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

15/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. június 24. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Dancsó Gábor hadnagy, a Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője,
Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, dr. Szabados
Éva titkárságvezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester urat,
a meghívott vendégeket, a jegyző asszonyt, az aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal vezető
munkatársait, a napirendek előadóit, 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. Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony és
Jeszenka Zoltán képviselő úr jelezték távolmaradásukat. Gróf Esterházy János magyar
politikus gondolatával nyitja meg az ülést: „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök
életre, amely meg tudja becsülni nagyjait és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát
adó munkássága!" A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket.
Jelen ülés 3. napirendi pontjaként szerepel a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
tevékenységéről szóló tájékoztató. Szepesi Sándor százados, a Battonyai Határrendészeti
Kirendeltség vezetője egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen, a
Kirendeltséget Dancsó Gábor hadnagy úr képviseli. Javasolja – a hadnagy úr kérésére – hogy
ezen napirendi pontot vegyék előre. Az utólag kiküldött írásos előterjesztések között szereplő
DAREH földhasználati megállapodás tervezet nem kerül napirendre, tekintettel arra, hogy
adatpótlást és az önkormányzat jogásza által felvetett észrevételek érvényesítését kérte.
Amennyiben kérésének eleget tettek és az adatok pótlása megtörténik, a megállapodás
tervezetet a Testület elé terjeszti. Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az
előzetesen megküldött napirendet: 7. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának
meghatározása, 8. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról, 9. Ortopéd
szakrendelés céljából helyiség biztosítása, 10. A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal és a
József Attila ÁMK alapító okiratának módosításáról. A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az
alábbi napirendek megvitatására:
1) A képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve
2) A 2015. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
3) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
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4) Mezőhegyes Város környezetvédelméről és a kerti hulladék égetésének szabályairól
szóló önkormányzati rendelet
5) A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása által létrehozandó nonprofit korlátolt
felelősségű társaságról
6) Az Erzsébet-utalvány postai úton történő kézbesítéséről
7) A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
8) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
9) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal és a József Attila ÁMK alapító okiratának
módosításáról
10) Ortopéd szakrendelés céljából helyiség biztosítása
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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Pontosítást kér a 97/2015.(V.14.) Kt. sz. határozatot illetően, melyben a 8 db sátorra
megkötött biztosítás díja 318.180,- Ft, ami éves díj, és az nem került feltüntetésre. Örömmel
vette, hogy az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermekek szociális nyári gyermekétkeztetésére benyújtott pályázata 100 %-os támogatásban
részesült. Az étkeztetés zökkenőmentesen megkezdődött, és a vállalt programokat is rendben
megszervezték. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
130/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 48/2015., 93/2015., 97/2015., 85/2015., 109/2015.,
116/2015., 120/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont:
tevékenységéről

Tájékoztató

a

Battonyai

Határrendészeti

Kirendeltség

Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti Dancsó Gábor r. hadnagy urat, a Battonya
Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetőjét. Kéri, amennyiben kiegészítenivalója van a
beszámolót illetően, azt tegye meg.
Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője, a
Határrendészeti Osztály vezetője: Köszönti a polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait,
az ülésen megjelenteket. Szepesi Sándor r. százados úr, a Battonyai Határrendészeti
Kirendeltség vezetője halaszthatatlan szolgálati elfoglaltságából adódóan nem tud jelen lenni
az ülésen. A százados úr által elkészített beszámoló részletesen tartalmazza a kirendeltség
2014. évi tevékenységét és eredményességi mutatóit. Szóbeli kiegészítenivalója nincs a
beszámolót illetően, amennyiben kérdés merül fel, arra készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: Híradásokból értesülhettek, hogy megnövekedett a fekete
dohányáru kereskedelem. Ez érezhető-e a térségben? Milyen mértékben jelentkezik a
battonyai határon? Eddigiekben nem volt tudomása erről, de a legfrissebb információja szerint
a határrendészek is elláthatnak olyam közúti okmányellenőrzést – vezetői engedély-, forgalmi
engedély érvényességének ellenőrzése stb. – amelyeket a rendőrök végeznek. A beszámoló
alapján 2014. évben 105 ország állampolgárai lépték át a határt illegálisan. Ez a szám a többi
határrendészeti kirendeltségéhez képest milyen arányt mutat?
Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője, a
Határrendészeti Osztály vezetője: A fekete dohánykereskedelem előfordulása nem jellemző
a Battonyai Határrendészeti Kirendeltségnél. A rendőrség és határőrség 2008. évi
integrációját követően, a rendőrségi törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok értelmében
lehetőségük van a közúti ellenőrzések során olyan intézkedések foganatosítására, mint
amelyet a rendőrök végeznek – bírságolás, feljelentés, egyéb szankciók alkalmazása. Határt
legálisan átlépő, átutazó állampolgárokra vonatkozik a polgármester úr által említett 105
ország állampolgárai. Egy nagyobb forgalmú határátkelőhelyen ez a szám nagyobb lehet. A
Békés megyei határátkelőhelyek vonatkozásában átlagos számot mutat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg.
Magyar Tibor képviselő: Híradásokból értesülhetnek az egyre növekvő menekültáradatról.
Várható-e, hogy ebben a térségben is megemelkedik a menekültek száma?
Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője, a
Határrendészeti Osztály vezetője: Több elemzést végeztek e téma kapcsán. Nem kíván – és
nincs is felhatalmazása – jóslásokba bocsátkozni. Amennyiben Mezőhegyes területét érintően
növekednének a tiltott határátlépések, abban az esetben a kirendeltség megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben megnövekszik a tiltott határátlépések száma – vélhetően
meg fog emelkedni – a kirendeltség rendelkezik-e akkora állománnyal, amely meg tudja
védeni a határvonalat a tömegesen érkező migránsoktól? Amennyiben nem, úgy központilag
vezényelnek állományt a határvédelem megerősítésére?
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Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője, a
Határrendészeti Osztály vezetője: A migráció súlypontja a szerb határvonalra összpontosul.
Ezen határszakaszokra akkora létszámú állományt vezényeltek, amely kellő hatékonysággal
igyekszik kezelni a migrációt. Amennyiben ezen térséget illetően szükség lesz az állomány
bővítésére, megteszik a szükséges intézkedéseket. Ebben a kérdésben konkrét információval
nem szolgálhat.
Uj Zoltán képviselő: Mekkora esély van arra, hogy Mezőhegyes területén is megjelennek a
migránsok, hasonlóan a szerb határ menti települések területein?
Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője, a
Határrendészeti Osztály vezetője: Jelenleg sokakat foglalkoztatja ez a kérdés. Azt, hogy
milyen arányban fog emelkedni a migránsok száma, csak jósolni lehet. Nem kíván jóslásokba
bocsátkozni.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni, hogy a hadnagy úr megtisztelte a Testület ülését.
Kéri, hogy tolmácsolja a Testület bizalmát Szepesi r. százados irányába. Dr. Polyák Zsolt
rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány korábban jelezte,
hogy Szepesi Sándor rendőr százados kinevezését a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
élére 2015. június 16-ai hatállyal tervezi, ezért kérte a Testület véleményét. A Testület
egyhangú szavazással Szepesi r. századost alkalmasnak tartotta ezen munkakör betöltésére.
Biztosíthatja, és kéri tolmácsolni a kirendeltség-vezető úr felé, hogy az önkormányzat
konstruktív, együttműködő partnere lesz a jövőben is a kirendeltségnek, bármilyen kérés,
kérdés esetén szívesen áll rendelkezésre.
Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonya Határrendészeti Kirendeltség helyettes vezetője, a
Határrendészeti Osztály vezetője: A kirendeltség bízik a további sikeres együttműködésben.
A kirendeltség-vezető úr köszöni az eddigi konstruktív együttműködést. A polgármester úr, és
a Testület munkájához további sok sikert, kitartást és jó egészséget kíván!
Mitykó Zsolt polgármester: A Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
szóló beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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 fogadja
el a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
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:
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131/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
A Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai
Határrendészeti Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét
képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a testület
határozatképességét.
1. napirendi pont: A képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: A munkaterv összeállításához – javaslatot kérve – az
önkormányzat megkereste a helyi civil szervezeteket. A tervezett rendes ülések – szeptember
30., október 28., november 25., december 16. – napirendjeihez – a korábbi ülésekhez
hasonlóan – igazodni fognak az éppen aktuális napirendi témák. A képviselő-testület 2015. II.
