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

13/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. május 28. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Zsóriné Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Nagy Lajos r. alezredes, mb. rendőrkapitány, Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság,
Zsótér Attila r. őrnagy, őrsparancsnok, Mezőhegyes Rendőrőrs, dr. Varga Imre ügyvéd,
Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője, Gál Mária az
önkormányzat Szociális Intézményegységének vezetője, Csete Tímea családgondozó, Izsák
Krisztina főtanácsos, gyámügyi ügyintéző, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető,
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester urat,
a meghívott vendégeket, a jegyző asszonyt, az aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal vezető
munkatársait, az intézményvezetőket, a civil, egyházi és társadalmi szervezetek képviselőit,
vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, és a tanácskozást televízión keresztül
nyomon követő érdeklődőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel
határozatképes. Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony jelezte távolmaradását.
Széchenyi István politikus, író, közgazdász gondolatával nyitja meg az ülést: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. Az alábbi napirendi
pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 9. Szociális Szövetkezet
létrehozása, 10. A József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat kivitelező kiválasztására
kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról, 11. Pályázat – Gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatása. A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek
megvitatására:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2014. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
4) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) Közoktatási feladatok ellátásának változásáról
6) Szepesi Sándor rendőr százados kinevezésének véleményezése
7) Túri Kálmánné közterület használati díj mérséklési kérelme
8) Felhívás a Kárpátaljai magyar települések megsegítésére
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9) Szociális Szövetkezet létrehozása
10) A József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat kivitelező kiválasztására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindításáról
11) Pályázat – Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Nagy Lajos r. alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
megbízott kapitánya jelezte, hogy az ülésre később érkezik, ezért kéri, hogy az 1. napirendi
pont megtárgyalására akkor kerüljön sor.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
104/2015.(V.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 66/2015., 83/2015., 84/2015., 85/2015., 86/2015.,
88/2015., 89/2015., 96/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat a
Képviselő-testület, a jegyző, az önkormányzat szociális intézményegysége és a József Attila
Általános Művelődési Központ, mint a bölcsődét működtető intézmény látja el. A Gyvt. 96. §
(6) bekezdése szerint: A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést a képviselő-testület általi
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megtárgyalást követően meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazgatásügyi Főosztályának. A beszámolókat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ezen napirendi pont több
részből áll – átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
beszámoló Mezőhegyes Város Önkormányzata bűnmegelőzési programja végrehajtásáról,
beszámoló az önkormányzat Szociális Intézményegysége Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi
tevékenységének ellenőrzéséről – melyekről együttesen alkotott a bizottság véleményt. A
beszámolók minden részletre kiterjedő, alaposan előkészített, elkészített beszámolók. A
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót, ellenben vannak benne olyan
dolgok, melyekkel kapcsolatosan kéri a bizottság, hogy a jövőben részletesebben, bővebben
fejtsenek ki. Ezekkel kapcsolatosan a bizottság szeretne egy-két gondolatot megosztani a
Testülettel. Az egyik, hogy az étkeztetést 2013-2014. évre vonatkozóan mutatták ki. 2013.
évhez képest 1.700 adaggal kevesebb ételadagot rendeltek 2014. évben. Ennek több oka is
lehet. A bizottság kérése, hogy legalább három évet tüntessenek fel az étkeztetésre vonatkozó
kimutatásban. Ezáltal pontosabb képet kaphatnak arról, hogy az esetleges csökkenés csak egy
egyszeri eset, vagy egy folyamatosan csökkenő tendenciát jelent. Amennyiben a csökkenés
folyamatos, úgy meg kell próbálni megkeresni annak okát, és azon – amennyiben lehetséges –
javítani, változtatni – adagmennyiség, minőség, nem megfelelő tálalás stb. Előfordulhat az is,
hogy nem jut el a szolgáltatás híre az érintettek felé. A következő sarkalatos kérdés a
pszichológus foglalkoztatása, illetve a pszichológiai órák gyakorisága. A pszichológus
szívesen töltene több időt is az arra igényt tartó helyi lakosokkal. Szeretnék, ha legalább plusz
heti két órával növelnék az óraszámot. A beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy rendkívül
nagy szükség van pszichológusra, viszonylag nagy létszámban veszik igénybe a
szolgáltatását. Amennyiben súlyosabb problémát fedez fel a pszichológus, úgy egyéb kezelést
is javasol. A bizottság javasolja, hogy a következő évi költségvetésben építsék be a
pszichológus jelenlegi heti 4 órás foglalkoztatásának plusz heti két órával történő
megemelését. A következő észrevétel az anyagi lehetőségeket érinti. Rendkívül korlátozottak
az anyagi lehetőségek. A jelenlegi gazdasági helyzet, a szűkös anyagi lehetőségek
megmutatkoznak ezen a területen is. Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége nem tud
anyagi juttatásokat nyújtani az arra rászorulók részére, ennél az intézményegységnél nincs
lehetőség a segélyezésre. Az intézményegység elsősorban mentálhigiénés, nevelési,
életvezetési tanácsadást végez. Anyagi támogatásban nem tudja részesíteni a családokat, az
arra rászorulókat, hiszen arra nincs lehetősége. A következő észrevétel az intézményegység
kapcsolata a helyi általános iskolával, illetve a középiskolával. A kapcsolatfelvétel
megtörtént, a gondozók felvették a kapcsolatot az iskolákkal. Eddigi tapasztalatok alapján
sem az általános iskola, sem a középiskola nem veszi igénybe az intézményegység nyújtotta
szolgáltatást, segítségnyújtási lehetőségét. A bizottság javasolja, hogy az iskola igazgatói,
pedagógusok, az iskolai nevelésben szerepet vállaló személyek vegyék fel a szolgálattal a
kapcsolatot, kérjék a segítségüket. A kialakult problémák – hiányzás, lemorzsolódás –
szélesebb körben sokkal könnyebben kezelhetőek, hiszen a cél, hogy minél több tanuló
problémamentesen végezze el az iskolát.
A bizottság nevében megköszöni e területen dolgozók munkáját, azoknak, akik a
beszámolókat elkészítették.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a beszámoló 2. pontja nyári gyermekétkeztetés
alcímét egészítsék ki azzal, hogy az önkormányzat – annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel
részesüljön támogatásban – vállalja a rászoruló gyermekek számára szabadidős programok
megvalósulását.
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Jelenleg – szociális területet érintő – olyan ügymenetek vannak folyamatban az
önkormányzatnál, és az intézményegységnél, amely nem csak a szakmát, de érzelmileg is
próbára teszi az ügyintézőket. Kéri, ismertessék a védelembe vételi eljárás folyamatát.
Amennyiben egy gyermeket ki kell emelni a családból, azt egy igen komoly vizsgálat előzi
meg, nem pedig ad hoc módon történik.
Izsák Krisztina főtanácsos, gyámügyi ügyintéző: 2013. január 1-jéig a védelembe vételi
eljárás lefolytatása a jegyzői gyámhatósági hatáskör volt, jelenleg a járási hivatal hatásköre. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
megalkotásával – és az óta folyamatosan – épült fel a gyermekvédelmi rendszer. Alapvető
fontossággal bír a jelzőrendszer megfelelő működése. A beszámoló tartalmazza, hogy kik
tartoznak a jelzőrendszerhez. Családon belül bekövetkezett bárminemű problémáról a
jelzőrendszer értesül első ízben. Korábban, amennyiben ez a jelzés a jegyzői gyámhatósághoz
érkezik, minden esetben a gyermekjóléti szolgálatot keresik fel, aki felveszi a kapcsolatot a
családdal. A szolgálat megpróbálja alapellátás keretében megoldani az adott problémát.
Amennyiben a problémát nem sikerül alapellátás keretében megoldani – a probléma súlyától
függően – a szolgálat jelzett a jegyzői gyámhatóságnak, aki megindította a védelembe vételi
eljárást. Ezen belül feltérképezték, hogy mennyi ideig volt alapellátásban a család, mi volt a
probléma, és azt miért nem tudták megoldani. Hatósági eljárás keretében sor került a
védelembe vételre. Attól függően, hogy mi volt a probléma, vagy a szülőnek, vagy a
gyermeknek, vagy az egész családnak írtak elő különböző magatartási szabályokat. 2013.
január 1-je óta nem a jegyző folytatja le a védelembe vételi eljárást, de tudomása szerint
jelenleg is hasonló lépések szerint történik a védelembe vétel. Véleménye szerint annyiban
nehezebb, körülményesebb lehet az eljárás lefolytatása, hogy helyben sokkal jobban ismerik a
családokat, míg a járásnál – jelen esetben Mezőkovácsházán – a gyámhivatalos kolléga nem.
A járási kollégák rendkívüli módon a családsegítőkre vannak hagyatkozva, szorítkozva. Az
eljárás menete nem változott, tehát a jelzőrendszerhez érkezik a jelzés a problémáról, a
gyermekjóléti szolgálta alapellátás keretében igyekszik orvosolni a problémát. Adott esetben a
családgondozók hosszú hónapokon keresztül dolgoznak együtt a családdal. A védelembe
vételi eljárás elindításának szükségességét, kezdeményezését alaposan meg kell indokolni,
alaposan elő kell készíteni. Az eljárás megindításához a családgondozónak be kell
bizonyítania, hogy a család miért nem volt együttműködő a hatósággal.
Mitykó Zsolt polgármester: Mennyi időt veszi igénybe az eljárás?
