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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 30. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Tóth Péter tűzoltó hadnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnok-helyettese, Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
elnöke, Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke, Paulikné Szabó
Ildikó intézményvezető, Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola, Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés
megyei megbízottja, Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési Központ
vezetője, Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Intézményegységének
vezetője, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki
csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester urat,
a meghívott vendégeket, a jegyző asszonyt, az aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal vezető
munkatársait, 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 9 fővel határozatképes. Tanfi Gusztáv epigrammájával nyitja meg az ülést,
melyet Kozma Ferenc emléke előtt tisztelegve írt egykor: „Büszke magyar te –, ki nemzeted
is korholva szeretted. Szembe nagyokkal erős – gyengék atyja valál. Kincset a honnak: harcra,
s ekébe jó lovat adtál, Úr és pór áldja neved, – áldva köszönt a huszár.”
Mezőhegyesen került megrendezésre első ízben a Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága, melyet
2015. szeptember 24-27. napja között rendezett meg a Mezőhegyesi Állami Ménes
Lótenyésztő és Értékesítő Kft. Köszönti Pap István Tibor urat, a MÁM Kft. ügyvezetőjét, a
világbajnokság szervezőbizottságának elnökét. Ügyvezető úr lehetőséget kért arra, hogy
Testületi ülésen tájékoztatást nyújtson a verseny tapasztalatairól. A napirendi pontok
tárgyalása előtt felkéri az igazgató urat, tájékoztassa az érdeklődőket a világbajnokságról.
Pap István Tibor, a MÁM Kft. ügyvezető: Köszöni a lehetőséget. Nagy kihívás volt a Kft.
számára a világbajnokság megrendezése, de összességében elmondható, hogy jól végződött.
2014. októberben rendeztek első ízben Mezőhegyesen fogathajtó magyar bajnokságot,
amellyel egy új szakasz kezdődött a mezőhegyesi lóversenyzés történetében. 2015. júliusában
nemzetközi fogathajtó versenyt rendeztek. Időközben megpályázták és el is nyerték a fiatal
fogatlovak világbajnokságának rendezési jogát. A világbajnokságon 9 nemzet bírói, szakértői,
hivatalos személyek, közel 20 ország fogathajtói és képviselői vettek részt. Mind a
versenyzők, mind a zsűri, mind a hivatalos fogathajtó szervezetek véleménye alapján – a
pálya adottsága, a város, a szervezőbizottság munkája alapján – egy jól sikerült versenyt
1

bonyolított le a Kft. A versenyen a világ fogathajtását meghatározó nemzetei vettek részt,
mint például németek, hollandok, lengyelek. A verseny hivatalos információs felülete a MÁM
Kft. honlapja. Korábban, versenyen kívül ezt az oldalt naponta átlagosan 50-200, a verseny
ideje alatt 2000-3000 találat érte. A versennyel kapcsolatosan senki nem fogalmazott meg
negatív kritikát. Megragadja az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a segítségéért a
polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, mindazoknak, akik a rendelkezésére álltak a
verseny szervezése során. A gratulációkat örömmel fogadta, amely során elmondta, hogy a
verseny lebonyolítása nem csak az Ő érdeme, hanem egy jól szervezett csapatmunkának
köszönhető. A segítségnyújtásban élen járt Mezőhegyes Város Önkormányzata, Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete. Reményét fejezi ki, hogy a jövőben is ilyen sikeres
együttműködésről számolhat be.
Mitykó Zsolt polgármester: Mint polgármester, a Testület nevében támogatásáról biztosítja
ügyvezető urat a jövőre nézve, a távlati célok megvalósulásában. Köszönetét fejezi ki a
sikeres együttműködésért. Polgármesterré választásával folyamatosan törekszik arra, hogy a
lovas élet nagyobb szerepet kapjon a város életében. A különböző városi rendezvényeknek a
lovas versenyek köré történő szervezésével, mint kísérőrendezvényekkel kívánja ezt elérni.