félévi munkatervét az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Testület 2015. II. félévi munkatervét.
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
képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervét fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
132/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkaterve
A Képviselő-testület a 2015. II. félévi munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2015. szeptember 30.
1) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tevékenységéről
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Előadó: Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
5) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának tűzoltó hadnagya, parancsnokhelyettese
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2015. október 28.
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Mezőkovácsházi Kirendeltségének vezetője
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Beszámoló a Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
Előadó: Sebők Antal, a Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány kuratóriumának elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
Előadó: Malya András, a Kuratórium elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2015. november 25.
1) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Hupucziné Györki Julianna, jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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2015. december 16.
1) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok beszámolója
Előadói: Mitykó Zsolt, polgármester és Hanczik Tibor, Mitykó József, Pósa István
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2014.-2015. évi
tevékenységéről
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2015.
Előadó: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
4) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
5) A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester visszatért az ülésterembe.
2. napirendi pont: A 2015. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen mind a szociális, mind a gyermekvédelem
területén dolgozók megállják helyüket, a legjobb tudásuk szerint végzik a feladatukat.
Mezőhegyes város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013. évben készíttették el, melynek
felülvizsgálatát kétévente el kell végezni. Kéri a beszámoló készítőjét, Izsák Krisztina
főtanácsost, gyámügyi ügyintézőt, amennyiben kiegészítenivalója van, azt tegye meg.
Izsák Krisztina főtanácsos, gyámügyi ügyintéző: Nem kíván kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Megjegyzést kíván tenni a beszámoló IV. – az idősek
esélyegyenlősége – fejezetének 2. pontjához. Az idősek informatikai jártassága alacsony
szintű, és nehezen is jutnak olyan lehetőséghez, ami által ez a tendencia megváltozna. Az
ÁMK-ban, az ÁMK alkalmazottja, Dobos Ferenc tart olyan foglalkozást, amellyel az
időskorú lakosság informatikai jártasságának előmozdítását célozza meg. A Városi Nőklub,
valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnökével folytatott konzultáció
eredményeképpen összegyűjtik azokat a személyeket, akiknek a bevonásával informatikai
foglalkozásokat indíthatnának el. Ezt a tendenciát kívánják folytatni az idei évben is. Az V. –
a fogyatékkal élők esélyegyenlősége – 1. pontja alatti szöveges indoklásban szerepel, hogy a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény rendelkezik arról,
miszerint a munkaadók kötelesek a törvényben meghatározott módon a megváltozott
munkaképességű személyeket alkalmazni. E témakört illetően szűk körben felmérést végzett a
munkáltatóknál. Tapasztalatok alapján, ezen megváltozott munkaképességű dolgozók bérének
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munkáltatók felé történő utalása akadozik. A rendszer hozza hátrányba ezen dolgozókat és
munkáltatókat is, hiszen nekik meg kell előlegezni a béreket, ezáltal nagyon meggondolják,
hogy foglalkoztassanak-e megváltozott munkaképességű embereket. Minden részletre
kiterjedő, alaposan kidolgozott beszámolót dolgozott ki a Hivatal.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló beszámolót a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A beszámoló
kapcsán több kérdés is felmerült. Az esélyegyenlőség kapcsán felvetődött, hogy a három
orvosi rendelő közül egynek – Guti doktor úr rendelőjének – a akadálymentesítésére nem
került sor. Ennek elsődleges oka, hogy az épület nem az önkormányzat tulajdona. A bizottság
javasolja, hogy folytassanak egyeztető tárgyalásokat az épület tulajdonosával annak
érdekében, hogy az akadálymentesítés minél hamarabb megvalósuljon. Az anyagban szereplő
90 %-os akadálymentesítettség magasabb számot mutat, mint amennyi akadálymentesített
szociális intézmény, orvosi rendelő van. Fontos, hogy minden orvosi rendelő, szociális
intézmény akadálymentesített legyen, hiszen nem csak a fogyatékkal élők közelíthetik meg
könnyebben az által az épületet, hanem az idős emberek is. A bizottság kéri, hogy ezen
kérdést helyezze előtérbe a Testület. A továbbiakban fogalmazásbeli problémák vetődtek fel,
ilyen például a „jómódú gyerekek”. A „jómódú gyerek” megfogalmazás egy tág fogalmat
takar, Mezőhegyesen ez nincs kiélezve. A monitorizálást egy békéscsabai mentoron keresztül
dr. Szőke Anikó végezte. Jelenleg ezeken a megfogalmazásokon változtatni nem lehet, abban
az esetben új programot kellene készíttetni. Ezen túlmenően találtak még kisebb
fogalmazásbeli problémát. A jelenlegi HEP 2018. évig van érvényben, az eredményeket akkor
lehet értékelni, a felmerülő problémákat illetően változtatásokat eszközölni. Pozitívumként
értékelte a bizottság az idősek informatikai jártasságának növelésére tett intézkedéseket, ami a
civil szervezeteken keresztül még intenzívebben valósulhat meg. Ennek egyik előnye, hogy az
idősek megtanulhatják, hogyan tudnak kommunikálni távol élő rokonaikkal, ismerőseikkel.
Ez az időseknek egy rendkívül jó kapcsolattartási lehetőség. A program e-nyugdíjas témaköre
mindenképpen támogatható. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Közvetlenül nem kapcsolódik a programhoz, de bizottsági ülésen felmerült az a problémakör,
hogy több jelzés érkezett, miszerint a parkokban fiatalok leszólítanak – elsősorban – időseket
különböző pénzösszegek reményében. Ennek kivédése okán, az idősek védelme érdekében,
kéri a bizottság, hogy a polgárőrség bevonásával gyakrabban ellenőrizzék a parkokat.
Korábban szó volt arról, hogy az önkormányzat parkőröket fog foglalkoztatni.
Mitykó Zsolt polgármester: 2 fő parkőr a délutáni órákban – 14-20 óráig – vigyázza a
rendet. Az önkormányzat telefont biztosított a számukra, amennyiben rendbontást, vagy
bármilyen problémát tapasztalnak, a rendőrőrsöt értesítik. Ezen túlmenően felveszi a
kapcsolatot a város mindkét polgárőr egyesületével, kérni fogja, hogy Ők is figyeljenek oda
erre a problémára.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el Mezőhegyes Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló beszámolót, 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:
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133/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése, valamint a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elfogadja a jegyzőkönyv
mellékletét képező Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról szóló beszámolót.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Mezőhegyes Város környezetvédelméről és a kerti hulladék
égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Mitykó Zsolt polgármester: Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat nem enged semmiféle
szabadtéri tűzgyújtási lehetőséget, ezen szabály megszegése büntetést von maga után. A
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény azonban felhatalmazást ad a
települési önkormányzatoknak arra, hogy helyi rendeletben állapítsa meg az avar és kerti
hulladék égetésének szabályait. Amennyiben a Testület megalkotja ezen rendeletét, lehetőség
nyílik arra, hogy a lakosság a rendeletben foglaltaknak megfelelően égesse el a kerti
hulladékot. A Testület dönthet akként is, hogy nem szabályozza helyi rendeletben a szabadtéri
égetést, nem teszi ki a várost az azzal járó környezeti hatásoknak. Ebben az esetben a törvényi
előírásoknak megfelelően büntetést von maga után, ha bárki a településen szabadtéren égeti el
a kerti hulladékot. A katasztrófavédelem, amennyiben feljelentés érkezik feléjük,
megvizsgálja, hogy az önkormányzatnak van-e kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelete.
Amennyiben van, úgy azt is vizsgálja, hogy az abban foglaltaknak megfelelően történt-e az
égetés. Ellenkező esetben a szabadtéren történő kerti hulladék égetése igen komoly bírságot
von maga után. A lakosság részéről igen gyakran érkezik panasz a sertéstelep felől érkező bűz
miatt, de gyakoriak a szabadtéri égetés miatti bejelentések. Nem támogatja a szabadtéren
történő kerti hulladék égetésének helyi rendeletben történő engedélyezését. Kéri a kérdéseket,
véleményeket.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Javítást szeretne kérni a rendelettervezetben.
Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi felügyelőségnek meg kellett küldeni
véleményezésre – a már korábban előkészített – rendelettervezetet – aki jogszerűnek ítélte
meg – később kapták vissza, így a 6. § (1) bekezdésében kéri javítani a dátumot 2015. július
1-jére. Amennyiben a Testület elfogadja a tervezetet a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
Rajos István alpolgármester: Kategorikusan nem jelenthetik ki, hogy amennyiben van helyi
rendelet, a katasztrófavédelem nem bírságol. Még akkor sem, ha a rendeletben foglalt
előírásoknak megfelelően végzi az égetést. Az OTSZ előírásai az irányadóak, tehát az égetés
során az OTSZ előírásainak kell elsősorban megfelelni. A helyi rendelettől függetlenül
szabhatnak ki bírságot, mert a magasabb rendű jogszabályi előírásoknak is meg kell felelni.
Nem támogat semmilyen jellegű szabadtéri égetést. A szabadtéri égetésre nem adna
felhatalmazást, mint ahogyan a jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint sincs mód.