Izsák Krisztina főtanácsos, gyámügyi ügyintéző: Változó, a problémától függően, de
általában alapellátás keretében – tapasztalata alapján – minimum fél évig dolgoznak együtt a
családdal. Már az alapellátást megelőzően a szolgálat látóterében voltak a családok, tehát ez a
tény meggyorsította az eljárást.
Mitykó Zsolt polgármester: Mi történik akkor, amikor megindul a védelembe vételi eljárás?
Izsák Krisztina főtanácsos, gyámügyi ügyintéző: A védelembe vételi eljárás keretében
határozat születik, amely magatartási szabályokat ír elő a család számára, családgondozót
rendelnek ki, az adott problémát próbálják megoldani a családdal. Az eljárás megindításától
számított hat hónap múlva felülvizsgálati eljárására kerül sor. A családgondozó
kezdeményezheti az eljárás 3 hónapon belüli felülvizsgálatát is, ha az adott probléma
megoldására tett intézkedés sikerrel járt. Amennyiben a védelembe vételi eljárás során nem
sikerül megoldani a problémát, úgy egy másik gyámhivatali eljárás keretében kiemelik a
gyermeket a családból. Először ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül sor, megvizsgálják, hogy
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a gyermek visszakerülhet-e a családba, vagy átmenti, vagy tartós nevelésbe kell kerüljön.
Mindezen eljárás igen hosszú időt vesz igénybe. A családgondozók nagyon sokat dolgoznak a
családdal. Korábban is alaposan meg kellett indokolni, be kellett bizonyítani, hogy szükség
van a gyermek védelembe vételére, vagy kiemelni a családból.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Rendkívül nehéz kérdéseket,
témaköröket érintettek. Annál is inkább, mivel a fenti említett feladatok kikerültek jegyzői
hatáskörből. A bizottság javasolja, kezdeményezzék a járásnál, hogy a járási hivatal
kirendeltségénél rendszeresen foglalkoznak a témákkal, ne csak heti egyszeri alkalommal. A
bizottság kéri, hogy a polgármester karolja fel-e feladatot, és szeretné, ha ebben a kérdésben
lépéseket tudnának tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Napirenden van e kérdés, hiszen az Okmányirodánál is rövid
időn belül személyi változás következik be. Többek között ennek okán is heti
rendszerességgel egyeztet a Mezőkovácsházi Járási Hivatal vezetőjével, Béni Attila Úrral.
Kérte, hogy egyéb járási hatósági ügyek kapcsán növeljék az ügyfélfogadási időt a
mezőhegyesi kirendeltségen. A Szociális és Egészségügyi Bizottság által felvetett lehetőséget
is felveti a hivatalvezető úrnak, annak eredményéről tájékoztatja a Testületet. Jelenleg
átalakulóban vannak a kormányablaki szolgáltatások, hamarosan láthatják, hogy mely
területeken eszközölnek összevonásokat, estleges bővítéseket. A tárgyalások jelenleg
napirenden vannak. Külön köszöni Béni Attila hivatalvezető úrnak, hogy egy helyi illetőségű
család esetében, ahol a gyermeket ki kellett emelni a családból, személyesen járt el. Egy
másik esetet illetően pedig – Szentmihályi Ferenc aljegyző úr kérésére – környezettanulmány
elkészítéséhez biztosított gyámhivatali ügyintéző jelenlétét, ami mellesleg nem lenne
kötelező. A családhoz Gál Mária intézményegység vezetővel mentek ki. Amennyiben az
esettel kapcsolatosan intézményegység vezető asszonynak van megjegyzése, kéri, tegye meg.
Gál Mária, az önkormányzat Szociális Intézményegységének vezetője: Nagyon jól
működő helyi rendszerük volt, lefedett minden hatósági intézkedést az önkormányzati
feladatellátás. Sajnálatos módon 2013. január 1-jétől ez egy jelentős változáson ment
keresztül. Szomorúan tapasztalják, hogy egyre több gyermek kerül a rendszerbe, egyre több
problémás család van. Ennek okán egyre leterheltebbek a járási hivatalnál is a gyámügyi
ügyintézők. Sok éves munkatapasztalatából adódóan – látva a korábbi és a jelenlegi rendszer
közötti különbséget – sokkal hatékonyabban tudna az a gyámhivatali ügyintéző is dolgozni,
aki személyesen ismeri a családokat. Legutóbbi esetből kiindulva vannak olyan élethelyzetek,
melyet nem tudnak leírni, meg kell tapasztalni azt. Látni, tapasztalni kell azt az adott
életkörülményt, melyben a családok élnek. Elsősorban a gyermek helyzetén tudnának
gyorsabban, és hatékonyabban segíteni. Minden érintett szakembernek előnyösebb lenne, ha
helyben tudnának intézkedni. A védelembe vételi eljárás során tárgyalást kell folytatni, melyet
ez esetben Mezőkovácsházán tartanak, és sokszor előfordul, hogy a beutazás a szülőnek
anyagi nehézséget okoz. Ezzel is hátráltatják az eljárás minél hamarabbi lezárását, a probléma
minél hamarabbi megoldását. Az eljárás minden egyes szereplőjének előnyösebb lenne, ha
helyben tudnák az ügyeket intézni. Köszöni a felvetést, és bízik abban, hogy sikerrel fog járni
a gyámhivatali ügyintézés kihelyezése.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Kiegészíti a fent elmondottakat annyiban, hogy nem
csak a leterheltség jelent rendkívüli problémát a járási gyámhivataloknál, hanem a fluktuáció
is. Az állandó személyi cserék nem jelenthetnek megoldást egy család, egy gyermek
problémájának kezelésében. Ilyen szempontból a korábbi rendszer lényegesen jobb volt.
1997-től Mezőhegyesen Békés megye legjobb gyámhivatalosa dolgozott, aki nagyon jól
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ismert minden olyan családot, akik érintettek voltak. Ismerte a családok szociális
körülményeit, mentálhigiénés problémájukat, folyamatosan nyomon tudta kísérni a problémát.
Véleménye szerint a gyermekvédelmi rendszerben ez alapvető fontossággal bír. Fontos,
minden részletet ismerjen az a hatósági ügyintéző, aki döntést hoz. Sajnálatos módon – a
rendszerből adódóan – a családgondozók, gyermekjóléti szolgálat munkatársai hatósági
döntéseket nem hozhatnak. Lehetőség van arra, hogy a járási hivatal a helyi gyámhatósági
kollégákat, családgondozókat, a gyermekvédelmi szolgálat munkatársait kérjék fel
környezettanulmány készítésére. Bizonyos esetekben nem azt kell leírni a
környezettanulmányban, hogy mivel van felszerelve a lakás, amelyben a család él, hanem az
igen komoly mentálhigiénés, pszichológiai problémát kellene felvázolni. Ezt azonban a
környezettanulmányt készítő nem tehet meg. Legoptimálisabb az lenne, ha kérés ellenére,
minden esetben, amikor védelembe vételről van szó, a gyámhivatali ügyintéző látogatná meg
a családot, és személyesen tapasztalná az ottani körülményeket, ismerje meg a családot,
gyermeket, és ne a leírtak alapján döntsön. Ebben a rendszerben ennek egy alapvető
elvárásnak, szempontnak kellene lennie. Magyar képviselő úr említette, hogy nincs pénzügyi
kerete a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak. A segélyezés önkormányzati hatósági
ügy, amit csak a hivatal láthat el.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést fogadja el, a város
2014. évi bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2015. évi
városi bűnmegelőzési programot hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
105/2015. (V.28.) kt. sz. határozat
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programjáról
1) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező átfogó
értékelést elfogadja.
2) A Képviselő-testület az átfogó értékelés részét képező, a város 2014. évi bűnmegelőzési
programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, és a 2015. évi városi
bűnmegelőzési programot jóváhagyja. (A beszámoló és a program a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Az 1. napirendi pont másik altémája Mezőhegyes Város
Önkormányzata Szociális Intézményegysége Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi
tevékenységének ellenőrzéséről szóló beszámoló. A beszámolót a Szociális és Egészségügyi
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
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Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az ellenőrzés – melyet a jegyző megbízásából Varga
Péterné és Izsák Krisztina folytatott le – megállapította, hogy a szolgálat jogszabályszerűen,
törvényeknek, egyéb szabályoknak megfelelően működik.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális
Intézményegysége Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
106/2015. (V.28.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Intézményegysége Gyermekjóléti
Szolgálata 2014. évi tevékenységének ellenőrzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat gyermekjóléti feladatait ellátó szociális intézményegység
gyermekjóléti szolgálatának 2014. évi tevékenysége törvényességi ellenőrzéséről szóló, a
jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót elfogadja.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: azonnal
3. napirendi téma: Beszámoló az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2014.
évi szakmai munkája eredményességének értékeléséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az intézményegységnek óriási feladat-ellátási területe van.
Éves szinten több rendezvényt is szerveznek, melyeken a Testület egy része részt vesz.
Ezúton köszöni az intézményegység minden munkatársának a mindennapi áldozatos munkát.
A beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület önkormányzat szociális intézményegysége 2013. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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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107/2015. (V.28.) kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2014. évi szakmai munkája
eredményességének értékeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/A § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat Szociális Intézményegysége 2014. évi szakmai munkájáról szóló, a
jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót elfogadja.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban nőtt-e a nappali ellátásban részesülők
száma?
