. Köszönettel
tartoznak Kerekes György képviselő úrnak, aki segítette annak lebonyolítását, hogy a
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Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. szerves trágyát biztosított a programhoz. Köszönetét fejezi ki
továbbá Rajos István alpolgármester úrnak és Fóris Gábor műszakvezető úrnak, hiszen
sajnálatos, de jelentkezett a program végrehajtása során olyan esemény, amely megkövetelte a
vezénylésen kívüli, a munkaidő után vagy éppen szombat délután a beavatkozást.
Ezekben a programokban részt vevő személyeknek értékteremtő elfoglaltságot biztosítanak,
amely által nem 22.800,- Ft-ot, hanem nettó 52-62 ezer Ft-ot fizetnek – annak függvényében,
hogy van-e gyermeke vagy nincs – a munkavállalóknak. Azt is tudomásul kell venni, hogy az
előállított javak gyarapítják Mezőhegyes együttes értékkészletét.
Zsóriné Kovács Márta elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
5. Kivitelezési szerződés aláírásának utólagos jóváhagyása
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a „Kitörési pont
a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű kísérleti program keretében, kivitelezési szerződést
írt alá a Pronergy Mérnökiroda Kft-vel, építési beruházás tárgyában. A szerződés tárgya a
fóliasátrak megtervezése és annak felépítése. A szerződés tárgyát képező építési munka
egyösszegű díja 3.300.000,- Ft + Áfa. Jogértelmezési vita alakult ki a Hupucziné Györki
Julianna jegyző asszony és dr. Varga Imre önkormányzati jogász között, hogy a korábban
aláírt keretszerződés felhatalmazza-e az ilyen típusú szerződések aláírására vagy sem, jegyző asszony szerint nem-, ezért kéri a Testületet, hogy a fent említett szerződés aláírását
erősítse meg, annak tartalmát hagyja jóvá. Egyúttal hatalmazza fel arra, hogy a Kitörési pont a
háztáji gazdaságok irányába elnevezésű kísérleti programmal kapcsolatos minden olyan
szerződést aláírhasson, amelyek fedezetét az önkormányzat külön alszámlájára utalva a
program felelőse biztosít. A kísérleti program sertéstenyésztés és fóliasátras
növénytermesztésből áll. Ezen tevékenységek végzése során költségmozgás történik. Külön
igénylés szerint érkezik a pénz az önkormányzat alszámlájára, amelyet csak erre a programra
szabad felhasználni. Vita abból alakult ki, hogy a konzorciumi szerződés feljogosítja-e a
polgármestert arra, hogy bárminemű, a programmal kapcsolatos szerződést aláírjon. Kéri a
Testület felhatalmazását, hogy minden, a pilot programmal kapcsolatos szerződést aláírhasson
azzal a kikötéssel, hogy ahhoz önkormányzati forrást nem vehet igénybe. Amennyiben a
program során többletköltség merül fel, azt a Testület elé terjeszti. Kéri a témával kapcsolatos
kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület utólagosan hagyja jóvá a Proenergy Mérnökiroda Kft-vel, a „Kitörési pont
a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program keretén belül, az
„Építési beruházás I.” megnevezésű – mobil növényházak telepítése – építési/szerelési munka
elvégzésére kötött kivitelezési szerződést, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
programmal kapcsolatos minden olyan szerződést aláírjon, amelynek fedezetét az
önkormányzat külön alszámlájára utalva a program felelőse biztosít, ahhoz önkormányzati
forrást nem vehet igénybe, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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94/2015. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
A Proenergy Mérnökiroda Kft-vel kötött kivitelezési szerződés utólagos jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Proenergy Mérnökiroda
Kft-vel (székhely: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. 1. em. 6.; cégjegyzékszám: 03-09-128437;
képviseli: Ilyés Zoltán Sándor) a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés
megyei közmunka pilot program keretén belül, az „Építési beruházás I.” megnevezésű –
mobil növényházak telepítése – építési/szerelési munka elvégzésére, 3.000.000,- Ft + ÁFA
értékben kötött, 2015. április 13. napján a polgármester által aláírt, önkormányzati forrást nem
igénylő kivitelezési szerződést.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok
irányába” című Békés megyei közmunka pilot programmal kapcsolatos minden olyan
szerződést aláírjon, amelynek fedezetét az önkormányzat külön alszámlájára utalva a program
felelőse biztosít, és ahhoz az önkormányzatnak nem kell forrást igénybe vennie.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Közvilágítás
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Tisztelt lakosságot, hogy a közvilágítással kapcsolatos
észrevételeiket, problémát, bejelentést a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a központi
telefonszámain tegyék meg, melyeket a Mezőhegyes városi Havilapban minden hónapban
megjelentetnek. A beérkező észrevételeket Popon György közterület felügyelő összegzi és
továbbítja írásban a DÉMÁSZ megfelelő kapcsolattartójához.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben bárki megtette már a bejelentést a DÉMÁSZ
felé, de az az izzóra vonatkozik, annak kijavítása a közeljövőben el fog kezdődni. A
DÉMÁSZ és a kivitelező közös képzést tartott a DÉMÁSZ szakembereinek, amelynek
köszönhetően a hibás lámpatestek kijavítása rövid időn belül meg fog történni.