9

Kerekes György képviselő: Tapasztalatok alapján, ha valamit kategorikusan megtiltanak,
biztos lesznek olyanok, akik a tiltás ellenére véteni fognak. Joggal várhatnák el, hogy a
szabályokat betartsák.
Magyar Tibor képviselő: Aki el akarja égetni a kerti hulladékot, az a jövőben is megteszi
azt. Célszerű lenne meghatározni az őszi hónapokban egy időintervallumot – akár 2-3 hét –
amely időszakban engedélyezni lehet a kerti hulladék szabadtéren történő égetését. A
lakosság védelme érdekében ezt engedélyezheti a Testület, tekintettel arra, hogy igen komoly
bírságra számíthat az, aki nem tartja be a tűzvédelmi előírásokat a kerti hulladék égetését
illetően.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A bírság mértéke 50 ezer Ft-tól 150 ezer Ft-ig is
terjedhet.
Magyar Tibor képviselő: A bírság mértékére tekintettel, javasolja, határozzon meg a
Testület őszi időintervallumot a kerti hulladék szabályszerű elégetésére. Az idősek, mint
ahogyan hosszú évek óta rendszeresen, szabadtéren égetik el a kerti hulladékokat.
Amennyiben nem tesz a Testület engedményt, úgy az önkormányzatnak gyakrabban kellene
kerti hulladék begyűjtést szervezni, és komposztálni azt.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ez a lehetőség felmerült a rendelettervezet előkészítése
során. Az időintervallum meghatározása azért nem célszerű, mert előfordulhat, hogy éppen
abban az időintervallumban nem tudnak égetni a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt –
ilyen például, ha két héten keresztül esik az eső. Ebből a szempontból nehéz időintervallumot
megjelölni. Célszerű úgy meghatározni, hogy a tervezetben foglaltaknak megfelelően,
megfelelő légköri és időjárási viszonyok esetén, száraz állapotban, minden szabályt
figyelembe véve égethessék el a kerti hulladékot.
Mitykó Zsolt polgármester: Elhangzott bizottsági ülésen is az a lehetőség, hogy a Testület
határozzon meg egy időintervallumot a szabadtéri égetésre. Figyelemmel – többek között –
azokra az idős emberekre, akik évtizedek óta égetnek szabadtéren kerti hulladékot, és nagyon
nehéz lesz megszokniuk, hogy a jövőben ezt egyáltalán nem tehetik meg, vagy nem olyan
formában tehetik meg, mint korábban. Az önkormányzat évente két alkalommal viszi el az
ingatlan elé kihelyezett zöld hulladékot. Az önkormányzat részéről ez egy plusz szolgáltatás.
A tiltás melletti érvelésének egyik oka, hogy a helyi lakosság, és a városba érkező turisták
ebből a szempontból is jó benyomással legyenek a településről. Azt is elfogadja, ha valamely
képviselő úgy engedélyezné a szabadtéri égetést, hogy próbára teszi a lakosságot, és
amennyiben olyan formában tartják be a szabályokat, mint ahogyan az elő van írva, hatályon
kívül helyezik a rendeletet.
Krcsméri Tibor képviselő: Sokat vitatkoztak bizottsági ülésen arról, hogy engedélyezzék-e
az égetést, avagy sem. Ebben a kérdésben nem lehet jó döntést hozni. Amennyiben egy év
után azt tapasztalják, hogy a lakosság többségében nem az előírásoknak megfelelően végzi a
szabadtéri égetést, vagy nem lehet meglenni a füst miatt, újratárgyalják a kérdést. Elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Rajos István alpolgármester: A katasztrófavédelem által kiszabott bírság 50 ezer, 100 ezer,
150 ezer, illetve akár 200 ezer Ft is lehet. Ez a bírság azonban többszörös is lehet annak
tényében, hogy OTSZ-ben foglalt feltételeknek eleget tesz-e, avagy sem. A jelenleg
érvényben lévő jogszabályok szerint tilos szabadtéren hulladékot égetni, ennek ellenére
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vannak, akik megteszik azt. Az eddigiekben nem tapasztalta, hogy tömeges bírságolásra
került sor.
Magyar Tibor képviselő: A szalonnasütésre vonatkozik a tilalom?
Rajos István alpolgármester: Arra nem.
Mitykó Zsolt polgármester: A hétfőn kezdődött néptánc táborban szeretnének szalonnát
sütni. Rajos István alpolgármester úr tájékoztatta az intézményvezető asszonyt, hogy ezt a
tevékenységet be kell jelenteni a katasztrófavédelemnek.
Rajos István alpolgármester: Tekintettel arra, hogy közintézményről van szó, és tábor
keretén belül kívánják végezni a tevékenységet, bejelentési kötelezettség terheli az
intézményt. Igyekszik mindenben az intézmény segítségére lenni a kérdést illetően. A
tűzgyújtásra – hivatalos megnevezése alkalomszerű tűzgyújtási tevékenység – az OTSZ
előírásainak megfelelően fog sor kerülni. Korábban ennek a tevékenységnek az engedélyezése
jegyzői hatáskör volt.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az OTSZ és a helyi rendelettervezet csak és kizárólag a kerti
hulladék égetésére vonatkozó előírásokat szabályozza, az nem vonatkozik a szalonnasütésre,
grillezésre stb.
Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben a Testület elfogadja a rendelettervezetet, kéri, hogy
arról széles körben tájékoztassák a lakosságot.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet valamennyi Bizottság megtárgyalta. (A
rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Fontos, hogy kerti
hulladék égetésére vonatkozik a rendelet, semmiféle egyéb hulladék nem égethető el
szabadtéren. Fel kell hívni a lakosság figyelmét arra is – amennyiben a Testület megalkotja a
rendeletet – hogy ne az ingatlana előtt égesse el a kerti hulladékot, hanem az udvarán,
természetesen az OTSZ és a helyi rendelet előírásainak megfelelően. Igen súlyos
pénzbírsággal súlyható az, aki nem az előírásoknak megfelelően jár el. Vélhetően a
majorokban élőknek nehéz lenne megmagyarázni, miért nem szabad égetni. A rendeletnek
többek között azért lenne létjogosultsága, hogy enyhítse a rossz szomszédi viszonyokat.
Ebben a kérdésben nincs jó döntés, hiszen előfordulhat, hogy valaki a szomszéd vagyonában
kárt tesz, azáltal, hogy nem figyelt oda az égetés során. Ebben az esetben joggal háríthatná a
felelősséget az önkormányzatra is, hiszen a Testület adott lehetőséget arra, hogy szabadtéren
égessen.
Kerekes György képviselő: A rendelet sem nyújt lehetőséget arra, hogy bármilyen
körülmények között égessen a lakosság.
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: A rendelettervezet tartalmazza, hogy csak és kizárólag
kerti hulladékot lehet égetni, azt milyen időjárási körülmények esetén. Tartalmazza a tervezet
továbbá, hogy kerti hulladékot közterületen égetni tilos.
Rajos István alpolgármester: Az OTSZ előírásait minden esetben figyelembe kell venni, az
aktuális tűzvédelmi szabályok betartásával – amennyiben a Testület elfogadja a tervezetet –
lehet csak és kizárólag szabadtéren égetni. Tűz esetén a kiérkező tűzoltó egységeknek minden
esetben a magasabb rendű jogszabály előírásaira is tekintettel kell lenniük.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: A városi havilapban összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat
e téma kapcsán, és tájékoztatják arról a lakosságot. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Mezőhegyes Város környezetvédelméről és a kerti hulladék égetésének szabályairól
szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással a javaslatot
elvetette, tekintettel arra, hogy az nem kapta meg a szükséges számú szavazatot.
5. napirendi pont: A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása által létrehozandó
nonprofit korlátolt felelősségű társaságról
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-békési Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa 2015.
június 18-án megtartott ülésén távollétében Rajos István alpolgármester úr képviselte. Ezen az
ülésen megvitatták a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. létrehozásának kérdését. Simonka
György országgyűlési képviselő úrnak sikerült közel 7 milliárd Ft értékben EU-s fejlesztési
pénzt a Dél-békési kistérségre lehozni, a kistérség problémáinak kezelésére. Ez érintheti az
orosházi kistérséget is. A jövőben vélhetően az önkormányzatnak nem lesz lehetősége arra,
hogy egyedül pályázzon, így mindenképpen keresniük kell az együttműködést. Korábban a
gazdaságfejlesztési programba kapcsolódott be az önkormányzat egy szociális szövetkezet
létrehozásával, valamint egyéb más pályázati forrásokból való pénzlehíváshoz elindítottak
egy pályázatíró teammel való kapcsolatot – Projektfelügyelet Kft. A Társulás létre kíván
hozni egy nonprofit Kft-t annak érdekében, hogy a társulás által megvalósítandó komplex
programokat megpályázza és azokat megvalósítsa. A Társulás munkaszervezete elkészítette
az előterjesztést, illetve a társasági szerződés tervezetet. Egy adott pályázati lehetőségre
pályázni fog az önkormányzat, a Társulás, valamint a Társulás által létrehozott nonprofit Kft.
is. Három olyan pályázó van, aki együttműködve egy adott célra hívhat le az adott pályázati
forrásból. A bizottsági ülésen megvitatták a Kft. alapításának kérdését, annak szükségességét,
arról meglehetősen éles vita alakult ki. Álláspontja szerint a pályázati lehetőségek, az
indikátor tényezők ismeretében lehet megalapozott döntést hozni. Az is fontos kérdés, hogy
az adott pályázathoz kell-e önerő, hiszen az önkormányzat nincs abban az anyagi helyzetben,
hogy azt saját költségére biztosítsa, esetlegesen hitel felvételével. Minden egyes kérdés
tisztázása után vágna bele egy nonprofit Kft. megalapításába. Ugyanakkor tisztában van azzal,
hogy a cég létrehozása viszonylag hosszú időt vesz igénybe, míg a pályázatok benyújtására
rövid az idő. Erre figyelemmel most kell meghozniuk a szükséges döntéseket, megtenni az
előkészületeket. Bizottsági ülésen több kérdés is felmerült a Kft. alapításával kapcsolatosan.
Felkérték Rajos István alpolgármester urat, hogy a felvetődött kérdéseket tisztázza a
Társulással. Kéri az alpolgármester urat, tájékoztassa a Testületet.
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Rajos István alpolgármester: Kérdésként merült fel többek között, hogy a Társulás által
előkészített határozati javaslat kipontozott helyére mi kerül. A 2. sz. határozati javaslatban a
Kft. alapításához szükséges összegek vannak megjelenítve, illetve, hogy azt minek a terhére
biztosítja a Testület. A hozzájárulások összegét javasolja, hogy a Testület az adóbevételi
többlet terhére biztosítsa. A nonprofit Kft. vezetője azért vállalhat nyrt-ben szerepet – míg
másban nem – mert a Ptk. értelmében nyilvános részvénytársaság részesedéséből bárki
vásárolhat, ezért nem lehet kizárni a Kft. vezetőjét ebből a lehetőségből. A társasági szerződés
17.1. pontjához kapcsolódó kérdés, miszerint a cég ügyvezetőjét miért 5 évre, míg a
Felügyelő Bizottság tagjait 3 évre választják. A Társulási Tanács álláspontja szerint, mivel a