Vélhetően ezzel a rendezvények, versenyek nézettsége is növekedni fog, illetve további lobbi
tevékenységre adhat okot. Megkezdődtek a tárgyalások a Kozma Ferenc születésében 190
évfordulójára rendezendő Kozma Ferenc Emlékévvel kapcsolatosan. E rendezvény keretében
kaphatnak helyt a különböző kulturális, sport és egyéb szakmai rendezvények. Igyekeznek
figyelemmel lenni a MÁM Kft. lovas rendezvényeire. A későbbi tárgyalások során
egyeztetnek a részletekről, akkor, amikor a 2016. év rendezvényterve, mind az önkormányzat,
mind a Kft. részéről rendelkezésre áll. Reméli a jövőben is sikeresen fog együttműködni az
önkormányzat és a Kft. A MÁM Kft-nek további sikeres munkát kíván.
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. Az alábbi napirendi
pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 12. ÁMK fűtésrendszerének
felújítására – szelepcsere – fedezet biztosításáról, 13. A Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról, 14. Balázs Sándor karbantartói
munkakörbe való kinevezése, 15. Az ÖkoEnergia Program Kft. ajánlata energiatakarékos
vízadagolókra. A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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
4) Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tevékenységéről
5) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
6) Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőkovácsházi Tankerület Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája igazgatójának
tájékoztatója (szóbeli előterjesztés)
7) Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja tájékoztatója a Bejárható Magyarország Program alapvetéseiről (szóbeli
előterjesztés)
8) A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt mezőhegyesi ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba vétele
9) A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
10) A Szent György Római Katolikus Egyházközség támogatás iránti kérelme
11) Bányai József néhai szobrászművész hagyatéka
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12) ÁMK fűtésrendszerének felújítására – szelepcsere – fedezet biztosításáról,
13) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról
14) Balázs Sándor karbantartói munkakörbe való kinevezése
15) Az ÖkoEnergia Program Kft. ajánlata energiatakarékos vízadagolókra
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe 30 millió Ft-ot
építettek be a József Attila ÁMK Óvodája telephelyeinek felújítására. Az összegre pályázatot
nyújtott be az önkormányzat, de az forráskimerülésre hivatkozással nem részesült pozitív
elbírálásban. Több, hasonló összeg is beépítésre került a költségvetésbe. Mi lesz azokkal az
összegekkel, amelyek szerepelnek a költségvetésben, forrásuk pályázati támogatás, de nem
nyernek a pályázatokon? Meglepődött, hogy nem nyertek a pályázaton, holott a
költségvetésben már úgy szerepel, mint tényleges támogatási összeg.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen pályázatokhoz hasonlóan beépítették a költségvetésbe a
szennyvíztisztító korszerűsítésének önerő részét is. Ez az összeg hozzávetőlegesen 40 millió
Ft, melyet a költségvetés nem bírna el, ha annak forrásaként nem jelölték volna meg az
állami, vagy az EU-s támogatást.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A fent említett felújítások összegei
úgy szerepelnek az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, hogy azok forrása a BM
támogatás. A pályázatot benyújtották, de az forráskimerülésre hivatkozással nem részesült
támogatásban, de nem is vetették el, tartaléklistára került az önkormányzat. Addig, amíg
tartaléklistán szerepel az önkormányzat, a költségvetésben szerepelni fognak az összegek.