Gál Mária, az önkormányzat Szociális Intézményegységének vezetője: Pozitív irányú
változás történt az ellátottak létszámát illetően. A beszámolóban erre a kérdésre nem tért ki,
mivel az a 2014. évet ölelte fel. A létszám emelkedése részben köszönhető a civil
szervezetekkel közösen szervezett rendezvényeknek. A klubtagok létszáma év eleje óta 6
fővel emelkedett, ami a költségvetést pozitívan érinti.
Mitykó Zsolt polgármester: Több képviselőtársával igyekeztek olyan ötleteket kitalálni,
amellyel növelhető a klubtagok száma, növelhető azok száma, akik igénybe vennék az
intézményegység szolgáltatását. Külön dicséretes, hogy elindult egyfajta létszámépítő
kezdeményezés, ami nem utolsó sorban a költségvetésre is pozitív hatással van.
4. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A vonatkozó jogszabályok értelmében bizonyos kormányzati
funkciók nem szerepelhetnek a létesítő okiratban alaptevékenységként, ezért törölni kell
azokat a rendeletből is.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az SZMSZ-ben szerepeltek a segélyezéssel
kapcsolatos kormányzati funkciók. A MÁK álláspontja szerint ezeket a kormányzati
funkciókat nem szabad szerepeltetni, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
14/2015.(V.29.) 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.)
5. napirendi pont: Közoktatási feladatok ellátásának változásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A József Attila ÁMK és a Diákotthon az önkormányzat
legnagyobb működtetési igényű intézménye, épületei. Lehetősége van a Testületnek arra,
nyilatkozzon az Állam felé, hogy az önkormányzat nem képes vállalni a köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését, és kérjék annak
átvállalását. 2012. évben már volt erre példa, a Testület akkor kérte a működtetés átvállalását.
Akkor az Állam átvállalta volna a működtetést, ellenben lényegesen magasabb összegű
hozzájárulást kellett volna az önkormányzatnak megfizetnie, mint amennyibe a működtetés
ténylegesen került volna, ezért a Testület felvállalta a működtetést. Az önkormányzat jelenlegi
anyagi helyzetére tekintettel – véleménye szerint – ismételten fel kellene ajánlani a
működtetést az Államnak. Ez azonban nem jelent kötelezettséget, tehát az Állam válaszától
függ, hogy milyen további lépéseket tehetnek az ügyben, milyen irányba induljanak el. Ez a
döntés még nem jelenti azt, hogy az Állam átveszi a működtetést. Kéri a kérdéseket,
véleményeket, egyéb javaslatokat.
Jeszenka Zoltán képviselő: Örömmel vette, hogy van még lehetősége a Testületnek
eldönteni, hogy mi legyen az intézmény működtetésével, azt, hogy ezen döntéssel
automatikusan nem adják át a működtetést az Államnak. Az előterjesztés szerint
„Amennyiben a miniszteri döntés magasabb hozzájárulást állapít meg, mint az összes
működési költség, az újabb döntés érdekében ismételten képviselő-testület elé terjesztem az
ügyet.” Javasolja, bármilyen döntést hoz a Minisztérium, úgy az kerüljön a Testület elé újra
megtárgyalásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez a döntés nem jelent automatizmust, a téma legalább még
egyszer Testület elé kerül újabb döntésre.
Magyar Tibor képviselő: Egyetért Jeszenka képviselő úrral, mindenképpen kerüljön Testület
elé, ha a minisztériumi döntés megszületik. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a pályázati
úton megvalósuló beruházással további megtakarításokat érnek el, ami csökkenti a működtetési
költségeket. Meg kell várni, hogy az Állam mit reagál a felajánlásra, milyen ajánlatot fog tenni
az önkormányzatnak. 2012. évben hasonlóan járt el a Testület, és az Állam lényegesen
nagyobb összegű hozzájárulás megfizetésére kötelezte volna az önkormányzatot, mint
amennyiben a tényleges működtetés került volna.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos a megtakarítás kérdése, hiszen 2012. óta megváltozott a
teljes fűtési rendszer, korszerűsítették azt. Az idei évben a napelem beruházás is megvalósul,
annak megtakarítását majd a jövő évben tudják kimutatni, így azt nem is tudnák érvényesíteni.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság ugyanazon véleményen volt, mint a fent elmondottak. Az
előterjesztés táblázatában javítani szükséges a létszám előirányzat 2015. évi terv adatok sorát
19 főről 12 főre. Amennyiben az Állam ajánlata az önkormányzatra nézve előnytelen lesz,
tehát magasabb hozzájárulást állapít meg, mint a tényleges működtetési költség, újra kerüljön a
Testület elé döntésre, ahol vélhetően vállalni fogják a működtetést. Az önkormányzat anyagi
lehetőségét figyelembe véve, minden lehetőséget meg kell próbálni a költségek csökkentésére.
Mitykó Zsolt polgármester: További fontos kérdés, ha átadják a működtetést, hogyan
jelenhet meg az önkormányzat az ÁMK épületében. Az újabb döntés meghozatalánál ez is
egy rendkívül sarkalatos kérdés lesz. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület nyilatkozzon, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését
nem képes vállalni, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
108/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat
Közoktatási feladatok ellátásának változása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74.
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a miniszteri döntés akár magasabb, akár
alacsonyabb hozzájárulást állapít meg, mint az összes működési költség, az újabb döntés
érdekében ismételten terjessze a témát a Képviselő-testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Szepesi Sándor rendőr százados kinevezésének véleményezése
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány tájékoztatta, hogy a Battonya Határrendészeti Kirendeltség
kirendeltségvezetői feladatait megbízással Szepesi Sándor rendőr százados látja el 2014.
június 1-jétől. Az eltelt időszak alatt Szepesi Sándor r. százados úr tanúbizonyságot tett arról,
hogy a fenti beosztást, munkaköri feladatait az elvárásoknak megfelelően, kimagasló szinten
látja el, ezért kinevezését 2015. június 16-ai hatállyal tervezi a Battonya Határrendészeti
Kirendeltség határrendészeti kirendeltségvezető beosztásába. A Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kéri, hogy a Képviselőtestület – testületi ülés napirendi pontjaként – véleményezze a tervezett kinevezést és a
döntést magába foglaló jegyzőkönyv kivonatát a kinevezés érdekében küldjék meg. 2014.
június 1-jét megelőzően Baukó Levente rendőr százados Úr volt a kirendeltség vezetője.
Szepesi Sándor úrral Nagy Lajos úron keresztül telefonon felvették a kapcsolatot. Kinevezését
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követően személyes látogatást tesz Mezőhegyesen, részt vesz a júniusi rendes ülésen. Kéri a
kinevezéssel kapcsolatos véleményeket. Mivel vélemény nem volt kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetői
álláshelyére Szepesi Sándor rendőr századost alkalmasnak tartsa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
109/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat
Szepesi Sándor rendőr százados úr kinevezésének véleményezése
– Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője felkérésének eleget téve, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Battonyai Határrendészeti Kirendeltségének kirendeltségvezetői álláshelyére Szepesi Sándor
rendőr százados Urat alkalmasnak tartja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2015. június 5.
7. napirendi pont: Túri Kálmánné közterület használati díj mérséklési kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Túri Kálmánné, a Fényes Fogadók Kft. ügyvezetője az általa
üzemeltett Mezőhegyes, Szent György tér 13. szám alatti üzlet előtti közterületre vendéglátóipari tevékenység folytatására alkalmas területet épített ki. Ezáltal közterülethasználati díj
fizetésére kötelezett. A Polgármesteri Hivatal munkatársa az építkezést követően felmérte az
érintett területet, melyhez hozzárendelték az 1995. óta nem emelkedett közterülethasználati
díjat. Túri Kálmánné vállalkozó gazdasági okokra hivatkozva a kiszámított díjat soknak tartja,
kéri, hogy a Testület mérsékelje azt. Indoklásként előadja, melyet kéri, hogy a Testület
döntésénél vegye figyelembe, több mezőhegyesi lakosnak is munkát ad, az épületet és
környékét rendben tartja, azt kereskedelmi közösségi térré alakította ki. Több képviselő is
jelezte, hogy a vállalkozó személyesen is felkereste Őt e kéréssel. Kéri a kérdéseket,
véleményeket, javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: A kérdést alaposan körbejárták. A közterület használat feltételeit,
díjait a helyi rendelet szabályozza. 1995. óta ezek a díjtételek gyakorlatilag nem változtak.
Azt át lehet gondolni, hogy a vállalkozó által beépített anyagköltséget, kivitelezés költségét
számítsa be a Testület a közterülethasználati díjba. Javasolja, hogy a Testület ne mérsékelje a
megállapított díjat. Amennyiben egy vállalkozó kérelmének helyt adnak, úgy a többinek is
mérsékelni kellene a díjat.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos szempont, hogy 1995. óta nem emelkedett a
közterülethasználati díj, és, hogy Túri Kálmánné vállalkozónak nem egész évre lett
megállapítva a díj, hanem csak arra az időre, ameddig ténylegesen használja a közterületet.
Az általa kialakított, térkővel borított építmény a közterületen marad, ettől függetlenül nem
egész évre állapították meg a díjat.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. Úgy véli, hogy
a helyi rendelet mindenkire nézve egyformán érvényes. A díjak közel 20 éve nem változtak,
ezért azok jelen gazdasági helyzetben méltányosnak tekinthetőek. Figyelembe kell venni azt
is, hogy egy vidéki árus, aki egy-két órát tartózkodik közterületen, lényegesen több díjat fizet.