Kft. ügyvezetőjét nem a polgármesterek közül választják meg, hanem szakmai alapon kerül
kiválasztásra, ezért 5 éves időtartamot határozott meg. Az ügyvezető visszahívásához a
taggyűlés egyhangú határozata szükséges. A Ptk. az ügyvezető visszahívásához 75 %-os
szavazati arányt határoz meg, ellenben a Tanács úgy érvelt, hogy egyik önkormányzat se
érezze magát kizárva a döntésből, ezért csak egyöntetű döntéssel lehet. A demokratikusság
elve alapján csak 100 %-os szavazati aránnyal lehessen visszahívni az ügyvezetőt. A társasági
szerződéstervezet 16.9 pontja az egyes tagokat megillető szavazati jog mértéke: Varga
Gusztáv egyszer szavaz 280 szavazattal, mint a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás
elnöke, és 40 szavazattal, mint Mezőkovácsháza polgármestere, minden önkormányzat
további 40-40 szavazattal rendelkezik, és szavaz polgármesterként, illetve a Kft. tagjaként.
Kérdésként hangzott el, hogy miért van szükség a nonprofit kft-re. A Kft. feladata a célok
meghatározása, és a pályázatok benyújtásának rövid határidejére tekintettel, az
előkészületeket, döntéseket időben meg tudja tenni és hozni, a folyamatosságot tudja
biztosítani. A pályázati kiírásokban többször szerepelhet, hogy közreműködő partnerre van
szükség, és arra a nonprofit kft. meg tud felelni.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kft. 3 millió Ft-os törzstőkéjét a tagok hozzájárulása képezi,
ehhez a Testületnek biztosítani kell a szükséges fedezetet. Egyrészt 840 ezer Ft-ot biztosít a
Társulás, amelyhez az önkormányzatoknak lakosságszám arányosan kell hozzájárulnia.
Mezőhegyes részéről ez az összeg 112.681,- Ft plusz kiadást jelent. Másrészről a kft.
törzstőkéjét a tag önkormányzatok egységes összegű – 120.000,- Ft – hozzájárulása képezi. A
szerződés aláírását követően 36.000,- Ft-ot 5 napon belül meg kell fizetni, a többi
hozzájárulást 2016. június 30-áig. A pénzügyi csoportvezetőt arra utasította, hogy a július 3án esedékes bér- és segély kifizetése előtt 100 ezer Ft-ot meghaladó kifizetéseket ne
eszközöljön, ez a 36 ezer Ft vélhetően nem terheli meg a költségvetést. A kiegészítő
támogatásra benyújtott kérelem elbírálását várják. Amennyiben az pozitív elbírálásban
részesül, az ilyen költségeket abból lehet fedezni, hiszen a közösségi szerepvállalás költségeit
az általában elfogadja, biztosítja a fedezetet. Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Az előterjesztést, a társasági szerződés tervezetet valamennyi Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés, a társasági szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen felmerült kérdésekre megkapták a válaszokat. A bizottság
támogatja a Kft. létrehozását.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a Társulási Tanács által előkészített
határozati javaslatokat.
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Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen
is hasonló kérdések merültek fel. Egy kérdés, amiről nem ejtettek szót, hogy az
önkormányzatok 4-4 %-ban lennének tulajdonosok a Kft-ben, függetlenül attól, hogy a
lakosságszám, ehhez mérten a hozzájárulás nem egyformán alakul. A nagyobb települések
lényegesen nagyobb arányú hozzájárulást fizetnek a Kft-be, ellenben a döntéseknél
ugyanakkora szavazati joggal rendelkeznek az egyes önkormányzatok. Jelentős összegű
pályázati támogatásról van szó. Az, hogy melyik település mekkora összegű támogatásban
részesül a Kft. által elnyert összegből, nem feltétlenül igazságos, ha egységesen kerül
leosztásra. A bizottság számszaki anomáliát vél a szavazati arányokat és a hozzájárulásokat
illetően. Ez kérdéses pontja a szerződésnek, fontos lenne, hogy a hozzájárulás arányában
részesüljenek a települések – elsősorban a három nagyvárosra tekintettel – a támogatásból.
Legalább olyan fontos kérdés a kistelepülések felzárkóztatása, mint a nagy települések életben
tartásához szükséges támogatás. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Rajos István alpolgármester: A Kft. csak és kizárólag a 7,3 milliárd Ft-os elkülönített
összeg megpályázására jön létre. Ez az összeg elsődlegesen a négy nagyvárosra – Battonya,
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza városokra – lesz elhatárolva. A kisebb
települések ugyanúgy hozzájárulnak a Kft. megalapításához, hiszen az indikátor tényezőket
egyedül nem tudnák teljesíteni, mint ahogyan a nagyobb városok sem teljes mértékben.
Többek között azért van szükség az összefogásra, hogy az indikátor tényezőket teljesíteni
tudják, és a nagyobb települések nagyobb arányban részesüljenek a támogatásból.
Mitykó Zsolt polgármester: A kistelepülések is igyekeznek kiállni érveik mellett, hiszen úgy
érezhetik, hogy a nagytelepülések elnyomják őket. A kistelepüléseknek nem is lenne
lehetőségük a pályázat benyújtására, hiszen az abban foglalt indikátor tényezőket nem tudnák
teljesíteni. A kistelepülések biztosítékot szeretnének arra, hogy náluk is lesznek fejlesztések.
A 4 %-os szavazati arány is a demokratikusságot tükrözi. A menetrendben egyfajta
diktatórikusságot is érez. Igyekszik minden eseményről, intézkedésről tájékoztatást küldeni a
képviselőknek, szándékában áll e téma kapcsán felmerülő minden információt rendelkezésre
bocsátani, hogy a képviselők naprakészek legyenek. Ennek azért tartja szükségességét, hogy
azonnal dönteni tudjanak. Az országgyűlési képviselő úr tájékoztatása szerint lesznek olyan
pályázatok is, amelyekbe be kell vonni Orosházát is, hogy az indikátor tényezőket teljesíteni
tudják. Ebben az esetben Mezőhegyes és a hozzá hasonló többi település is hátrányba kerülhet
Orosházával szemben. Olyan döntéseket kell hozniuk a támogatások kapcsán, érezze a
lakosság, hogy a városban valóban fejlesztések mennek végbe.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Egyetért Magyar képviselő úr által elmondottakkal,
logikus az okfejtése. Alpolgármester úr elmondása szerint az elkülönített támogatás
elsősorban a négy városra vonatkozik, ugyanakkor ellentmondás van a támogatás felosztása
és a hozzájárulás között. Együttesen a négy nagyvárosnak van a legkevesebb – 160 –
szavazata, és a szavazatokat figyelembe véve a kistelepülések fognak dönteni a nagyvárosok
sorsáról. Olyat még nem tapasztalt, hogy egy társaságban az ügyvezető visszahívásához a
taggyűlés egyhangú, 100 %-os szavazata szükséges. Az ügyvezetőt 5 évre nevezik ki, az idő
alatt csak egyhangúlag lehet eltávolítani, mindemellett nem ismerik a Társulás által javasolt
személyt, nem tudják, milyen munkát végez. A javasolt személy nem mutatkozott be, nem
lehet tudni, hogy milyen jogosítványokat fog kapni, miben lesz egyedüli döntési joga.
Mitykó Zsolt polgármester: E téma kapcsán a demokratikusság és a diktatórikusság is
érezhető. Településvezetőként meg kell vizsgálni egy kérdés pozitív és negatív oldalát is, és
így alakulhat ki egy konszenzuson alapuló döntés.
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Rajos István alpolgármester: A szavazati arányokat illetően Mezőkovácsháza
polgármestere, mint a Társulás elnöke 280 szavazattal bír, tehát nincs oka a nagyvárosoknak
az aggodalomra. A bizottsági ülésen elhangzott és tolmácsolja a Szociális és Egészségügyi
Bizottság felé is, hogy 2016. január 1-jétől jogszabályváltozás miatt Mezőhegyes kikerül
abból a pályázati kategóriából, amelyben jelenleg van, tehát azok a tényezők – hátrányos
helyzet, munkanélküliségi ráta stb. – amik miatt – pályázat szempontjából – Mezőhegyes
kedvezményes elbírálásban részesült, megszűnnek. 2016. január 1-jétől sokkal
kedvezőtlenebb helyzetbe kerül a város a pályázatok elbírását illetően, emiatt egyedül
nehezen tudna az önkormányzat pályázni. Ellenben, mint hátrányos helyzetű kistérség,
összefogással pályázhatnak és az indikátor tényezőket illetően is kedvezőbb helyzetbe
kerülhetnek az elbírálás során. Mivel az önkormányzat tagja a Társulásnak és alapító tagja
lehet a Kft-nek, plusz lehetőséghez jut a város a pályázatokat illetően.
Mitykó Zsolt polgármester: Az új jogszabályok értelmében Mezőhegyes nem tartozik a
hátrányos helyzetű települések közé, ami alapján, ha önállóan pályázik egy adott témára, a
támogatási intenzitás alacsonyabb, míg, ha egy társuláson belül pályázik, a támogatási
intenzitás magasabb. Utóbbi esetében azonban ki kell harcolni, hogy a támogatásból
juttassanak Mezőhegyesnek is. Az is tény, hogy, ha önállóan pályáznak, a szükséges önerőt
nem tudnák csak hitelből biztosítani, míg a kistérségen belül nem lenne szükség önerőre.
Fentiek miatt a Kft-t egy lehetőségnek tekinti arra, hogy minél több pályázati támogatáshoz
jusson a város. Az ügyvezető visszahívását illetően nem él a demokratikusság elve, hiszen ha
csak egy település nem járul hozzá a leváltásához, nem mozdítható el. Vélhetően, ha olyan
probléma merül fel személyével kapcsolatosan, más önkormányzatok sem lesznek elégedettek
vele, leváltható.
Uj Zoltán képviselő: A kistérségben Mezőhegyes a négy nagyváros egyike, ebből a
szempontból szerencsés helyzetben van. Nehéz lenne a helyzete, ha nála lényegesen nagyobb
lakosságszámú városokkal kellene együttműködnie. Az ügyvezető visszahívásával
kapcsolatosan egyetért a jegyző asszony és a polgármester úr által elmondottakkal, hiszen
akár csak egy település nem szavazza meg a leváltását, nem mozdítható el. A Kft.
megalapítása egy lehetősége annak, hogy plusz támogatáshoz jusson a város. Élni kell ezzel a
lehetőséggel.
Magyar Tibor képviselő: Most lehet tudni, hogy a Kft. egy évben mekkora összegű plusz
költséget jelent az önkormányzatnak?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Nem lehet tudni pontosan, hiszen a
társasági szerződés 13. pontja rendelkezik a pótbefizetésről, mely szerint a veszteségek
fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő a taggyűlés. A pótbefizetés legfeljebb a
törzsbetét 100 %-a lehet, és évente legfeljebb kétszer rendelhetik el.
Magyar Tibor képviselő: Ez az összeg maximum körülbelül 500 ezer Ft lehet.
Rajos István alpolgármester: A társasági szerződés 13. pontja: „Az alapítók felhatalmazzák
a taggyűlést, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok
számára. A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetétek 100%-a és a
taggyűlés évente legfeljebb kétszer rendelheti el a pótbefizetési kötelezettséget.” Ez azt
jelenti, hogy maximum kétszer 120 ezer Ft plusz költséget jelent. Ebben az évben maximum
500 ezer Ft, a következő évtől 240 ezer Ft, ha pótbefizetést rendelnek el. Azért kellett ezt a