Amennyiben lekerül a tartaléklistáról, ezen összegek zárolásra kerülnek a költségvetésben.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri a Testület
tagjait, aki egyetért azzal, hogy a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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183/2015.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 14/2015., 92/2015., 113/2015., 114/2015.,
116/2015., 126/2015., 128/2015., 134/2015., 138/2015., 143/2015., 144/2015., 147/2015.,
158/2015., 162/2015., 165/2015., 175/2015., 176/2015., 177/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
amennyiben kiegészítenivalója van, azt tegye meg.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Nincs kiegészítenivalója.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
szóló tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság
is megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Igen jelentős összeget képviselnek a kintlévőségek. Van-e arra
lehetősége az önkormányzatnak, hogy csökkentse azokat? Az adócsoport folyamatosan küldi
ki a felszólításokat. Az adott pénzügyi helyzet ismertetésekor a kintlévőség kérdése egy igen
sarkalatos kérdés, mert annak nagyságrendje okán joggal mondhatják, hogy hajtsák be a
kintlévőségeket, és akkor nem lenne szükség arra, hogy kérjenek.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Probléma a kintlévőségekkel
kapcsolatosan, hogy a pénzügyi csoportnak – szemben az adócsoporttal – nincs lehetősége
végrehajtást foganatosítania. Az adócsoport a bérből és egyéb jövedelemből letilthatja a be
nem fizetett adót, erre azonban a pénzügyi csoportnak nincs joga, csak a felszólításokat
küldhetik meg az érintettek részére. Fentiek okán rendkívül nehéz a behajtás, a kintlévőségek
összegének csökkentése.
Mitykó Zsolt polgármester: A kimutatásokban ellenben szerepeltetni kell. A kintlévőségek
összege hozzávetőlegesen akkora összeget ölelnek fel, mint amekkora összegű támogatást vár
az önkormányzat az Államtól.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

4

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 az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
184/2015.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, az előirányzat és a
költségvetés főösszegének változása okán szükség van a költségvetési rendelet módosítására.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
15/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy a 3. és 4. napirendi pont témája szorosan
kapcsolódik egymáshoz, javasolja, egy napirendi pont alatt tárgyalják azokat.
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3. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség
tevékenységéről
4. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Rendőrőrs részéről az a kérés érkezett –
tekintettel arra, hogy a rendőrség és polgárőrség munkája szorosan összekapcsolódik – a
jövőben a rendőri beszámolóhoz rendeljék hozzá a polgárőrségek beszámolóját. Szeretné
kihangsúlyozni a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség beszámolójából „Kiemelkedő
szolgálati események, jutalmazott személyek: Vetró Sándor polgárőrk 1993 óta tagja a
polgárőrségnek. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András úr, a polgárőr
mozgalomban végzett húszéves tevékenysége elismeréseként őt a „Polgárőr Érdemkereszt”
ezüst fokozat kitüntetésben részesítette. Személyével már 2 főre emelkedett azon polgárőrök
száma, akik ezt a kitüntetést birtokolják. Varga József polgárőr 2003. óta tagja az
egyesületnek. dr. Polyák Zsolt rendőr-dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője, őt a rendőrségi munka támogatásáért elismerésben részesítette. Megyeri József és
Balogh Lajos számára a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Bede Sándor,
rendőr-alezredes, a rendőrségi munka segítéséért Emléklapot adományozott.” Megyeri József
és Balogh Lajos akkor kapta az emléklapot, amikor még dr. Bede Sándor rendőr alezredes
volt a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője, jelenleg Nagy Lajos rendőr alezredes úr
tölti be e tisztséget. Külön köszönik Jeszenka Zoltán úrnak, a Mezőhegyesi Fémipari Kft.
ügyvezetőjének az egész évben nyújtott segítségét, illetve mindazoknak, akik segítették
munkájukat.
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjai is elismerésben részesültek, amely
nem szerepel az írásos beszámolóban, kéri, hogy számoljon be erről Turcsán István elnök úr
is. Az ülésen jelen van Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka,
akitől kérdezi, hogy hogyan kell értelmezni egy adott időszakban teljesített szolgálati órák
számát.
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: Minden egyes
polgárőr teljesített szolgálati óraszámát figyelembe kell venni, így jön ki adott időszakra
vonatkozó szolgálati óraszám.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolóban szereplő szolgálati óraszám viszonylag soknak
számít?