Magyar Tibor képviselő úr felvetésével, miszerint számítsák be a közterülethasználati díjba a
felépítmény anyagköltségét, munkadíját, nem ért egyet, mert ilyen alapon a többi
vállalkozóval is hasonlóképpen kellene eljárni. Ezeket a beruházásokat azért valósítja meg
egy vállalkozó, hogy a saját vállalkozása színvonalát emelje. A rendelet értelmében nem lehet
az összegtől sem eltekinteni, sem mérsékelni. Az a tény, hogy nem egész évre, hanem egy
adott időintervallumra – amíg kerthelyiségként használja – kell fizetni díjat, kellő engedmény
a vállalkozó részére. Fontos, hogy Mezőhegyesen legyen egy jó cukrászda. A vállalkozó egy
rendkívül impozáns üzletet alakított ki, amire nagyon nagy szüksége volt a városnak. Kevés
vállalkozó van a városban, aki tud beruházni, ezért ebből a szempontból értékelni kell az ilyen
jellegű fejlesztést.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezzel a kéréssel párhuzamosan egy másik helyi vállalkozó is
megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy az Ő vendéglátóipari egysége előtti
közterületen térkőburkolattal lássák el, újítsák fel a járdát. A vállalkozó jelezte, hogy
finanszírozná a felújítás költségeit. Ebben az esetben járdaépítésről lenne szó, amit be kell
építeni a már megtervezett járdaépítési programba. Fontos, hogy a szükségleti járdaépítések
után lehetne megkezdeni az esztétikai járdaépítéseket. Az érintett járdaszakasz nem olyan
rossz minőségű, mint a felújításra betervezett járdaszakaszok. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület ne engedélyezze Túri Kálmánné, a Fényes Fogadók Kft.
ügyvezetője részére a Mezőhegyes, Erika cukrászda előtti közterület használati díjának
mérséklését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
110/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
Túri Kálmánné közterület használati díj mérséklési kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – tekintettel a közterület-használat engedélyezéséről
szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésére – nem engedélyezi Túri
Kálmánné, a Fényes Fogadók Kft. ügyvezetője (6913 Csanádpalota, Szent István u. 59.)
részére a Mezőhegyes, Erika cukrászda előtti közterület használati díjának mérséklését.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a kérelmezőt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő az értesítésre: 2015. június 5.
8. napirendi pont: Felhívás a Kárpátaljai magyar települések megsegítésére
Mitykó Zsolt polgármester: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától érkezett
megkeresés. A napi híradásokból értesülhettek, hogy milyen kilátástalan helyzetbe kerültek a
kárpátaljai magyar közösségek. Megsegítésük okán egy széles társadalmi összefogás
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bontakozott ki, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ezen kezdeményezés
élére állt. Vélhetően a Testület elé kerülnek önálló kárpátaljai szervezetek, és egyéb belföldi
szervezetek megkeresései is. Sajnálatosnak tartja az ott kialakult helyzetet, és a Testület
ódzkodik minden erőszakos megnyilvánulástól, de az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel, nem tudnak eleget tenni a kérésnek, nincs lehetőségük anyagi támogatást nyújtani.
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az önkormányzat
jelen gazdasági helyzetére tekintettel nincs lehetőség anyagi támogatást nyújtani. A bizottság
egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: Tekintettel az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére, a bizottság
javasolja, hogy a Testület ne nyújtson anyagi támogatást.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne nyújtson anyagi
támogatást a Kárpátaljai magyar települések megsegítésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
111/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
Felhívás a Kárpátaljai magyar települések megsegítésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének – tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi
helyzetére – nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani a Kárpátaljai magyar települések
megsegítésére. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságát.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő az értesítésre: 2015. június 5.
9. napirendi pont: Szociális Szövetkezet létrehozása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet a Szociális Szövetkezet létrehozásával kapcsolatos ismeretekről.
Rajos István alpolgármester: Szociális szövetkezet létrehozása lenne a következő lépése
annak a PILOT programnak, amely keretén belül növénytermesztéssel és állattartással
foglalkozik Mezőhegyesen egy brigád, és amelyről már korábban döntött a Testület. A PILOT
program konzorciumi megállapodásának 8.8.3. pontja tartalmazza, hogy brigádonként egyegy szociális szövetkezetet kell alapítani 2015. első félévében, pontosabban a szövetkezet
létrehozásának a folyamatát addig meg kell kezdeni. Az előterjesztésben 4 pontban vázolták,
hogy jelen ülésen milyen kérdésekben kellene döntenie a Testületnek. Dönteni szükséges,
hogy a Testület alapító tagként részt vesz-e a szövetkezet megalapításában, a szövetkezet
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részére – nagyon fontos, hogy – térítésmentesen biztosít kerteket, illetve ólakat, a szövetkezet
részére engedélyezi, hogy a szövetkezet székhelyéül a bíróság a Kozma F. u. 22. szám alatti
ingatlant jegyezze be, illetve járuljon hozzá ahhoz, hogy a szövetkezet elnevezésében
használja a Mezőhegyes nevet.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegyen részt alapító
tagként a Szövetkezet megalapításában, szövetkezet működéséhez térítésmentesen biztosítsa a
738/2. hrsz.-ú és a 1024. hrsz.-ú ingatlan kertek földterületét és a 1023/3. hrsz.-ú ingatlanon
lévő ólakat, a szövetkezet részére engedélyezze, hogy a Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
szám alá jegyezze be a szövetkezet székhelyét a cégbíróság, valamint járuljon hozzá ahhoz,
hogy a megalakítandó szociális szövetkezet elnevezésében használja a ”Mezőhegyes” nevet,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
112/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
Szociális szövetkezet megalapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
1. Alapító tagként részt vesz a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet megalapításában.
2. A megalakítandó szociális szövetkezet működéséhez térítésmentesen biztosítja a
738/2. hrsz.-ú és a 1024. hrsz.-ú ingatlan kertek földterületét és a 1023/3. hrsz.-ú
ingatlanon lévő ólakat.
3. A megalakítandó szociális szövetkezet részére engedélyezi, hogy a Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 22. szám alá jegyezze be a szövetkezet székhelyét a cégbíróság.
4. A Mezőhegyes Város címerének és zászlójának használatáról és a Mezőhegyes
városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló 34/2005. (IX.28.)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
megalakítandó szociális szövetkezet elnevezésében használja a ”Mezőhegyes” nevet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 30.
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10. napirendi pont: A József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat kivitelező
kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a napelem pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos ismeretekről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az önkormányzat 2014. évben pályázatot nyert a
József Attila ÁMK elektromos áramának kiváltására, az épületen „törpe” naperőmű
létesítésére. A pályázaton csökkentett összegű – 43 millió Ft helyett 35 millió Ft – támogatást
nyert az önkormányzat, melyet ennek ellenére a Testület elfogadott. Előzetes számítások
szerint ebből az összegből is megvalósítható a beruházás. A csökkentett összegű kivitelezési
költségek miatt új közbeszerzést kell kiírni, melyet a már kijelölt lebonyolító, Krizmanich
Gergely egyéni vállalkozó végez el, hasonlóan, mint 2014. évben a nagyobb összegre
vonatkozóan. A közbeszerzés ismételt kiírásához szükség van a Testület jóváhagyására és a
tavalyi évben meghívott kivitelező jelöltek felkérésére is. Az előterjesztésben olvasható a
három cég neve és elérhetősége.
Mitykó Zsolt polgármester: A közbeszerzés lefolytatásától számítva mennyi időn belül
készülhet el a beruházás?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A támogatási szerződés a központi szervek részéről
aláírásra került, ami ígéretek szerint rövid időn belül az önkormányzathoz érkezik. A
támogatási szerződést követően és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2-3 héten
belül, remélhetőleg a nyár közepére elkészül a beruházás.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila ÁMK
napelem pályázat kivitelezőjének kiválasztása céljából indítassa meg a közbeszerzési eljárást,
ennek érdekében kérje fel a közbeszerzés lebonyolítóját, Krizmanich Gergely egyéni
vállalkozót, hogy három gazdasági szereplőt kérjen fel az eljáráson való részvételre és az
ajánlattételi felhívásokat küldje meg számukra, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
113/2015.(V.28 .) Kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat kivitelező kiválasztására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat
kivitelezőjének kiválasztása céljából közbeszerzési eljárás megindítását határozza el. Felkéri a
közbeszerzés lebonyolítóját, Krizmanich Gergely e.v.-t (címe: 9733 Horvátzsidány, Hideg u.
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23.) kérje fel az alábbi gazdasági szereplőket az eljáráson való részvételre és az ajánlattételi
felhívásokat küldje meg számukra:
1. EOGEN KFT 1023 Budapest Árpád Fejedelem útja 26-28 Adószám 22738088-2-41
2. Thermo Sun Kft 6724 Szeged Ipoly sor 11/B. Adószám: 23503377-2-06
3. Skytec Hungary Kft. 2040 Budaörs Gyár u. 2. Adószám: 10753479-2-13
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 30.
11. napirendi pont: Pályázat – Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a pályázattal kapcsolatos ismeretekről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatása elnevezésű, BM által koordinált pályázati kiírásra elkészítették az előzetes
számításokat, költségvetést, dokumentációkat. A hétfői együttes bizottsági ülésen csak
hozzávetőleges adatok álltak rendelkezésre. A számítások alapján eszközbeszerzésre bruttó
7.477.605,- Ft-os igény merült fel, míg építőipari kivitelezésre bruttó 12.341.372,- Ft.