7. Lakossági véleményláda az ÁMK-ban
Mitykó Zsolt polgármester: Ez év márciusában indították el kezdeményezésüket, miszerint a
társadalmi véleménynyilvánítás egy újabb formájával élhet a lakosság. Az Általános
Művelődési Központ előterében „véleményládát” helyeztek el, amelybe bárki beleteheti építő
jellegű javaslatait, kritikáit. Minden Képviselő-testületi ülés előtt a láda tartalmát megtekintik
és a bejelentések között a felvetések sorsa ismertetésre kerül. A ma délelőtti ládabontás során
megállapították, hogy csokis papíron kívül más nem volt ott. Továbbra is várja a Tisztelt
lakosság javaslatait, észrevételeit.
8. Hulladékkezelés / Tűzoltó ellenőrzés a Diákotthonban
Mitykó Zsolt polgármester: Kolozsi József műszaki csoportvezetőt korábban arra kérte,
hogy tájékoztassa az érdeklődőket a volt szabadtéri hulladéklerakó telepnél folyó
munkálatokról. Április 30-án és május közepén komplett műszaki átadás-átvétel fog
megtörténni, így a májusi képviselő-testületi ülésre kéri a teljes körű beszámolót az
ügyvitellel kapcsolatban.
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Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a Testület arról, hogy a múlt
héten a Diákotthonnál megvalósult katasztrófavédelmi-tűzoltó ellenőrzés során milyen
hiányosságokat tártak fel és annak megszüntetésére milyen lépéseket javasol.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A vizsgálat megállapította, hogy nincs megfelelő
mennyiségű tűzívízvételre alkalmas tűzcsap az intézmény környezetében, holott a
jogszabályok ezt előírják. A tűzívízvétel biztosítását más formában kell megvalósítani. Rövid
időn belül kidolgozzák, hogy milyen formában – műszaki és anyagi feltétellel – tudják
megfeleltetni a jogszabályi előírásoknak. Ennek anyagi fedezetét az önkormányzatnak kell
biztosítania. Remélhetőleg a következő rendes ülésre ki tudják dolgozni a költségvetést is,
hogy a Testület minél hamarabb döntsön a kérdésben.
9. Hátrányos helyzetű gyermekek Budapesten
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola Szent György Téri Kollégiuma nevében Dénes Mária, a kollégium
vezetője és Kocsis Gyula nevelő levelében köszönték meg, hogy a Képviselő-testület
hozzájárult a kollégium-többségében hátrányos helyzetű – diákjainak 2015. március 05-én
Budapestre tett sikeres kirándulásához. Külön megköszönték Mitykó Zsolt polgármester,
valamint Jeszenka Zoltán, Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselők anyagi segítségét.
Az utazás megszervezését köszönik Soósné Záluszki Máriának és Perlaki Editnek. A
kirándulás során a Parlamentet nézték meg, majd a Fővárosi Nagycirkuszba látogattak el.
Köszönik továbbá Bartha István segítségét is, aki a hazaúton busszal ment a csoportért
Kétegyházára, így nem kellett vonatcsatlakozásra várniuk.
10. Kövesdi Sándorné javaslata
Mitykó Zsolt polgármester: Kövesdi Sándorné javasolja, hogy gondolják át a főutcák
önkormányzat által történő fűnyírását, mert sok helyen idősek, egyedül élők élnek. Az
időseknek rendkívül nehéz megbirkózni ezzel a feladattal. Továbbá arra is gondolni kell, hogy
több kertes házban nem laknak, és a közesztétika, köztisztaság miatt is készítsenek elő
javaslatokat. Az elmúlt időszakban több, hasonló jellegű észrevétel is érkezett felé. Egy
korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az önkormányzat nem vállal ilyen jellegű
tevékenységet. Jogszabály értelmében az érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a
magántulajdona előtti közterület tisztántartásáról. Az önkormányzatnak nincs arra sem
munkaerő, sem munkaeszköz kapacitása, hogy felvállaljon egy ilyen feladatot. A Testület
döntése értelmében megtiltotta, hogy munkaidőben az önkormányzat alkalmazottai
felvállaljanak ilyen feladatot, munkaidőn túl, külön megállapodás alapján, megtehetik azt.