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: Nagyon sok,
figyelemmel arra, hogy egy rendőr egy évben 1200 órát teljesít. A polgárőrség nyújtotta
szolgálati órák száma igen nagy segítséget jelent a rendőrségnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, amennyiben kiegészítenivaló van a beszámolót illetően,
azt tegyék meg.
Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: Javítást kér a
beszámolóban arra vonatkozóan, hogy az általa vezetett polgárőrség nem 20 hanem 23 éves.
Az I. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán 2015. szeptember 24-én 7 órától szeptember 27-én
16 óráig teljesítettek szolgálatot, mindösszesen körülbelül 700 órát. A rendőrség felé minden
hónapban jelenteniük kell a szolgálati órák számát. Örömét fejezi ki, hogy mindkét
polgárőrség igen magas óraszámot tud teljesíteni. Munkájukat a lakosság teljes
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megelégedésére végzik. Reméli, hogy Mezőhegyest elkerüli a tömeges migráció veszélye.
Rendkívül jó a kapcsolatuk más rendvédelmi szervekkel is, úgy mint, határőrség,
katasztrófavédelem, rendőrség. Naprakészek, bármikor jelzés érkezik feléjük, azonnal
rendelkezésre állnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Mindkét egyesület rendelkezik gépjárművel.
Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke: 2015. évben
mindösszesen 1500 km-t tettek meg a fent említett gépjárművel. Ebből 932 km volt az,
amelyet majorokban tettek meg. Ebből is kitűnik, hogy igyekeznek a majorokban is
folyamatosan jelen lenni. Egyesületükből Balogh László, Bucskó József, Kardos István és
Turcsán István részesült elismerésben a megyei szövetségtől, Fehér György és Szabados
József a rendőrségtől, Kovács Istvánt pedig a katasztrófavédelem tüntette ki a kórháztűzben
tanúsított helytállásáért a Megyei Polgárőr Napon. Mezőhegyesen és megyei szinten is
rendkívül jó a közbiztonság. Sok esetben azzal indokolják a kevesebb támogatást, mert
nagyon jól dolgozik az egyesület, megyei szinten. A migráció kérdése sok dologtól függ,
bízik abban, hogy erre nem szélesedik ki, így a városban nem lesz ebből adódóan probléma.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Valamely
polgárőrség teljesít-e szolgálatot a labdarúgó eseményeken?
Uj Zoltán képviselő: Köszönetét fejezi ki a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesületnek. Az egyesület minden egyes hazai mérkőzésen biztosítja a rendet, azóta nincs
probléma, fegyelem van a mérkőzések során. Kiváló munkát végez, ezzel a munkával nagy
terhet vesz le az MSE válláról.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Mindkét polgárőr egyesület felé nagy köszönettel tartozik
mind a maga, mind az iskola nevében. Minden egyes iskolai rendezvényen maximális
helytállást tanúsítanak. Ilyen például a jótékonysági rendezvény, és az újévi koncert. Külön
köszönet a világbajnokságon nyújtott gyors segítséget. További sikeres együttműködést és jó
munkát kíván mindkét szervezetnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Vannak olyan helyzetek, rendezvények, amikor egymástól
függetlenül tevékenykedik a két szervezet, és van, amikor összehangoltan, együtt kell
dolgozniuk. Emellett bekapcsolódnak a rendőrség, határőrség munkájába is.
Rajos István alpolgármester: Köszönetét fejezi ki mindkét szervezet irányába a sikeres
együttműködésért és a maximális helytállásért. Mindkét szervezet folyamatosan elérhető,
bármilyen kéréssel fordulnak hozzájuk, az azonnal teljesül. Nagy örömmel töltötte el, hogy
részt vehetett a Polgárőr Napon, és átnyújthatta az elismeréseket. Mindkét szervezetre igaz az,
hogy ezeknek az embereknek nem a szabadideje több, hanem az elhivatottsága. Elhivatottság
nélkül nem működnének jól a polgárőr szervezetek. Igaz ez a mentőcsoportok munkájára is. A
polgárőrök részt vettek a mentőcsoportok képzésein is, emellett folyamatosan részt vesznek
más képzéseken is, ezzel bővítve szaktudásukat. A képzések fontosságát hangsúlyozza, hiszen
lényeges, hogy szakmailag jól képzett, elhivatott személyek lássák el a feladatot. További
sikeres együttműködést.