15

pontot belevenni, mert az kötelező eleme a szerződésnek, nem jelenti azt, hogy a
pótbefizetésre szükség lesz. A Kft-ben ingyen dolgoznak.
Magyar Tibor képviselő: A Kft-be fizetendő összeg nem nagy befektetés, ha azt veszik
figyelembe, hogy tagja lehet egy gazdasági társaságnak, amely által pályázatokon nyert
támogatásból profitálhat a város.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen összeget megpróbálják érvényesíteni a központi
támogatásnál. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Dél-békési Kistérségi
Többcélú Társulás keretében létrehozandó nonprofit kft. tárgyában, a Társulási Tanács által
beterjesztett – jegyzőkönyv melléklete szerinti – tartalommal fogadja el a határozati
javaslatot, 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:
134/2015. (VI.24.) Kt. sz. határozat
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása keretében Nonprofit Kft. létrehozásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete megtárgyalta a nonprofit kft. alapítására vonatkozóan
készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nonprofit kft. létrehozására irányuló társulási
szándékkal egyetértve, kezdeményezi a nonprofit kft. megalapítását a társulással és annak
tagjaival együttműködve.
2. Az alapítani tervezett nonprofit kft-ben Mezőhegyes Város Önkormányzata alapítóként
kíván részt venni.
3. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nonprofit kft. alapításához szükséges társasági
szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért, melynek értelmében Mezőhegyes Város
Önkormányzata 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer forint vagyoni hozzájárulás társaság
részére történő befizetésére kötelezettséget vállal.
4. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a nonprofit kft. fióktelepéül a
Mezőhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre.
5. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit kft.
alapításához szükséges előkészületeket megtegye, a nonprofit kft. társasági szerződését és
az alapításhoz szükséges egyéb okiratokat aláírja.
6. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a nonprofit kft. társasági szerződésének
tervezetében foglaltakat.
7. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az
illetékes cégbíróság a nonprofit kft. cégbejegyzése iránti eljárásban a benyújtásra kerülő
társasági szerződés vagy az ahhoz kapcsolódó okiratok hiányosságát észleli, és a társaság
cégbejegyzését elutasítja vagy a társaságot hiánypótlásra hívja fel, a cégbíróság ezzel
kapcsolatosan meghozott végzésében foglaltak teljesítése érdekében a társaság taggyűlésén
részt vegyen, a cégbírósági felhívásnak megfelelően a társasági szerződés módosításáról
határozzon, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést és a további
szükséges okiratokat aláírja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület alapító
tagként vegyen részt a nonprofit kft-ben, az alapításhoz szükséges 120 ezer Ft-ot, valamint a
társulás vagyoni hozzájárulását – lakosságszám arányosan 112.681,- Ft-ot – a 2015. évi
költségvetés adóbevételi többlete terhére biztosítsa, 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:
135/2015. (VI.24.) Kt. sz. határozat
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása keretében Nonprofit Kft. létrehozásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás kezdeményezésére a társulással és a tagtelepülésekkel együttműködve nonprofit
gazdasági társaságot hoz létre, melyben alapítóként kíván részt venni.
Az alapításhoz szükséges 120.000,- Ft vagyoni hozzájárulás megfizetésére fedezetet biztosít a
2015. évi költségvetés adóbevételi többlete terhére.
Vállalja, hogy a Társulás vagyoni hozzájárulását lakosságszám arányosan megfizeti, összesen
112.681,- Ft összegben, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetés adóbevételi többlete
képezi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Az Erzsébet-utalvány postai úton történő kézbesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy az önkormányzat ne kössön szerződést a Posta Zrt-vel az Erzsébet utalványok
postai úton való kézbesítéséről, azokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői adják át.
Mitykó Zsolt polgármester: Mekkora összeget takarít meg az önkormányzat azzal, hogy
nem minden küldemény kézbesítését a Posta Zrt-n keresztül bonyolítja le?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Minden küldeményt figyelembe véve éves szinten 5 millió
Ft-ot takarít meg az önkormányzat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne kössön
megállapodást a Magyar Posta Zrt-vel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak részére az Erzsébet utalványok személyre szóló postai kézbesítéséről, azokat a
jogosultaknak a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői adják át, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
136/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Az Erzsébet-utalvány közvetlen postai úton történő kézbesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem köt megállapodást a Magyar Posta Zrt-vel a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére az Erzsébet utalványok
személyre szóló postai kézbesítéséről. Az utalványokat a jogosultaknak a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői adják át.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület döntött a József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 számú
pályázat kivitelezőjének kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás megindításáról. A
csökkentett összegű kivitelezési költségek miatt új közbeszerzést kellett kiírni, melyet a már
kijelölt lebonyolító, Krizmanich Gergely egyéni vállalkozó végez el, hasonlóan, mint 2014.
évben a nagyobb összegre vonatkozóan. Az eljárás azon szakaszába érkezett, hogy a
Testületnek döntenie kell arról, a közbeszerzési eljárást milyen formában zárja le. A
határozati javaslat értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalára a polgármestert kéri fel
a Testület
Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 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: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző asszonyt tájékoztassa
a Testületet az eljárás menetéről.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
értelmében az eljárást lezáró döntést vagy a polgármester, vagy a Képviselő-testület hozza
meg. Amennyiben a Testületnek kell meghoznia a döntést, úgy külső szakértőket kell
bevonni, azokkal megalakítani a Bíráló Bizottságot, tekintettel arra, hogy a szabályzat
értelmében az nem vehet részt a Bíráló Bizottság munkájában, aki az eljárást lezáró döntést
meghozza. Amennyiben a Testület felhatalmazza a polgármestert a lezáró döntés
meghozatalára, a Bíráló Bizottság tagjai a három állandó bizottság elnöke, továbbá a
bizottságba a polgármester úr kér fel műszaki, pénzügyi és jogi szakembereket. A
szakembereket illetően az eddigiek során a Polgármesteri Hivatal megfelelő végzettséggel,
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselői látták el e feladatot, úgy, mint a pénzügyi csoport
vezetője, a műszaki csoport vezetője, és a jegyző. A bizottság előkészíti, bírálja a beérkező
javaslatokat – a legjobb árajánlatot adót kiválasztva – a javaslatát a polgármester elé terjeszti,
és a polgármester annak megfelelően hozza meg a döntést.
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Mitykó Zsolt polgármester: A jegyző asszony által ismertetetteket helyénvalónak tartja, a
közbeszerzési eljárás lezárásának ez a legcélszerűbb módja. Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat kivitelezőjének kiválasztása tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban Mitykó Zsolt polgármestert hatalmazza fel a közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára, 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:
137/2015. (VI. 24.) kt. sz. határozat
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila ÁMK KEOP 4.10.0 pályázat
kivitelezőjének kiválasztása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban Mitykó Zsolt
polgármestert hatalmazza fel a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 30.
8. napirendi pont: A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot betervezték a
József Attila ÁMK idei évi költségvetésébe, így az plusz kiadással nem jár. Örvendetes, hogy
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 300 millió Ft-ot különített el közművelődési fejlesztési
célra. A pályázati támogatáshoz szükséges önerő mértéke minimum 100 ezer Ft lehet. Az
előterjesztés értelmében az igényelt támogatás 1.476 ezer Ft, az önerő mértéke 164 ezer Ft,
így 1640 ezer Ft-os fejlesztés valósulhat meg. A pályázati támogatással színpadtechnikai
eszközfejlesztést céloznának meg. A pályázatot önkormányzat nyújthatja be, ezért nem az
ÁMK pályázik, de a határozatban szerepel, hogy az önerőt az ÁMK költségvetése biztosítja.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Informatikai eszközökre nem lehetne pályázni? Miért csak
színpadtechnikai eszközök szerepelnek az igényelt eszközök sorában? Az internet
elérhetőségének bővítése okán nem lehet belevenni a pályázatba az informatikai eszközök
bővítését is? A színpadtechnikai eszközökön belül van-e lehetőség arra, hogy mikrofont
vásároljanak? A 10 %-os önerő rendkívül kedvező lehetőség az ÁMK eszközeinek
fejlesztésére.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Az ÁMK-ban több eszköz
fejlesztésére, bővítésére is szükség lenne, azonban az önerő miatt bizonyos keretek között kell
maradni. Többek között azért is, mert 2015. évben a BM-es pályázatokat illetően igen komoly
önerő összeget vállalt be a Testület, illetve az alpolgármester úr tájékoztatása szerint az idei
évben még várható olyan pályázati kiírás, amelyen az önkormányzat el tud indulni.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül szűken tervezett pályázat, csak a legszükségesebb
eszközöket szerepeltetve.
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Magyar Tibor képviselő: Például egy laptop beszerzése 10 ezer Ft-ot igényelne, ami nem
jelentene túl nagy költséget. Vannak olyan rendezvények, ahol egy jó minőségű laptop nagy
szolgálatot tehetne.
Rajos István alpolgármester: A szükséges eszközök listáját nem az önkormányzat, hanem
az ÁMK állította össze. Az ÁMK szakemberei állították össze azokat az eszközöket,
amelyekre feltétlenül szükség van.
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 javasolja a pályázat benyújtását.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 29. A
pályázatot a MÁK-hoz kell benyújtani, az ebr rendszeren keresztül. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában nyújtson be
pályázatot 1.640 ezer forintos összköltséggel, 1.476 ezer forintos támogatási résszel,
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:
138/2015. (VI.24.) Kt. sz. határozat
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás tárgyában pályázatot nyújt be 1.640 ezer forintos összköltséggel, 1.476 ezer
forintos támogatási résszel. A pályázat benyújtásához szükséges 164.000.-Ft önerőt a József
Attila Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetése biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A pályázat benyújtására: 2015. június 29.
9. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal és a József Attila Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A jogalkotó egységes rendszerben kívánja kezelni az
önkormányzatok alapító okiratait. Korábban többször döntött a Testület az okiratok
kérdésében, legutóbb kérték a MÁK-tól, hogy mely pontokon módosítsák azt. A Testület nem
tartotta helyénvalónak a jogelőd megnevezését, sem a Polgármesteri Hivatal, sem a József
Attila ÁMK okirata esetében. Amennyiben elvárják az önkormányzattól, hogy mindenben
precíz legyen, az önkormányzat is viszont várja ezt el. A hivatal munkatársai felvették a
kapcsolatot a MÁK illetékeseivel. A Testület döntése eredményeképpen a Testület által
kifogásolt pontokat zárójelben engedélyezte felvezetni az alapító okiratokban. Kéri a
Testületet, fogadja el az alapító okiratok módosítását, és a módosítással egységes szerkezetbe
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foglalt változatát. Többek között azért fontos – még ha ilyen formában is – mert egyes
pályázatokhoz feltétlenül szükséges az új típusú alapító okiratok megléte. E témát illetően
akár Gajda Róbert kormánymegbízott úron keresztül, akár közvetlenül a minisztériumban
felkeresi az illetékeseket, megteszi a szükséges intézkedéseket, észrevétellel fog élni. Kérni
fogja az okiratok módosítását, tekintettel arra, hogy az nem a valós adatokat tartalmazza, igen
súlyos hibát mutat. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az alapító okiratokat illetően, azt
tegye meg.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Külön köszöni, hogy egyetért vele és támogatja a
polgármester úr e témát illetően. Korábban már többször jelezte, hogy az alapító okiratot nem
ilyen formában és tartalommal terjeszti a Testület elé. A Polgármesteri Hivatal dolgozói arra
odafigyelnek, hogy precízen dolgozzanak, ebben az esetben azonban az Áht. módosítása
értelmében az alapító okiratokon változtatni nem tudnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Az alapító okiratokat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az okiratok a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő: A József Attila ÁMK alapító okiratában szerepel a közművelődés
és könyvtár, a Béke park 1. sz. alatt. Itt nem kell szerepeltetni az iskolát?
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Nem, az iskola és a Diákotthon alapító okiratait az
intézmény fenntartója, a KLIK készíti.
Krcsméri Tibor képviselő: A kollégium ellenben szerepel az alapító okiratban.
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy az iskolát és a kollégiumot is az
önkormányzat működteti, mint telephelyet, nem mint tevékenységet, szerepeltetni kell az
alapító okiratban.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az alapító okiratba az épület, mint telephely kerül, nem
mint tevékenység. Általános iskolai és kollégiumi tevékenység nem jelölhető az alapító
okiratban.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 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:

21

139/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratot módosító okirata
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal a Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által 2014. február 25. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 139/2015. (VI.24.)
sz. Kt. határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1. pontjában szereplő első alapító okirat száma : 1/1991 (III.1.) Ö.
számú rendelet elhagyásra kerül.
3. Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 2.1. -2.2. pontokkal egészül
ki:
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.19.
2.2.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének
Alapszolgáltatási Központja
(a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatalba beolvadt szerv)

5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.