Építőipari kivitelezés között szerepel például az elektromos hálózat fejlesztése,
légkondicionáló és elszívó berendezés, különböző olyan felújítás, melyet a NÉBIH írt elő.
Olyan eszközök beszerzésére kerülhet sor, melyek a jelenlegieket kiváltanák, mert azok
elavultsága miatt nem alkalmas a további használatra. A pályázattal igényelt támogatás
16.846.130,- Ft. A pályázathoz szükséges – 15 %-os – önerő 2.972.847,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: A javaslatot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását. A bizottsági ülésen még nem
rendelkeztek kellő információval. Ennél a pályázatnál is előfordulhat, hogy csökkentett
összeget nyer az önkormányzat? Ebben az esetben nem lenne célszerű nagyobb összegre
pályázni? Amennyiben ez az összeg marad, de csökkentett összeget nyernek, úgy azzal is
kivitelezhető az elképzelés? Az önerő összegét miből biztosítja az önkormányzat? Örömmel
fogadja, ha az az összeg rendelkezésre áll.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Ez a pályázat is, mint ahogyan a
sportlétesítmény felújítás pályázat be lett tervezve a 2015. évi költségvetésbe. A költségvetés
előkészítése során számítottak arra az év elején, hogy ezek a pályázatok kiírásra kerülnek.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Ez a pályázat olyan tényezőkből tevődik össze,
hogy, amennyiben csökkentett összegű támogatást ítélnek meg, fontossági sorrend szerint
valósítanák meg az elképzelést.
Mitykó Zsolt polgármester: Azzal támasztották alá a költségvetést, hogy a NÉBIH írt elő
kötelező dolgokat az Étterem jogszabályok szerinti működésének érdekében, tehát nem
egyfajta látványberuházásra kerülne sor. Körülbelül 10 évvel ezelőtt volt utoljára felújítás a
Centrál Étteremben, és akkor került sor eszközbeszerzésre is, mely eszközök azóta elavultnak
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számítanak. A NÉBIH előírásainak megfelelően akkor is el kell végezni bizonyos
felújításokat, ha az önkormányzat nem nyer a pályázaton. Ebből a szempontból szerencsés,
hogy az idei évben lehetőség van e témában pályázatot benyújtani.
Uj Zoltán képviselő: A Centrál épület felújítása nem érintette az Éttermi részt, tehát azon a
területen nem volt felújítás. Az Étterem felújítására közel 10 évvel ezelőtt került sor. 10 év
alatt egy éttermet illetően számos változás következett be, új jogszabályi előírásoknak kell
megfelelni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
nyújtson be pályázatot a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása, a József
Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem intézményegység felújítása érdekében,
16.846.130,- Ft-ra, melyhez biztosítsa a 2.972.847,- Ft önerőt, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
114/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása –
József Attila ÁMK Centrál Étterem Intézményegység felújítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont alapján a József
Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem intézményegység felújítása érdekében.
A pályázattal igényelt támogatás 16.846.130,- Ft. A pályázathoz szükséges 2.972.847,- Ft
önerőt a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és az ahhoz kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. május 29.
beszámolásra: a pályázati döntést követően
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője és
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyes Rendőrőrs parancsnoka megérkezett a Testület
ülésére.
1. napirendi pont: Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Nagy Tisztelettel Köszöntötte Nagy Lajos rendőr alezredes
Urat, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét és Zsótér Attila rendőr
őrnagy Urat, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnokát. Felkéri Nagy Lajos rendőr alezredes
Urat, amennyiben kiegészítenivalója van a beszámolót illetően, azt terjessze a Testület elé.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
Nagy Tisztelettel, és Szeretettel köszöntötte a Képviselő-testületet és az ülésen jelenlévőket.
2014. évben a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, így a Mezőhegyesi Rendőrőrs is a
feladattervben meghatározottak szerint hajtotta végre feladatait, a céljait elérte. A Békés
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Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőr-főkapitányságok közül kivételes teljesítményt
nyújtott. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság országos szinten a 7. helyezést érte el,
amelyhez természetesen hozzájárultak a Mezőhegyesi Rendőrőrs munkatársai is. 2014. évben
kirívó bűncselekmény nem történt illetékességi területükön, így Mezőhegyesen sem.
Mezőhegyesen olyan kirívó cselekmény, amely a köznyugalmat megsértette volna, nem
történt. Kisebb, vagyon elleni cselekmények előfordulnak – diszkó garázdaságok stb. Békés
megyében az országos átlaghoz képest lényegesen jobb a közbiztonság. Reméli, a lakosság is
így érzi, és hasonló véleményen van. Ezúton köszöni a közterület-felügyelőnek, és a
polgárőröknek, hogy segítették a rendőrség munkáját a közterületi tevékenységben. Köszöni a
polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, hogy segítette a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság, a Mezőhegyesi Rendőrőrs munkáját. Kéri, tegyék ezt 2015. évben is.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat, Testület részéről megadnak minden
segítséget, hiszen az egyik legfontosabb, hogy a településen hatékonyan megvalósuljon a
közbiztonság. Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a jelenlévőket a
kamerarendszer kiépítésének jelenlegi állásáról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Rövid időn belül megkezdődhet a kivitelezés. Az
önkormányzat részéről minden információt, adatot rendelkezésre bocsátottak. A Testület
döntése értelmében kiválasztott kivitelező – információja szerint – 1-2 héten belül megkezdi
Mezőhegyes területén is a beruházást.
Mitykó Zsolt polgármester: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága,
Orosházi Üzemmérnökségének vezetője megkereste azzal – tekintettel arra, hogy az
üzemmérnökség számára is fontos lenne, hogyha a településen kiépített kamerarendszeren
keresztül figyelemmel kísérhetné az időjárás alakulását – rácsatlakozhatnának-e a
kamerarendszerre.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
Ezúton köszöni az önkormányzatnak, és a Képviselő-testületnek, hogy lehetővé tette,
Mezőhegyesen is kiépítésre kerül a kamerarendszer. A kamerarendszer rendkívül hasznos,
olyan, mintha folyamatosan járőröznének. Több, olyan cselekmény történt a területükön, ahol
az elkövetőt a kamerarendszernek köszönhetően kerítették elő, fogták el, rendkívül rövid időn
belül. A kamerarendszer akkor működik kellő hatékonysággal, ha a szolgálatparancsnok egy
élő képet lát és a rendszerből azonnal vissza tud keresni, ezért kell bejuttatni a képet a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságra. A kamerarendszer tulajdonjoga a városé lesz, Ő
üzemelteti, de a képi információ az adatvédelmi törvény alapján a rendőrség kezelésébe kerül.
A jogszabálynak megfelelően a képeket adathordozóra rögzítik, és az adatvédelmi törvény
értelmében a kapott kód alapján a bíróság felé továbbítják. A kamerarendszer szigorúan zárt
rendszer, ezért abba más szerveket nem engedhetnek bekapcsolódni. A rendszer kivitelezője a
telepítés során összehangolja az élő képet, majd azt követően a rendőrségen csak a
szolgálatparancsnok láthatja a képet, akinek az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelő
végzettsége van. Többek között a jogszabály sem teszi lehetővé, és Ők sem engedélyezhetik,
hogy a rendszerhez bárki hozzáférhessen. A Helyi Védelmi Bizottság tagjai, illetve hivatalos
személyek azok, akik esetlegesen információt – időjárás, útviszonyok – kérhetnek a
szolgálatparancsnoktól, a közérdekű adat átadása ilyen formában megtörténhet. A
szolgálatparancsnok az illetékességi területükön azon települések vonatkozásában, ahol
kamerarendszer üzemel, információt tud nyújtani, hiszen a kamerarendszer egy komplex
rendszer, nem csak egy adott települést érint.
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Rajos István alpolgármester: Köszönetét fejezi ki a rendőrség minden munkatársának azon
tevékenységükért, melyet a település közbiztonsága érdekében fejtenek ki. Kiemelkedő a
rendőrségnek a helyi polgárőrségekkel folytatott közös munkája. A lakosság részéről sok
pozitív visszajelzés érkezik. A szülők sokkal nagyobb biztonságban érzik gyermekeiket,
mióta a tanítási órák megkezdéséig biztosítják a rendőri jelenlétet. Ezen túlmenően a
különböző városi rendezvényeken is jelen vannak, biztosítva a rendfenntartást. Ezen
tevékenységért külön köszönet illeti Zsótér Attila rendőr őrnagy urat, a Mezőhegyes
Rendőrőrs parancsnokát. Ezen felül Zsótér Attila rendőr őrnagy úr rendszeresen személyes
járőrözést végez beosztottjaival, ami – lakossági jelzések alapján – külön megnyugtató és
plusz biztonságot jelent. Örömmel töltötte el, hogy Békéscsabán, a Rendőrség Napja
alkalmából rendezett ünnepségen a díjazottak között mezőhegyesi rendőrök is feltűntek.
Köszönetét fejezi ki a rendőrség mindazon áldozatkész munkájáért, melyet a városért
végeznek.