Kéri a Testület tagjait, gondolkodjanak el a felvetésen és amennyiben van, jelezzék
javaslataikat. A beérkezett javaslatokat a Testület elé terjeszti.
Krcsméri Tibor képviselő: Olyan szempontból nem ért egyet a lakossági javaslattal, hogy
más utcákban is élnek idősek, akiknek szintén nagy nehézséget okoz a környezet
tisztántartása. A legtöbb idős ember valamilyen formában megoldja ezt a feladatot, segítséget
nyújtanak a rokonok, szomszédok stb.
Rajos István alpolgármester: Többször felmerült annak lehetősége, hogy az önkormányzat
tudna-e ilyen jellegű szolgáltatást nyújtani a lakosságnak. Amennyiben van rá lehetőség, úgy
annak feltételrendszerét ki kell dolgozni, és azt ki lehetne ajánlani a lakosság felé.
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az önkormányzatnak erre nincsen kapacitása.
Mitykó Zsolt polgármester: Megvizsgálják a lehetőségeket, a javaslatok realitását.
11. Városi gyermeknap
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a település lakosságát, hogy ez évben az alábbi
szervezetek rendeznek Gyermeknapot. Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság ülésén elhangzottaknak megfelelően az óvodás és iskolás korú gyermekeknek a
Diákönkormányzat és az ÁMK szervez gyermeknapi programokat. Ennek lebonyolítására,
koordinálására felkérte Maczák Andrásné pedagógust, a bizottság tagját, és Soósné Záluszki
Máriát, az ÁMK vezetőjét. Az idei évben hatodik alkalommal szervez a Gyermekeinkért
Baráti Kör Közhasznú Egyesület gyermekprogramokat. Wagner Sándor Úr, az egyesület
elnöke minden képviselő felé elküldte adománygyűjtő levelét, amelyben megtalálható az a
számlaszám, amelyre átutalható az adomány. A rendezvény tervezett időpontja június 6.
napja. Kéri, amennyiben bárkinek lehetősége van, támogassa – akár anyagilag, akár
természetben – a rendezvény megvalósulását. A részletes programokról, helyszínekről a
Mezőhegyes újság májusi számából értesülhetnek az érdeklődők.
12. Rendőrség Napja
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület döntése értelmében április 24-én a Szent
György naphoz kötődő Rendőrség Napja alkalmából, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányságon Mezőhegyes Város Önkormányzata elismerését adta át Balla Sándor rendőr
főtörzsőrmesternek. A rendezvényre Rajos István alpolgármester úrral érkezett. Balla Sándor
főtörzsőrmesteren kívül gratulálhattak Bakota Andrásnak, Lólé Andrásnak, Méreg Ferencnek
is, akik szintén – a rendőrség részéről – elismerésben részesültek.
13. Szent György Nap
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönettel tartozik a József Attila ÁMK és a József Attila
Általános Iskola vezetőinek, munkatársainak az igen színvonalas Szent György napok
lebonyolításáért. Továbbra is támogathatónak érzi a már elindított programokat. Külön
köszönet Pántya Elemér plébános úrnak, aki a templom falain belül lehetőséget adott a
kulturális programok lebonyolítására. Elismerés illeti az első alkalommal az ÁMK keretein
belül lebonyolított búcsú és vásár közreműködőit, a két polgárőr egyesületet, a vásárosokat,
mutatványosokat rendező kollégákat, a mentőszolgálatot ellátó szakembereket. Tudomása van
azokról a problémákról, amelyek beárnyékolták a rendezvényt, azon lesznek, hogy megoldják
ezeket, feloldják az esetleges sértődéseket. Olyan problémák vetődtek fel, mint, hogy
kezdésként nem volt áram, helyben üzemelő vállalkozó érdekei sérülhettek, az ideérkező
hasonló profilú vállalkozóval szemben. Elnézést kér mindazoktól, akiket valamilyen
kellemetlenség ért. Reményei szerint a 2016-os búcsút – együttműködve – sikeresebben
tudják megrendezni.