4. Az alapító okirat 4. pontja-mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepelhelyébe 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

5. Az alapító okirat 5, 7, 8 pontja elhagyásra került.
6. Az alapító okirat záradéka helyébe mely a módosított okirat 6. pontjában szerepel, a
következő rendelkezés lép:
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.25. napján kelt, alapító okiratot visszavonom.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 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:
140/2015.(VI.24.) 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
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

1

megnevezése

székhelye

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének
Alapszolgáltatási Központja
( a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatalba beolvadt szerv)

5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.

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
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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"
4.1.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi Önkormányzatok és Társulások Igazgatási
tevékenysége

4.2.A költségvetési szerv alaptevékenysége: Mezőhegyes Város közigazgatási területén az
Önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok végzése.
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
1

011130

2

011220

3

016010

4

016020

5
6

016030
044310

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Adóigazgatás
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
Állampolgársági ügyek - anyakönyv
Építésügy igazgatása

7

061010

Lakáspolitika igazgatása

8

076010

Egészségügy igazgatása

9

082010

Kultúra igazgatása

10

098010
109010

Oktatás igazgatása
Szociális igazgatás

11

4.4.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:

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
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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: azonnal
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
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 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:
141/2015.(VI.24.) 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 141/2015. (VI.24.) sz. Kt. határozatra figyelemmel a következők
szerint módosítom:
1. Az alapító okirat bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
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:
2. Az alapító okirat 1. pontjában szereplő első alapító okirat száma : 11/1992 (IV.1.) Ö.
számú rendelet elhagyásra kerül.
3. 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, Csokonai u. 1.

1

Bölcsőde

2

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.

3

1 számú Óvoda
2 számú Óvoda

4

3 számú Óvoda

5820 Mezőhegyes, Csokonai u. 1.

5

Étkeztetés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

6

Kollégium

5820 Mezőhegyes, Szent György tér 10.

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 2.
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7

Vendégház

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.

8

Közművelődés és könyvtár, iskola

5820 Mezőhegyes, Béke park 1. szám

4. Az alapító okirat 2. pontja –mely a módosított okiratban 2.1.-2.2. pont alatt szerepela következő pontokkal egészül ki:
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének Centrál
Élelmezési és Szolgáltató
Központja (a Mezőhegyes Város
Képviselőtestületének József
Attila Általános Művelődési
Központjába beolvadt szerv)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

5. Az alapító okirat 7. pontja –mely a módosított okiratban 4.4. 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
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

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működési
feladatok

092120

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

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése

1

4
5
6
7
8

9

12
13

26

14

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

6. 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

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
tv.

7. Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 6.2.2. -6.2.3. ponttal egészül
ki:
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, sajátos
nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése
6.2.3.
gazdálkodásával
összefüggő
jogosítványok:
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak
végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel
és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori
költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
8. Az alapító okirat 9. pontja -mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép:
6.3.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
6.3.1.telephelyek:

1
2
3

telephely 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 Mezőhegyes, Csokonai u.
25
1.

9. Az alapító okirat 10. pontja -mely a módosított okiratban 6.4. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép:
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6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2
3
4
5
6
7

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

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

10. Az alapító okirat 3,6 pontja elhagyásra kerül.
11. Az alapító okirat záradéka helyébe -mely a módosított okirat 7. pontjában szerepel, a
következő rendelkezés lép:
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 25. napján kelt, alapító okiratot
visszavonom.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József
Attila Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát 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:
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142/2015.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete József Attila Általános
Művelődési Központja Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
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):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Bölcsőde

5820 Mezőhegyes, Csokonai u. 1.

2

1 számú Óvoda

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.

3

2 számú Óvoda

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 2.

4

3 számú Óvoda

5820 Mezőhegyes, Csokonai u. 1.

5

Étkeztetés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

6

Kollégium

5820 Mezőhegyes, Szent György tér 10.

7

Vendégház

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.

8

Közművelődés és könyvtár, iskola

5820 Mezőhegyes, Béke park 1. szám

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
1

Mezőhegyes Városi

székhelye
5820Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.
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Önkormányzat
Képviselőtestületének Centrál
Élelmezési és Szolgáltató
Központja (a Mezőhegyes Város
Képviselőtestületének József
Attila Általános Művelődési
Központjába beolvadt szerv)
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

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás;
bölcsődei ellátás;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés,
gyermek és közétkeztetés
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

1
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091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működési
feladatok

092120

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

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

6
7

8

9

12

13
14

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
6.1.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.
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6.2.A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, sajátos nevelési
igényű gyerekek óvodai nevelése
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást
érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel
kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében
szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
6.3.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. telephelyén:
telephely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

2

1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.

50

3

2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.

50

4

3.számú Óvoda Mezőhegyes, Csokonai u. 1.

25

6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

2

3

4

5

ingatlan címe

ingatl
an
helyra
jzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterüle
te (m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

721

9424

Üzemeltetés Közművelődés
, kezelés
és könyvtár

5820 Mezőhegyes, Szent György tér
10.

721

1584

Üzemeltetés Kollégium
, kezelés

5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.

129

356

Üzemeltetés Óvoda,
, kezelés
bölcsőde

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca
2.

527

395

Üzemeltetés Óvoda
, kezelés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 17.

736

282

Üzemeltetés Óvoda
, kezelés
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az ingatlan
funkciója, célja

6

7

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

3

2010

Üzemeltetés étkeztetés
, kezelés

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 10.

863/1

331

Üzemeltetés vendégház
, kezelés

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: azonnal
10. napirendi pont: Ortopéd szakrendelés céljából helyiség biztosítása

Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet az ortopédiai szakrendeléssel kapcsolatos ismeretekről.
Rajos István alpolgármester: Sovák Péter, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság nem képviselő tagjának kapcsolata révén jutott el az önkormányzathoz egy
rehabilitációs és ortopédiai eszközöket gyártó és forgalmazó Rehab Hungária Kft. A cég
rehabilitációs cipőket gyártó üzemet kívánna létesíteni Mezőhegyesen. Ezzel kapcsolatos
tárgyalások folyamatban vannak, a munkaügyi központ bevonásával keresik a lehetőséget,
hogy milyen formában tudnának munkahelyet biztosítani a lakosságnak. A tárgyalások során
felmerült annak lehetősége, hogy Mezőhegyesen ortopédia szakrendelés legyen. Ennek
kapcsán felkereste Boda József Úr, a Globál Vital Group Kft. képviselője. Dr. Bánffy László,
az Orosházi Kórház ortopéd szakorvosa vállalja, hogy Mezőhegyesen havonta egy
alkalommal – minden hónap 2. csütörtöki napján – alkalmanként 2 órában ingyenes ortopédiai
szakrendelést lát el. A Kft. kéri a Testületet, hogy ehhez a tevékenységhez biztosítson
helyiséget. A legoptimálisabb helyiség Guti doktor úr rendelője lenne. Ebben kéri a Kft. a
Testület segítségét.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A kérelem a tegnapi nap folyamán érkezett, így a
bizottsági ülésre nem tudták előkészíteni a pontos számadatokat a bérleti díjat illetően. Guti
doktor úr rendelője a Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanban található, ami a
MÁM Kft. tulajdona. Amennyiben a Testület biztosítja a bérleti jogot a MÁM Kft-től bérelt
ingatlanban a cég számára, módosítani kell a dr. Guti Pállal és a dr. Felek Csanáddal kötött
bérleti szerződést. Az önkormányzat 55 ezer Ft + ÁFA bérleti díjat fizet a MÁM Kft-nek. Ezt
az összeget 50 ezer Ft + ÁFA, illetve 5 ezer Ft + ÁFA összegben továbbszámlázta az
önkormányzat Guti doktor úrnak, valamint Felek doktor úrnak. Amennyiben a Testület helyt
ad a Kft. kérelmének, a bérleti díj olyan formában változna, hogy Guti doktor úrnak 48.950,Ft + ÁFA, Felek doktor úrnak 4.950,- Ft + ÁFA, a Kft-nek pedig 1.100,- Ft + ÁFA kerülne
továbbszámlázásra. Egyrészt a Testületnek döntenie kell arról, hogy biztosítja a bérleti jogot a
Kft. számára, másrészt pedig módosítani kell a két orvossal a már meglévő szerződést.
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Mitykó Zsolt polgármester: A Globál Vital Group Kft. kérelmét a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság támogatja, hogy a településen ortopéd szakrendelés valósuljon
meg. A bizottsági ülésen a bérleti díjak vonatkozásában nem született döntést, tekintettel arra,
hogy a pontos számadatok akkor nem álltak rendelkezésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat által bérelt Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanban biztosítson
helyiséget a Globál Vital Group Kft. részére, ortopédia szakrendelés céljából 1.100,- Ft +
ÁFA bérleti díj ellenében, 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:
143/2015. (VI. 24.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat által bérelt Mezőhegyes, Kozma F.
u. 14. szám alatti ingatlanban helyiséget biztosít a Globál Vital Group Kft-nek (6724 Szeged,
Francia u. 22.) havi 2 óra időtartamú (minden hónap 2. csütörtök, 15.30-17.30 óráig)
ortopédiai szakrendelés folytatására, 2015. július 1. napjától határozatlan időre. A bérleti díjat
1.100.-Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa a
Guti-Med Bt-vel, valamint dr. Felek Csanád szülész-nőgyógyász szakorvossal az
önkormányzat által bérelt Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra kötött bérleti
szerződését, 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:
144/2015. (VI. 24.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés módosítása a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal
és Dr. Felek Csanád szülés-nőgyógyász szakorvossal
1) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítja a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal (Mezőhegyes, Kölcsey u. 1/B) az önkormányzat által bérelt
Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra 2013. július 1. napján kötött bérleti
szerződést. A bérleti díjat 48.950 Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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2) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítja Dr. Felek Csanád szülés-nőgyógyász
szakorvossal (5900 Orosháza, Kossuth u. 11.) az önkormányzat által bérelt Mezőhegyes,
Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra 2013. július 24. napján kötött bérleti szerződést. A
bérleti díjat 4.950 Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 30.
Bejelentések
1.