Magyar Tibor képviselő: Korábbi években a rendőrség beszámolója kapcsán minden
alkalommal felvetette, van-e arra lehetőség, hogy Mezőhegyesen is kiépítésre kerüljön a
kamerarendszer. Örömmel fogadta, hogy nyert a pályázat, és a városban is kiépülhet a
rendszer. A jövőre nézve komoly biztonságot fog jelenteni, amire nagy szükség van, hiszen a
mai világban a legnagyobb értéke egy településnek a közbiztonság. Kiemeli a rendőrségnek
általános iskolával való kapcsolatát, különösen a Biztonságos Közlekedésre való nevelés
programot illetően. Dicséretes, hogy rendkívül magas színvonalú rendezvényeket szervez a
rendőrség Mezőhegyesen, segíti az iskolát a különböző közlekedés-oktatást támogató
pályázatoknál. A mezőhegyesi tanulók rendszeresen részt vesznek a különböző járási, megyei
versenyeken, ahol kimagasló eredményeket érnek el, és magas színvonalon képviselik a
mezőhegyesi általános iskolát. Mindez köszönhető többek között annak is, hogy egy
rendkívül jó kapcsolat alakult ki az iskola és a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság között.
Szeretné, ha ezt a kapcsolatot fenn tudnák tartani a jövőben is. Az általános iskolás korú
gyermekekben kialakított közlekedési magatartásnak sokkal nagyobb hozadéka lesz, mintha
felnőtt korban kezdené megtanulni.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
Ma délelőtt megbeszélést tartottak Mezőhegyesen annak tárgyában, hogy egy újabb
programot szervez a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság. Igyekeznek minél szélesebb
körben, de elsősorban a gyermekek számára gazdag programokat megszervezni. Nagyon
fontos a gyermekeknél a biztonságos közlekedésre történő nevelés. Ezeknek a programoknak
egy része felmenő rendszerű. Nagyon örülnek a versenyeken elért eredményeknek,
gratulálnak azoknak a diákoknak, akik részt vettek. Örülnek, ha segíteni tudnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Az iskolának a rendőrséggel való kapcsolattartás fenntartásában
közreműködő fél – az iskola részéről – Magyarné Erdődi Mónika, valamint Maczák
Andrásné. Ők azok, akik közvetlen kapcsolatban vannak a rendőrséggel és segítséget
nyújtanak a különböző programok megszervezésében. Másod ízben kerül megrendezésre
2015. június 5-én Mezőhegyesen a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány által
szervezett Közbiztonsági Nyílt Nap. Ezen rendezvénnyel kapcsolatosan került sor ma délelőtt
egy megbeszélésre. Ezúton kéri a Testület tagjait, aki teheti, vegyen részt a rendezvényen,
illetve szeretettel várnak minden érdeklődőt, hiszen nem csak a gyermekek számára
tartogatnak érdekességeket, programokat.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
A rendezvényen látható lesz egy olyan európai hírű „szuperkutya”, aki több díjat is elnyert,
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nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket ért el. A kábítószer felkutatásában kiváló. Ez a
kutya szájkosár és póráz nélkül képes mindenféle feladatot végrehajtani. A vezető a kutyával
több – kereső, fegyelmező – gyakorlatot is be fog mutatni. Ugyanezen feladatokat elvégeznek
járőrkutyával is, szemléltetve a két kutya közötti különbséget. Ezen túlmenően egyéb
programok is lesznek, mint például fegyverzettechnika, ujjlenyomatvétel, D.A.D.A. sátor,
dohányzás káros hatásai, füstsátor, célba lövés háti oltó berendezéssel stb. Olyan programokat
hoznak, amelyek érdekesek lehetnek gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A gyerekeknek
számos, színes programmal készülnek. A rendezvényt az Alapítvány és a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság közösen szervezi, de ezúton köszöni az önkormányzatnak, hogy
biztosítják a lehetőségét annak, hogy a rendezvényt Mezőhegyesen bonyolítsák le. A
rendezvénnyel kapcsolatosan megemlíti Zsótér Attila rendőr századost, valamint Tóth
Krisztina rendőr főtörzsőrmestert, akiknek szintén köszönetet mond.
Mitykó Zsolt polgármester: Elmondható, hogy nagyon jó az önkormányzat kapcsolata a
rendőrséggel, jelenleg is és a korábbi ciklusok ideje alatt is keresték a kapcsolatot a
rendvédelmi szervekkel. Reméli, hogy nem fog akadály gördülni az együttműködésben. Dr.
Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány korábbi
megkeresésére, miszerint a Testületnek lehetősége van a Rendőrség Napja alkalmából
jutalmazni Mezőhegyesen szolgálatot teljesítő rendőrt, egyhangúlag döntött úgy, hogy
ajándéktárgyban részesíti a Mezőhegyesi Rendőrőrs főtörzsőrmesterét. Alpolgármester úrral
együtt személyesen adhatta át Békéscsabán, a Rendőrség Napja alkalmából rendezett
ünnepségen a tárgyjutalmat. Megnyugtató, hogy az átlaghoz képest kevés volt az ittas vezetés
Mezőhegyesen. Meglepő volt számára – és az is a beszámolóból derült ki, Uj Zoltán
képviselő úr nem említette – hogy a rendőrség illetékességi területén 10 vadásztársaság van.
Elkeserítő azonban az a számadat, ami a rongálásokat mutatja – ezeket elsősorban a hétvégi
szórakozó helyek látogatói okozzák. A rendőrség szerint ezeket a rongálásokat kik követik el?
Helyiek, avagy vidékiek? Hogyan lehetne a polgárőrséggel együttműködve még
intenzívebben fellépni a rongálások ellen?
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
A rendőrség folyamatos szolgálatot teljesít, mint ahogyan a polgárőrség is. A rongálások
rendkívül bosszantóak. Minden olyan településen, ahol szórakozóhely van, előfordulnak ilyen
esetek. Igyekeznek odafigyelni. Korábban ezért jelezte, fontos lenne, hogy azokon a
településeken, ahol zenés szórakozóhely van, építsék ki a kamerarendszert. Nagyon nehéz
kézre keríteni a rongálások elkövetőit, a kamera által felvett képi információ nagy segítséget
jelenthet. Számtalan esetben – leginkább a fiatalok – szórakozásból követnek el rongálásos
cselekményeket, az alkohol hatására sok esetben nem is tudnak magukról. Olyan esetekben,
amikor alkoholos befolyásoltság alatt áll valaki, de szabálytalanságot nem követ el, biztonsági
intézkedést tudnak tenni. Előfordulnak helyi és vidéki lakosok is. Garázdaság, rendzavarás
elkövetése miatt állíthatnak elő személyeket, majd ügyük a Battonyai Járásbírósághoz kerül,
aki sok esetben igen komoly büntetést állapít meg.
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságnak milyen a kapcsolata
a helyi Szakközépiskolával? Magyar képviselő úr, mint ottani pedagógus sokkal jobban
érzékeli a problémákat, a konfliktuskezelés nehézségét. A június 5-ei Nyílt Napra érkeznek a
szakközépiskolából is diákok. A szakközépiskolában részt vesznek-e valamilyen
programmal? A D.A.D.A. program ott eredményesen működik?
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Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
Középiskolában nincs D.A.D.A. program, az csak az általános iskolákban működik. Dr.
Malatyinszky Szilárd igazgató úrral jó kapcsolatot építettek ki. Az iskolában dolgozik több
olyan nyugdíjas kolléga, aki rendvédelmi ismereteket oktat, az alapvető ismereteket át tudja
adni a diákoknak. A budapesti rendőrnapra meghívást kapott valamennyi, rendvédelmi iskola.
A rendezvényre 2 busszal – Mezőhegyesről és Battonyáról – is utaztak fel diákok. Több, ezen
iskolában végzett diák rendőrként dolgozik jelenleg. Rendszeresen visszajárnak az iskolákba
előadásokat tartani. A középiskolás kupán megversenyeztetik a tanulókat. Nehezebb bevonni
a feladatokba, nehezebb megmozdítani a középiskolás fiatalokat, mint az általános
iskolásokat, Őket másképpen kell kezelni. Susánszki Zsolt rendőr alezredes drogprevenciós
előadásokat tart, Ő készíti fel a diákokat. A középiskolás korosztálynál rendkívüli méreteket
ölt a különböző drogprobléma, sajnálatos módon az interneten minden gond nélkül
hozzájuthatnak az úgynevezett dizájner drogokhoz, illetve házilag készítenek pszichoaktív,
bódulást okozó szereket. Ezeknek a fiataloknak nagyon nehéz drogprevenciós előadásokat
tartani, arról beszélni, hogy milyen hatást vált ki, milyen következménnyel jár a használatuk.
Félő, hogy az előadásokon hallottakat ki is próbálják, ezért rendkívül nehéz eldönteni, mivel
érhetnének el célt. A legnagyobb probléma, ami ellen nem nagyon tudnak tenni, hogy az
interneten keresztül akadálymentesen hozzá tudnak jutni a különböző drogokhoz. Amikor
szükség van rájuk, jönnek, készséggel állnak rendelkezésre. Nem a büntetés a céljuk, hanem
ráébreszteni, ránevelni a fiatalokat az egészséges életre.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen jól működő jelzőrendszer él. Előfordult, hogy az
ÁMK épületébe bújtak meg a középiskolások, amit jeleztek az iskola felé. A diákokkal
kapcsolatos problémák korábban – iskolakerülés, randalírozás stb. – napi szinten
jelentkeznek. Jelenleg van-e ebben változás?
Magyar Tibor képviselő: Ezek a problémák korábban is megvoltak, és a jövőben sem
fognak csökkenni. Rendszeresen előfordul, hogy az iskola „gyűjti be” az iskolakerülőket.