14. Kézdivásárhelyi programok
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Krcsméri Tibor Urat, az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Mezőhegyesi
Fúvószenekar és a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület Mezőhegyes testvérvárosába,
Kézdivásárhelyre tett látogatásukról.
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Krcsméri Tibor képviselő: Szent György Nap alkalmából korábban minden alkalommal
színvonalas koncertet adott a Mezőhegyesi Fúvószenekar. Sajnálja, hogy ez az idei évben
elmaradt. Kézdivásárhely meghívásának tettek eleget, a Kézdivásárhelyi Mazsorett Egyesület
fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte. Magyarországról kettő település, Mezőkövesd és
Mezőhegyes vett részt a fesztiválon, emellett Kézdivásárhely környező települései kaptak
meghívást. Véleménye szerint méltóképpen képviselte a Mazsorett Egyesület és a
fúvószenekar Mezőhegyes városát. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Kirándulást
tettek Törcsvárra, ahol megtekintették a Drakula kastélyt, illetve megismerkedhettek
Kézdivásárhely nevezetességeivel. A Mezőhegyesi Fúvószenekar is idén ünnepli
megalakulásának 20. éves évfordulóját. Viszonzásul meghívta a kézdivásárhelyi
fúvószenekart és mazsorett csoportot ezen évforduló alkalmából – 2015. augusztus 21-én –
rendezendő jubileumi fesztiválra. Kézdivásárhely elfogadta a meghívást, így Ők is
hozzájárulnak a fesztivál minél színvonalasabb lebonyolításához.
Mitykó Zsolt polgármester: Krcsméri Tibor, a fúvószenekar vezetője tájékoztatta, hogy a
Mezőhegyes Fúvószenekarért Alapítvány nem tud megfelelni a jogszabályi kötelmeknek, így
megszűnteti további működését. Az alapítvány számláján lévő 475 ezer Ft-ot átutalja az
önkormányzat számlájára azzal a céllal, hogy az augusztus 21-én megrendezésre kerülő
mezőhegyesi fúvószenekari fesztiválra használja fel. Sajnálatos módon az Aprónép
Alapítvány is hasonló problémával küzd, és hasonló módon jár el a számlán lévő
pénzösszeggel. Azt az összeget emléktábla avatásra – cukorgyári óvoda 60. éves – és füzet
nyomtatására fogják fordítani.
15. Lomtalanítás
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a lakosságot, hogy május 16-án lomtalanítás lesz a
településen. Az ezzel kapcsolatos részleteket a Mezőhegyes Városi Havilap májusi számában
találhatják meg.
16. Óvodabál
Mitykó Zsolt polgármester: 2015. május 16-án 19 órai kezdettel Óvodabált rendez a József
Attila ÁMK. A vacsorajegy ára 3.000,- Ft, sok szeretettel várják a tombola felajánlásokat és
támogatásokat. Az SZMK elképzelése, hogy egyik évben egy jótékonysági, kulturális
rendezvény, míg a másik évben egy bál kerüljön megrendezésre. Ezzel a kezdeményezéssel
igyekeznek minél több támogatót nyerni az óvodák fejlesztésére. A májusi havilapban bővebb
felvilágosítást kaphatnak a rendezvény részleteiről. Sok sikert kíván a rendezvény sikeres
lebonyolításához.
17. Tájékoztatás a májusi képviselő-testületi ülés időpontjáról
Mitykó Zsolt polgármester: A 2015. május 27-ére tervezett testületi ülés május 28-án,
csütörtökön kerülne megtartásra, arra való tekintettel, hogy május 25. hétfő Pünkösd,
munkaszüneti nap. Annak érdekében, hogy a bizottsági ülések és a testületi ülés között legyen
meg az egy szabad nap, a bizottsági ülések 2015. május 26-án, a testületi ülés 2015. május 28án, csütörtökön legyen. A változás miatt kéri, hogy a Képviselő-testület 2015. év I. félévi
munkatervét módosítsák. Javasolja, hogy a 316/2014. (XII.10.) kt. sz. határozattal elfogadott,
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. I. félévi munkatervéről szóló határozatot a
fentiek alapján módosítsa a Testület. Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
95/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat
A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 316/2014. (XII.10.) kt. sz. határozattal elfogadott,
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
A májusi rendes ülés időpontja: 2015. május 28. 15 óra (a napirend változatlan):
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2014. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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. május 28. 15 óra
Napirend:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2014. évi szakmai
eredményességének értékelése

munkája

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Jeszenka Zoltán képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1645 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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