Az egyes ingatlanok műemléki
30/2015.(VI.19.) MVM rendelete

védettségének

megszűntetéséről

szóló

Mitykó Zsolt polgármester: A Miniszterelnökséget vezető miniszternek az egyes ingatlanok
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 30/2015.(VI.19.) MVM rendeletének 41. §-a
értelmében az országos műemlékvédelmi felügyelőség 17003/1981. sz. határozatában a
védetté nyilvánított Mezőhegyes, Békés megye a telekalakítást követően a 056/25 és a 056/26
hrsz-on nyilvántartott és a 28. majorból áthelyezett fa harangláb műemléki védettségét,
tekintettel arra, hogy a műemlék elpusztult, megszünteti. Információja szerint ezeket a
haranglábakat, több haranglábbal együtt, ellopták. Felkéri Kerekes György képviselő urat,
amennyiben bővebb információval rendelkezik, tájékoztassa arról a Testületet.
Kerekes György képviselő: Sajnálatos módon több harangot is elloptak a majorokból, nem
pedig a haranglábakat. A 21. illetve az 57. majorban a haranglábak állnak. A 28. majorban a
harangláb is megsemmisült. Egy haranglábat megmentettek a 73. majorból, azon a harang is
épen megmaradt, a Nóniusz Hotel elé helyezték el. A 28. majori haranglábat és harangot
áthelyezték 39. majorban. Miután a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. használatba vette az
istállót, akkor szembesültek azzal, hogy a harang is és a harangláb is eltűnt.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
2. Nagyszénás Község Önkormányzatának felajánlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Nagyszénás Község Önkormányzata megkereste Mezőhegyes
Város Önkormányzatát azzal, hogy az Alföldvíz Zrt-ben lévő 2049 db, egyenként 14.000,- Ft
névértékű részvényének egy részét értékesíteni kívánja és felajánlja megvételre a Zrt-nek és a
tulajdonostársaknak. A részvények eladási ára várhatóan a névértéknek megfelelő összeg lesz.
Nagyszénás Község Önkormányzata kérte, hogy amennyiben Mezőhegyes önkormányzata
érdeklődik a részvények megvásárlása iránt, jelezzék a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal
felé, hogy az értékesítés ügyében tárgyalásokat kezdeményezhessenek velünk.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta a felajánlást. 28 millió Ft a névértéke a
részvényeknek. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat ne vásároljon részvényt
Nagyszénás Község Önkormányzatától.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés,észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület Nagyszénás Község Önkormányzata által tett ajánlattal ne éljen, az
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Alföldvíz Zrt-ben lévő részvényeiből – tekintettel Mezőhegyes város Önkormányzata nehéz
anyagi helyzetére – ne vásároljon, 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:
145/2015.(VI. 24.) kt. sz. határozat
Nagyszénás Község Önkormányzata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Nagyszénás Község Önkormányzata által tett vételi
ajánlattal nem él, az Alföldvíz Zrt-ben lévő – egyenként 14.000,- Ft névértékű –
részvényeiből – tekintettel Mezőhegyes város Önkormányzata nehéz anyagi helyzetére – nem
kíván vásárolni.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa döntéséről Nagyszénás Község Önkormányzatát.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2014. június 30.
Mitykó Zsolt polgármester: Bóna Zsolt mezőhegyesi lakos kereste meg azzal a kéréssel,
hogy egy mezőhegyesi illetve Mezőhegyesen focizó vidéki labdarúgókból álló csapattal 2015.
július 25-én Siófokon megrendezendő Kispályás Labdarúgó Tornán való részvételüket
támogassa az önkormányzat. Minden évben maguk állták a költségeit annak a nagyszabású
rendezvénynek, most arra kérik a Testületet, lehetőségeikhez mérten támogassák a csapatot,
járuljanak hozzá költségeik csökkentéséhez. Javasolja, hogy az önkormányzat – mint
ahogyan egyéb kérések esetében sem – ne járuljon hozzá a költségekhez, de a képviselők,
amennyiben szeretnék, lehetőségeikhez mérten támogassák a csapatot, járuljanak hozzá a
költségek viseléséhez. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Bóna Zsolt kérésének
ne adjon helyt, 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:
146/2015.(VI. 24.) kt. sz. határozat
Bóna Zsolt kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Bóna Zsolt kérelmének – tekintettel az önkormányzat
nehéz anyagi helyzetére – nem ad helyt, azaz nem járul hozzá csapata, a Siófokon
megrendezendő Kispályás Labdarúgó Tornán való részvételének költségeihez.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. A Holnap Városáért Díj 2015.
Mitykó Zsolt polgármester: Ismételten kiírásra kerül A Holnap Városáért Díj 2015. évi
fordulója – a fenntartható magyar városokért díja. 2014. évben a Mezőhegyesi Helytörténeti
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Gyűjtemény a művészet, a kultúra, az örökség megőrzéséért kategória különdíjasa lett, ezzel
gyarapította a város értékkészletét. Felkérte Kerekes György képviselő urat, járjon utána, az
idei évben a város induljon-e valamely díjért.
Kerekes György képviselő: Az épített örökségen kívül, településszerkezetéből adódóan
viszonylag sok természeti értékkel rendelkezik a város. Célszerű lenne ehhez köthető
kategóriában elindulni. 2014. évben részt vett a pályázat kidolgozásában. Amennyiben nem
jelentene túl nagy költséget, indulni kellene a pályázaton, ellenben annak előkészítése több
munkát igényelne, mint a tavalyi évben. Mérlegeljenek a tekintetben, hogy az adott határidőig
megfelelőképpen elő tudják-e készíteni a pályázati anyagot. Szívesen részt vesz az előkészítő
munkálatokban.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázat benyújtásának a határideje 2015. szeptember 15.,
ellenben 2015. július 1-jéig kell regisztrálni.
Kerekes György képviselő: A nyári időszakban rendkívül leterhelt, és igyekszik nem
elvállalni olyan munkát, amit nem tud teljesíteni. Amennyiben úgy dönt a Testület, hogy indul
a pályázaton, úgy olyan pályázatíró teamet kell összeállítani, akik vállalják, és határidőre
elkészítik az anyagot.
Mitykó Zsolt polgármester: A nyári időszakban, a mezőgazdasági munkák, illetve a
nyaralások miatt nem a legcélszerűbb felkérni bárkit is egy ilyen feladatra. A Művészet, a
Kultúra, az Örökség megőrzéséért kategória mellett a következő kategóriákban lehet még
pályázni: A Fenntartható Városáért, A Zöld városáért, Üzlet a városért. A 2014. év díjazottjai:
A Fenntartható városért kategóriában Budaörs Város Önkormányzata, A Zöld
városért/önkormányzatok kategóriában Gödöllő Város Önkormányzata, A Zöld
városért/önkormányzatok/különdíjasa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, A Zöld
városért/cég kategóriában az Alcoa-Köfém Kft., Üzlet a városért kategóriában a Cívis Ház
Zrt., A Művészet, a kultúra, az örökség megőrzéséért kategóriában Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata. A BM-es, illetve a folyamatban lévő pályáztok okán a Polgármesteri
Hivatal munkatársai rendkívül leterheltek. Kérdés, hogy össze tudnának-e állítani egy olyan
pályázatírói teamet, akik határidőben elő tudnák készíteni a pályázati anyagot. Amennyiben a
Testület úgy dönt, indul a pályázaton, Kerekes György képviselő úr ismer-e olyan
szakembereket, akik a pályázati anyagot elő tudják készíteni, és ennek a teamnek vállalná-e a
vezetését?
Kerekes György képviselő: Viszonylag rövid idő áll rendelkezésre. Amennyiben időben
értesül a kiírásról, utánajárt volna, hogy az ismeretségi körében vállalta volna-e valaki ezt a
feladatot. Az Ő nevükben nem tehet ígéretet. Amennyiben a Testület mégis úgy dönt, indul a
pályázaton, vállalja a pályázat előkészítésének koordinálását. Fentiek értelmében nem
szeretné terhelni a hivatal apparátusát, vélhetően a pályázat benyújtásához szükség lesz a
segítségükre.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kerekes György képviselő urat, 2015. június 30-áig
nyilatkozzon, van-e reális esélye annak, hogy a pályázatot előkészítsék. Amennyiben úgy ítéli
meg képviselő úr, hogy nem tudják előkészíteni a pályázati anyagot, úgy nem regisztrálnak.
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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148/2015. (VI.24.) Kt. sz. határozat
„A Holnap Városáért Díj 2015.”
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete támogatja „A Holnap Városáért Díj 2015” pályázaton
való részvételt, és a részvételhez szükséges 75.000.- Ft + ÁFA regisztrációs díj fedezetét a
2015. évi költségvetés adóbevételi többlet terhére biztosítja, abban az esetben, ha Kerekes
György képviselő úr 2015. június 30-áig nyilatkozik, hogy vállalja-e a pályázatíró team
koordinálását és a pályázat előkészítésének vezetését.
Amennyiben az önkormányzat részt vesz a pályázaton, felhatalmazza a polgármestert, hogy
2015. július 1-jével regisztráljon a Holnap Városáért pályázatra, továbbá felhatalmazza a
pályázati anyag elkészíttetésére és arra, hogy intézkedjen annak benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a nevezésre: 2015. július 1.
4. Dr. Varga Imre ügyvéd megbízása a szociális szövetkezettel kapcsolatos jogi
feladatok ellátására
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a korábbi üléseken elhangzottak alapján Dr.
Varga Imre ügyvéd urat bízza meg a Testület, egyrészt a szociális szövetkezet
alapszabályának elkészítésével, másrészt a szociális szövetkezettel kapcsolatos jogi feladatok
ellátásával is. Ügyvéd úr arról is tájékoztatta, ahhoz, hogy az alapszabály összeállítható
legyen és megfeleljen a tagok akaratának az - általa már jelzett- személyes egyeztetésre van
szükség a tagokkal. A kistérség is jelezte, ha szükséges, az Ő jogászuk is a rendelkezésre áll,
és elkészíti a szükséges iratokat. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület bízza meg dr. Varga
Imre ügyvédet, hogy Mezőhegyes Város Önkormányzata, mint a Mezőhegyesi Szociális
Szövetkezet alapító tagja képviseletében eljárva a szociális szövetkezet megalapításával
kapcsolatos előzetes jogi feladatokat ellássa, 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:
148/2015. (VI.24.) Kt. sz. határozat
Dr. Varga Imre ügyvéd megbízása a szociális szövetkezettel kapcsolatos
jogi feladatok ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete megbízza dr. Varga Imre (Békéscsaba, Kinizsi utca
13.) ügyvédet, társadalombiztosítási szakjogászt és hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy
Mezőhegyes Város Önkormányzata, mint a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet alapító tagja
képviseletében eljárva a szociális szövetkezet megalapításával kapcsolatos előzetes jogi
feladatokat ellássa.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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5. 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 ÁMK-ban
elhelyezett véleményládában nem volt javaslat.
6. Áder János köztársasági elnök úr kezdeményezése
Mitykó Zsolt polgármester: Áder János köztársasági elnök levélben fordult az
önkormányzathoz a polgármester támogatását kérve. Annak érdekében, hogy minél szélesebb
körben ismerkedhessen meg a lakosság az elnök úr kezdeményezésével, Áder János
köztársasági elnök úr levelét tartalmában ismertette: „Tisztelt Mitykó Zsolt Polgármester Úr!
Magyarország köztársasági elnökeként szólítom meg Önt. Segítségét, aktív közreműködését
kérem egy olyan ügyben, amely mindannyiunk jövőjét alapvetően befolyásolja, függetlenül
attól, hogy hazánk mely településén élünk, miben hiszünk, vagy mit tekintünk fontosnak
személyes és közös sorsunk alakulása szempontjából.
Az elmúlt hónapok híradásaiból bizonyára Ön is értesült arról a világméretű klímavédelmi
kezdeményezésről, amelyet Al Gore, a környezetvédelmi tevékenységéért Nobel-békedíjjal
elismert volt amerikai alelnök indított el, és amit Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár is támogat. Az
Élő Bolygónk aláírásgyűjtő honlap elindításával (www.elobolygonk.hu) Magyarország
elsőként csatlakozott ehhez a nemzetközi összefogáshoz.
A kezdeményezésre azért van szükség, mert ha nem teszünk semmit az emberi tevékenység
okozta globális éghajlatváltozás ellen, akkor belátható időn belül nem fogunk ráismerni
megszokott világunkra. A klímaváltozás negatív hatásait az özönvízszerű esőzések, az évről
évre rekordokat döntő árvizek és a minden korábbinál súlyosabb aszályok formájában már ma
is a bőrünkön érezzük.
Ez az akció nem pusztán természeti értékeink védelméről szól, hanem a saját életünk, javaink,
biztonságunk és gyermekeink jövőjének megvédéséről, különös tekintettel arra, hogy a
klímaváltozás hatása itt, a Kárpát-medencében súlyosabb következményekkel jár, mint
Európa más térségeiben.
Idén decemberben Párizsban tárgyalóasztalhoz ülnek a világ vezetői, hogy döntsenek a
klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok visszaszorításáról, a világ szén-dioxidkibocsátásának mérsékléséről. Sem az emberiség, sem Európa, sem Magyarország nem
engedheti meg, hogy a párizsi klímacsúcson ne szülessen érdemi döntés.
Az esély ma még megvan erre. De korántsem érdekelt mindenki a sikerben. Fontos, hogy
amikor a világ döntéshozói tárgyalóasztalhoz ülnek, kellő erővel szóljon mindazoknak a
hangja, akik olyannak szeretnék megőrizni világunkat, amilyet nyugodt szívvel hagyhatunk az
utánunk jövőknek örökségül. A cél az, hogy a www.elobolygonk.hu segítségével
Magyarország polgárai közül is minél többen emeljék fel a hangjukat klímánk védelme
érdekében.
Hazánk államfőjeként és négygyermekes családapaként magam is ezért kezdeményeztem
Magyarország részvételét ebben az együttműködésen, jó szándékon és felelősségen nyugvó
nemzetközi akcióban.
Örömmel tájékoztatom, hogy sokak mellett a Fővárosi Közgyűlés és a Megyei Jogú Városok
Szövetsége már csatlakozott a kezdeményezéshez.
Most Önt szeretném személyesen megkérni arra, hogy www.elobolygonk.hu klímavédelmi
honlapunkra ellátogatva támogassa a kezdeményezést. Emelje fel Ön is a hangját!
Végül arra kérem, ossza meg az aláírásgyűjtő akció hírét szeretteivel, barátaival, minden Ön
számára fontos közösség tagjával, mert mindannyiunk hangja fontos közös jövendőnk
alakításában! Cselekvő támogatásában bízva köszönöm figyelmét!
39