Rendszerint a vidéki tanulók visszautaznak a következő busszal, gyakran találják a diákokat a
presszókban, ÁMK-ban stb. Folyamatosan nyomon követni Őket nem lehet. A különböző
parti drogok sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a diákokra nézve, mint az, ha ellógnak az
iskolából. Igyekeznek felvenni a szülőkkel, családgondozókkal, gyermekjóléti szolgálattal a
kapcsolatot, de az sem vezet minden esetben eredményre. A helyi szakközépiskolában
droggal kapcsolatos problémáról még nem hallott. Amennyiben előfordul, tudomásukra jut,
úgy azok a diákok, akik abban érintettek elkerülnek, eltávolítják az iskolából. Azok a diákok,
akikről biztosan tudják, hogy fogyasztottak drogot, már nem járnak az iskolába. A helyi
szakközépiskolában fő probléma az iskolakerülés, sokszor a szülőnek sem jut a tudomására,
hogy a gyermeke nem volt iskolában. Több, vidéki városból járnak gyerekek az iskolába,
ezért nagyon nehéz Őket nyomon követni. Köszönik a jelzéseket, igyekeznek minél hamarabb
intézkedést tenni az ügyben. Időként segítséget kérnek a rendőrségtől, akik hatékonyabban
képesek fellépni a „lógások” ellen.
Mitykó Zsolt polgármester: Sok esetben a szülők hozzáállására vezethető vissza a
gyermekek viselkedése. A legtöbb szülőt oktatni, nevelni, tanítani kellene a helyes életvitelre.
Kisebb számban fordul elő az, hogy a szülő megdöbben gyermeke viselkedésén, sajnálatos
módon rossz példát hoznak a gyermekek magukkal a családból. Többek között ezért is
hasznosak a rendőrség által szervezett programok, nyílt napok, az ismereteket – a
legkisebbektől a legnagyobbakig – át tudják adni. Köszöni a rendőrség ez irányú munkáját, a
segítségüket, és köszöni, hogy megtisztelték jelenlétükkel ülésüket. A Testület nevében
ígéretet tesz, hogy amiben csak tudnak, segítik a rendőrség munkáját.
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Uj Zoltán képviselő: Megragadja az alkalmat, hogy tájékoztassa a polgármester urat arról, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén 10 vadásztársaság működik. A
beszámolóban nem szerepelt, de a rendőrség végzi – az illetékességi területéhez tartozó –
vadász félévenkénti fegyvervizsgálatát, ami rendkívül nagy feladat, hiszen megyei és
országos szinten nagyon sok vadász van.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője:
Munkájuk, feladatuk nagyon széles skálán mozog, az ifjúságvédelemtől a bűncselekmények
felkutatásáig, minden ügy előfordult. A területükön több 100 vadász van, mellettük pedig a
személy- és vagyonőröket is ellenőrizniük kell. A rendőrség hatósági feladatot is ellát.
Mintegy 800 km2-en vannak jelen a nap 24 órájában. Igyekeznek minden területen kellő
hatékonysággal végezni feladataikat.
Mitykó Zsolt polgármester: Megnyugtató, hogy a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság igen
magas színvonalon és hatékonyan végzi tevékenységét. Köszöni a munkájukat. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
115/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. Pedagógus Nap
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testülettől korábbi levelében anyagi támogatást
kért a József Attila ÁMK és a József Attila Általános Iskola igazgatója, Soósné Záluszki
Mária, illetve Zsótér-Erdélyi Dóra, azon okból, hogy az intézmények, mint korábban is,
együtt ünnepelnék a Pedagógus napot. Kérelmüket a hétfői napon megváltoztatták. Időközben
tudomásukra jutott, hogy a Mezőhegyesért Közalapítvány, forráshiányra hivatkozva nem
tudja kiírni az Év tanulója pályázatot. Az igazgató hölgyek kérése az lenne, hogy a Képviselőtestület ebben az évben ne a Pedagógus napi ünnepséget, hanem az Év tanulója pályázat
kiírását támogassa.
Érdeklődött a Mezőhegyesért Közalapítvány kuratóriumának elnökénél, Maja András úrnál,
mekkora forrást kell biztosítani ahhoz, hogy a korábbi színvonalon kerüljön lebonyolításra az
Év tanulója pályázat. Elmondása szerint 2014. évben 90.000,- Ft-ból bonyolították le
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pályáztatást. Tekintettel arra, hogy a Testület a költségvetésben nem tud erre a célra forrást
biztosítani, amennyiben a képviselők személyenként 10-10 ezer Ft-tal hozzájárulnának, a
képviselők támogatásából rendelkezésre állna a szükséges összeg. Kéri, hogy az esetleges
felajánlásokat a jövő hét folyamán Zsótér-Erdélyi Dóra Igazgató hölgynek adják át.
2. Lakossági véleményláda az ÁMK-ban
Mitykó Zsolt polgármester: Az elmúlt ülés óta 1 levél érkezett a lakossági véleményládába.
Mráz Zsófia 1 a osztályos tanuló kéri, hogy az ÁMK körüli járdákat csináltassa meg az
önkormányzat. Jelenleg a települési járdaépítési program a közfoglalkoztatási programon
belül kapott helyet, amely a tervek szerint folyamatban van. Az ÁMK, az általános iskola,
mint kiemelt közösségi tér, külön figyelmet kap. Amint lehetőség lesz a javításra vagy
komplex térrendezésre, soron kívül lépéseket tesznek a probléma megoldása érdekében.
3. Önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre történő meghirdetése
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület – Kádi Lászlóné kérelme alapján - próbálta
értékesíteni a Kossuth u. 3. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanát. Sem a kérelmező, sem
más nem jelezte vételi szándékát. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
javaslatával egyetértve javasolja a Testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati
rendelet 2. számú mellékletében értékesítésre kijelölt, Mezőhegyes, Kossuth utca 3. szám
alatti, belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – 127 m2 nagyságú, 2 és fél szoba, konyha,
fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú, forgalomképes
önkormányzati lakás ingatlant a Leszing Kft. által adott ingatlanforgalmi értékbecslésben
magállapított minimum 3.300.000,- Ft vételáron kínálja fel értékesítésre. Az ingatlant
versenyeztetés útján, az összességében legjobb ajánlatot tevőnek értékesítsék. A pályázatot
zárt borítékban, „Pályázat helyiségvásárlásra” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül kell
benyújtani 2015. augusztus 31-éig a Jegyzőhöz. A felhívást közzéteszik a városi havilap
következő számában. Kéri a kérdéseket, véleményeket, egyéb javaslatokat. Mivel kérdés,
vélemény, egyéb javaslat nem volt, kéri a Testület tagjait, aki egyetért a javaslattal,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
116/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.
számú mellékletében értékesítésre kijelölt, Mezőhegyes, Kossuth utca 3. szám alatti,
belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – 127 m2 nagyságú, 2 és fél szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú, forgalomképes
önkormányzati lakás ingatlant a Leszing Kft. által adott ingatlanforgalmi értékbecslésben
magállapított minimum 3.300.000,- Ft vételáron kínálja fel értékesítésre. Az ingatlant
versenyeztetés útján, az összességében legjobb ajánlatot tevőnek értékesíti. A pályázatot zárt
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borítékban, „Pályázat helyiségvásárlásra” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani
2015. augusztus 31-éig a Jegyzőhöz (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.).
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Mezőhegyes Városi Havilapban, a város
honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: az ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére: 2015. június 5.
4. Medicopter Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Medicopter Alapítvány
Jelenleg egy Lifepack 15 defibrillátor monitor rendszerre gyűjtenek, melynek ára 4.600.000.Ft + Áfa, valamint egy Lucas II mellkaskomprimáló eszközre, melynek ára 3.300.000.-Ft +
Áfa. Kérésük, hogy segítsék őket anyagi támogatással az eszközök megvásárlásában.
Javasolja, hogy az alapítvány kérelmét ne támogassák, tekintettel önkormányzat igen nehéz
anyagi helyzetére. Mindemellett az önkormányzat elsődlegesen a várost is érintő működési
területű szervezeteket támogatja, ha van rá anyagi lehetősége, illetve valamilyen szinten
elkötelezettek a Dél-békési Mentőcsoport felé is. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne
támogassa a Medicopter Alapítvány kérését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
117/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
Medicopter Alapítvány kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének – tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi
helyzetére – nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani a Medicopter Alapítvány (1113
Budapest, Karolina út 65.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a szervezetet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: tájékoztatásra: 2015. június 5.
5. Banki károsultak megsegítése - Közlemény
Mitykó Zsolt polgármester: Banki károsultak és eladósodott családok részére ingyenes
segítségnyújtási lehetőség Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
részéről. Segítik a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A több mint
90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési
tanácsadást biztosítanak. Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosít most, illetve a
későbbi magáncsőd eljárások során. Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem
támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosít.
Határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség. Amennyiben bárki igénybe
kívánja venni szolgáltatásukat, az egyesület elérhetősége megtalálható a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.
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6. Magyar Védőnők Napja
Mitykó Zsolt polgármester: Az Országgyűlés 20/2015.(V. 4.) OGY határozata a magyar
védőnők napjáról: Az Országgyűlés tiszteletét kifejezve a lakosság magasabb szintű ellátása
érdekében egészségmegőrző, egészségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, családés nővédelmi tevékenységet folytató, hivatását gyakorló szakemberek előtt, a Magyar
Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2015.
június 13. napját a magyar védőnők napjává nyilvánítja. Az Országgyűlés felhívja az érintett
egészségügyi szolgáltatókat, intézményeket, társadalmi szervezeteket, és egyúttal felkéri a
lakosságot, hogy a védőnői szolgálat megbecsülésének kinyilvánításaként 2015. június 13.
napját közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg. A Testület és a mezőhegyesi védőnők
nevében is köszöni az Országgyűlés ezen kezdeményezését.