Mitykó Zsolt polgármester: Mindkét szervezet igen magas szinten látja el feladatát, hiszen a
közbiztonság rendkívül jó a városban. A MÁV Mezőhegyesi Állomásfőnöke, Dancsi György
kéréssel fordult az önkormányzathoz. A nagymagtárral szembeni téglakerítést második
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alkalommal döntötték le ismeretlenek. Ezt a problémát több irányba is jeleznie kellett az
állomásfőnök úrnak. A kerítés meglehetősen frekventált helyen van, sokan közlekednek arra,
ettől függetlenül ledöntötték két alkalommal is. Ezen eset újbóli megismétlődése elkerülése
érdekében kéri a két polgárőr szervezet, illetve a rendőrség segítségét, közreműködését.
Rajos István alpolgármester: Legcélszerűbb megoldás betonfal építése a téglakerítés
helyére. Ebben az esetben a megelőzés és a kiszűrés lenne a célravezető.
Magyar Tibor képviselő: Örömét fejezi ki, hogy a két szervezet összehangoltan, jól, súrlódás
nélkül együtt tud működni. Külön köszönet a 2015. szeptember 28-án megtartott papírgyűjtés
során teljesített szolgálatért. Az idei papírgyűjtést a szakképző iskola és az általános iskola
harmadik alkalommal szervezte meg együtt. A papírgyűjtés városi szintűvé nőtte ki magát, 34 konténer papír, karton és pet-palack gyűlt össze. A szülők és a gyerekek biztonsága
érdekében is fontosnak tartotta, hogy a polgárőr szervezetek biztosítsák a rendet.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatókat 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 mindkét tájékoztatót elfogadásra javasolja
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 a
Közbiztonságáért Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
185/2015.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2014.
évi tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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186/2015.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Gratulál mindkét polgárőr szervezetnek az eredményes és
hatékony munkáért. Köszönetét fejezi ki a munkájukért. További eredményes munkát kíván.
Külön köszöni Zsótér Attila rendőr őrnagy úrnak az ülésen való megjelenést.
5. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Tóth Péter tűzoltó hadnagy urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tóth Péter tűzoltó hadnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnok-helyettese: Tájékoztatóját kiegészíti a 2015. év eddig eltelt időszakában
történtekkel. A tűzoltóparancsnokság legfontosabb célkitűzése a lakosság biztonságérzetének,
biztonságának fokozása, kiemelt feladata a megelőzés, illetve az önkéntesség fokozása.