Budapest, 2015. június 18. Tisztelettel: Áder János”
A Köztársasági Elnök Úr levelét ismerve, - vélhetően - mindannyiuk nevében elmondhatja,
támogatja a kezdeményezést, ellátogatnak a honlapra. A kezdeményezést minél szélesebb
körben – újság, honlap stb. – közé teszik.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A városban egyre gyakrabban lehet tapasztalni, hogy a
buszmegállók környékén – vélhetően a vidékre utazók – kerékpárok sokaságát helyezik el,
támasztják neki kerítésekhez, buszmegállók oldalához. Más településeken a buszmegállók
mellett kerékpártárolókat helyeztek el. Van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat
valamilyen forrásból – más településekhez hasonlóan – kerékpártárolókat készítsen, és azokat
a buszmegállók mellé – közterületre – helyezzék el. Véleménye szerint indokolt lenne és
viszonylag kis befektetésből ki lehetne helyezni kerékpártárolókat. Az önkormányzat által
elkészített buszmegállók minősége erősen romlani fog, ha nem szüntetik meg a jelenlegi
állapotot, ha a jövőben is rendre nekitámasztják a kerékpárokat. Pozitívumként értékelnék, ha
segítenék a lakosságot, azzal, nem teszik ki atrocitásnak azokat, akik kerékpárral közlekednek
a buszmegállóig, és esetlegesen a környékbeli lakókat zavarják a falnak támasztott
kerékpárok.
Mitykó Zsolt polgármester: A felvetés egyezik a Mobilitási Hét fejlesztési elképzeléseivel.
A programmal támogatnák a közösségi közlekedést, ami elsősorban kerékpárral valósul meg.
Jó ötletnek tartja a képviselő úr felvetését. Vélhetően vannak olyan rossz állapotú
kerékpártárolók, amelyek emiatt nincsenek használatba, de viszonylat kis költségből fel lehet
újítani. A kerékpártárolók kihelyezésével biztosíthatják azt is, hogy le tudják zárni a
kerékpárokat, ezzel csökken az esetleges lopások száma.
Az ÉLÉSKER Kft. ügyvezető igazgatója megkereste a polgármestert, a Képviselő-testület
tagjait azzal, hogy 2015. szeptember 1-jéig – két hónap zárva tartás alatt – átépítené, felújítaná
a Szent György tér 13. szám alatt üzemeltetett Róna Abc üzletét. Az átépített üzletben teljesen
új vásárlótér kerül kialakításra, terveik között szerepel gyorsétkezde és kávézó kiépítése. A
látványterveket a képviselők rendelkezésére bocsátotta, melyből látható, hogy milyen
átalakításon fog végbemenni az üzlet. Vélhetően a jelenlegi vállalkozások, amelyek bérlik az
üzlethelyiséget, nem maradhatnak az üzletben. Amennyiben az átalakítást illetően a
Testületnek kérdése, felvetése van, azzal kapcsolatosan a cég képviselői készséggel állnak
rendelkezésre. Az üzlet elé tervezett kávézó terasz közterületen valósulna meg, engedély
szükséges ahhoz, amelyet illetően az önkormányzat dönt. Egyéb kérdéses pontot illetően
egyeztetnek az ügyvezetővel. Ilyen lehet például, hogy megszűnik a volt kínai üzlet
üvegfelülete, helyette fehér falfelületet kap, ezért tárgyalási alapot képezhetne, hogy
mezőhegyesi motívumokkal díszítsék azt. Elképzelhető, hogy a cég nem engedélyez
semmiféle díszítést. A beruházás a cég saját területén valósul meg, műemlékvédelmi tilalom
nem vonatkozik rá. Az önkormányzatot olyan szempontból érinti a beruházás, hogy az üzlet
előtti közterületet is felújítanák, új parkolók kiépítésével. Amennyiben tárgyalásra kerül sor a
cég képviselőjével, kéri a képviselőket, jelezzék, ha részt kívánnak venni azon. Az ügyvezető
jelezte, hogy minél hamarabb el kívánják kezdeni a munkálatokat.
Kerekes György képviselő: Amennyiben a polgármester úr jelzi, hogy mikor kerül sor a
tárgyalásra, a Testület tagjai jeleznek, ha részt kívánnak azon venni.
Mitykó Zsolt polgármester: Örvendetes, hogy a város egyik központi terének számító
területén ilyen volumenű beruházás, kereskedelmi fejlődés valósul meg. Kéri, akinek nyílt
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ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentés nem
volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés idejét és napirendjeit:
2015. szeptember 30. 15 óra
1) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tevékenységéről
Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tevékenységéről
4) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
2015. június 25-én 17 órai kezdettel a Dél-békési Kistérségi Többcélú Társulás tanácskozást
szervezett, ahol bővebb és konkrétabb információt kaphatnak a térségbe telepítendő
geotermikus hőerőműről. Kéri, aki érdeklődik a téma iránt, vegyen részt a tanácskozáson,
melyre a Mezőkovácsházai Polgármesteri Hivatalban kerül sor.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket.
Köszöni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal munkatársai munkáját, köszöni a
lakosság figyelmét. Kellemes nyári szünetet kíván! Megköszönte az ülésen való részvételt, és
az ülést –1710 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Kerekes György
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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