Mezőhegyesen is igyekeznek elismerésüket kifejezni a védőnőknek, szerényen, együtt
ünnepelve a Köztisztviselői, és a Semmelweis Nappal. Június 13-át, e jeles napot
megjelentetik a helyi újságban és más társadalmi szervezetek figyelmét is felhívják arra.
7. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívüli képviselő-testületi ülés várható a jövő héten, vagy
az azt követő hét hétfői vagy keddi napján. A rendkívüli testületi ülés témái:
1. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a 2014-2020. tervezési időszakra szóló
– kistérségi szintű – pályázatok kezelésére Nonprofit Kft. szándékozik létrehozni. A kft. a
megyei fejlesztési projekteken túlmenően, további mintegy 7 milliárd Ft-ot kezelne. A
kistérség négy meghatározó, nagyobb városa – Mezőhegyes, Battonya, Mezőkovácsháza,
Medgyesegyháza – mellett a kistelepülések is részt vállalnának. A kft. tulajdonosi megoszlása
a következő lenne: 46% Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, 3-3%-ban a települési
önkormányzatok. A kft. alapításához szükséges minimum 3 millió Ft előteremtése a társulás
tagjai számára egyszeri többletköltséget jelentene lakosságszám utáni bontásban. A részletek
kidolgozását a jövő hétre ígérte a társulás, annak ismeretében dönthet a Testület. Ennek
függvényében hívná össze a rendkívüli testületi ülést, tehát jelen ülésen pontos időponttal nem
tud szolgálni.
2. Mezőhegyes saját pályázatainak kezelése okán tárgyalást kezdeményeztek a
Projektfelügyelet Országos Projekttervező-, támogató és felügyelő Kft-vel. Korábban jelezték,
hogy a Kft. vállalja a pályázatok kezelését – egy adott pályázat előkészítését, fejlesztését,
benyújtását, elszámolását stb. – az önkormányzat által meghatározottak szerint. Megküldték
az együttműködési megállapodás tervezetét. A Képviselő-testület pontosításokat,
változtatásokat kért. Május 21-én, dr. Varga Imre ügyvéd úr, polgármester, alpolgármester,
jegyző, aljegyző, műszaki csoportvezető és a Kft. részéről Kiss Tamás úr, a Kft. vezető
szakértője jelenlétében mintegy két órás tárgyalás után a felek elkészítették a módosított
szövegezést. Miután a Képviselő-testület értelmezi az új Együttműködési Megállapodást, azt
követően dönteni kell annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Magyar képviselő úr felvetése,
miszerint van-e lehetősége a Testületnek dönteni közvetlenül a pályázat benyújtását
megelőzően, a Kft. válasza az, hogy nem. Egy konzultációs folyamatba vonná be a Testületet,
meghatározott időpontokban kérik a megerősítést a pályázat benyújtását illetően.
3. Dönteni szükséges a naperőmű létrehozása, működtetése kapcsán a Saphire Sustainable
Development Zrt. földvásárlási szándékáról. A Zrt. átdolgozta javaslatát, vélhetően kevesebb
földterületre lenne szüksége. A kidolgozott javaslatot megküldi a Testület tagjainak, azt
véleményezésre, döntésre napirendre tűzi.
4. Dönteni szükséges a Kunágotai Orvosi Ügyelet mellett működtetett elsősegélynyújtó
szolgálatról. Korábban felmerült az a kérés, hogy a jelenleginél olcsóbb ellátást, hogyan
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tudnának kialakítani. Zsóriné Kovács Márta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke a hétfői bizottsági ülésen elővezette, hogy helyi egészségügyi dolgozók is
vállalnák az elsősegélynyújtó helyen való szolgálatot. Az ügymenet felgyorsítása érdekében
kérte a pénzügyi csoportvezetőt, hogy a rendkívüli ülésre három lehetséges variációt
terjesszen elő.
5. Önhibánkon kívül keletkeztetett forráshiány, a működési költségek csökkentése okán
kiegészítő állami támogatásra nyújtottak be igényt. A Belügyminisztérium még nem bírálta el
a kérelmet. Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében dönteni kell a folyószámlahitel keret esetleges bővítéséről. A hitelkeretet teljes mértékben kimerítették. A Testület
határozza meg a keret nagyságát, lehetősége van a jelenlegi bővítésére. A bővítéssel
egyidejűleg meg kell határozni azt az elemet, amely által az igényelt bővítési keret a
rendelkezésre állás napjának lejáratakor kiegyenlítésre kerül (ilyen lehet pl. ingatlan, föld
eladása vagy igazolható adótöbblet bevétel.) Az önkormányzat folyószámláját kezelő
pénzintézet tájékoztatta, hogy a kockázati elemzők véleménye szerint – a város legnagyobb
adófizető cége bizonytalan helyzete okán – nem élhetnek a 100 %-os kihasználással, tehát a
megadható kb. 30 millió Ft helyett, 10 millió Ft-tal emelhetik a hitelkeretet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A fenti napirendi témák fontossága miatt célszerű lenne nyílt ülés
keretében, szélesebb körben megtárgyalni a felvetéseket.
Az önkormányzat által most vásárolt hideg aszfalt hova lesz felhasználva, milyen célra? Vane arra lehetőség – amennyiben kedvezményes áron vásárolható az aszfalt – elindítsanak egy
olyan folyamatot, hogy az igen nehezen járható, kátyús utakat felújítsák.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A hideg aszfaltot az önkormányzat a START
közmunkaprogram keretében vásárolta. A program egyik eleme a szilárd burkolatú utak
felújítása, kátyúzása. Fontos feladat az ÁMK épülete előtti burkolat részben történő felújítása,
biztonságossá tétele. Az aszfalt a fent említett feladatokra használható fel. A hideg aszfalt
viszonylag nagy költséget ölel fel.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy a jövőben minden esetben építsenek be a
közmunkaprogramba az útfelújításokat.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Központilag határozzák meg, hogy milyen elemeket lehet a
közmunkaprogramban szerepeltetni. Az idei évben kizárólag a szilárd burkolatú utak
felújítására van lehetőség közmunkaprogram keretében.
Rajos István alpolgármester: A vásárolt hideg aszfalt alkalmatlan az egyéb – nem szilárd
burkolatú – utak kátyúzására. Az aszfalttal történő kátyúzásnak komoly előkészítő fázisa van,
a hideg aszfalt csak meglévő aszfalthoz tapad.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Fontos, hogy nem csak a belterületi, hanem a külterületi
szilárd burkolatú utak is felújításra kerülhetnek.
Mitykó Zsolt polgármester: A lakosok joggal fordulnak panasszal az önkormányzathoz
azzal, hogy nem fizetik be a gépjárműadót, az utak rossz állapotára hivatkozva. Mind bel-,
mint külterületen rossz minőségűek az utak, amelyeket önerőből az önkormányzat nem lenne
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képes felújítani, új burkolattal ellátni, de nagyon várják azokat a pályázatokat, amelyek
lehetőséget biztosítanak majd azokra.
Magyar Tibor képviselő: A Magyar Közút Nonprofit Zrt-t a kátyútól elszenvedett károkért a
gépjármű tulajdonosok rendszeresen beperlik. Akár az önkormányzatot is beperelhetik
hasonló indokkal, ezért fontos, hogy folyamatos téma legyen az utak felújításának kérdése.
8. 2015. I. félévi munkaterv módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Jelen ülés munkaterv szerinti 2. napirendi pontja lett volna a
Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztató. Szepesi Sándor
százados, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője az ülés előtt telefonon jelezte,
hogy a napirendi témát képező tájékoztatót a júniusi rendes ülésre tudják elkészíteni, és kérte,
hogy a testület azt akkor tárgyalja meg. A változás miatt kéri a Képviselő-testületet, hogy a
2015. I. félévi munkatervét módosítsa. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület, a 316/2014.
(XII.10.) kt. sz. határozattal elfogadott, és a 95/2015. (IV.29.) kt. sz. határozattal módosított,
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. I. félévi munkatervéről szóló határozatát az
alábbiak szerint módosítsa: a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről szóló
tájékoztató, mely a 2015. május 28.-ai rendes ülés 2. napirendi pontja, kikerül a napirendi
pontok közül, és a 2015. június 24-ei ülés napirendi pontjai közé kerül be, az ülés 3. napirendi
pontjaként, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
118/2015. (V. 28.) kt. sz. határozat
A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 316/2014. (XII.10.) kt. sz. határozattal elfogadott, és
a 95/2015. (IV.29.) kt. sz. határozattal módosított, Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
2015. I. félévi munkatervéről szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatót, mely a
2015. május 28-ai rendes ülés 2. napirendi pontja, leveszi a napirendről,
- ezen napirendi pont a 2015. június 24-ei ülés napirendi pontjai közé kerül, az ülés 3.
napirendi pontjaként
Fentiek értelmében a júniusi rendes ülés időpontja: 2015. június 24. 15 óra, a napirendi
pontok:
1) A képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve
2) A 2015. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
3) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
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. június 24. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok: 1) A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve
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2) A 2015. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program megvitatása
3) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Köszöni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal munkatársai munkáját, külön köszöni,
hogy dr. Varga Imre ügyvéd úr megtisztelte jelenlétével a Testület ülését. Jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést –1720 órakor – berekesztette.
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