Beszámolóját négy témakörre osztaná: hatósági feladatok, iparbiztonság, polgárvédelmi
szakterület és mentő tűzvédelem. Az iparbiztonság szempontjából a legfontosabb feladat a
hulladékszállítás. Mezőhegyesen semmiféle problémát nem tapasztaltak a hulladékszállítással
kapcsolatosan, bízik abban, hogy a jövőben sem lesz. A polgárvédelmi feladatokat két BM
rendelet, a katasztrófavédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza. A
katasztrófavédelmi besorolásnak megfelelően meg kell alakítani a BM rendeletben
meghatározott létszámú települési polgári szervezetet. A beosztó határozatokat a jegyző
készíti el. Minden évben vizsgálják a település katasztrófavédelmi besorolását. Mezőhegyes –
továbbra is – II. katasztrófavédelmi osztályba tartozó település. A mentő tűzvédelem
vonatkozásában az esetszámok drasztikusan csökkentek. A csökkenés a hatékony
megelőzésnek és az időjárásnak köszönhető. 2014. évben, illetve 2015. júliusáig tűzvédelmi
szempontból komolyabb esemény nem történt Mezőhegyesen. 2015. júliusában következett
be tűzeset a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegében. Köszönetét
fejezi ki ezen tűzeset kapcsán az önkormányzat hathatós segítségéért, illetve köszöni a
polgárőrség munkáját. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 3 személyt hősies
helytállásért főigazgatói elismerésben részesített, 1 fő belügyminiszteri elismerésben
részesült, Bátorságért Érdemrendet kapott augusztus 20-án. A hatósági feladatokat az
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya végzi el. A Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában a parancsnok-helyettes és katasztrófavédelmi
megbízott az osztállyal szorosan együttműködve végzi az integrált hatósági feladatokat. A
hatósági ellenőrzések ütemterv alapján történnek, illetve rendkívüli eseti ellenőrzések is
lehetnek. Rendkívüli eseti ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. Polgárvédelmi szakterület
vonatkozásában fontos feladat a belterületi vízelvezető csatornák, árkok bejárása. A
supervisori ellenőrzést tavasszal elvégezték, az illetékes vízügyi hatóság szakembereivel. Az
önkormányzat rendben tartja a belvízelvezető rendszereket. Mind a katasztrófavédelem, mind
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a vízügy részéről hibát nem találtak. Köszöni az önkormányzat ez irányú hatékony munkáját.
2015. október-november hónapban a belvízelvezető rendszer felülellenőrzésére kerül sor. A
polgárvédelmi szervezeteknek október második felében lesz felkészítése. Kiemelt feladat a
megelőzés, melyet igyekeznek erősíteni különböző tájékoztatók útján. Fontos feladat az
önkéntesség fokozása is, erre jó példa a Dél-békési Mentőcsoport működése, annak
szükségessége. Jövőbeni cél egy Mezőhegyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozása. Az
ifjúsági katasztrófavédelmi versenyeken igyekeznek ösztönözni az általános iskolai és
szakképző iskolába járó diákokat, mind országos, mind megyei szinten. Ezzel is lehetne
hangsúlyozni Mezőegyesen az egyesület létrehozásának fontosságát. Szükség szerint
Mezőhegyesen bemutatókat is tartanak. Köszönetét fejezi ki az önkormányzat segítségéért,
bízik abban, hogy a jövőben is sikeresen tudnak együttműködni.
Rajos István alpolgármester: Köszönetet mond mindazért az áldozatos munkáért, amelyet
ebben a kistérségben végez a Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság. Külön köszönet a
mezőhegyesi kórháztűzben végzett munkájukért. A parancsnokhelyettes úr kimagasló
szakmai tudásáról tett tanúbizonyságot a tűz oltásánál. Köszöni azt a segítséget, amelyet
Mezőhegyesnek nyújtottak, rendezvények biztosítása, bemutatók szervezése stb. során. Bízik
a további sikeres együttműködésben.
Mitykó Zsolt polgármester: A 2015. július 11-én bekövetkezett mezőhegyesi kórháztűznél
rendkívül szervezett, felkészült, összeszokott, szakmájukat magas szinten űző elhivatottságról
tett tanúbizonyságot a Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság. Mezőhegyes Város
Önkormányzatának elismerése nem maradhat el. Felkéri Rajos István alpolgármester urat,
valamint Krcsméri Tibor képviselő urat, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság elnökét, dolgozzák ki, kit részesítenének elismerésben, és azt terjesszék a Testület
elé döntésre. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között kívánja átnyújtani. A tűzesetnél
segítséget nyújtottak továbbá a kórház munkatársai, a polgárőrség, illetve az
utómunkálatokban az önkormányzat által közmunkaprogramban foglalkoztatott személyek.
Az utómunkálatokban is igen komoly segítséget kellett nyújtani a kórháznak, hiszen egy
helyiség teljes kiégésével az épület jobb szárnya lakhatatlanná vált. A munkálatokat rövid
időn belül el kellett végezni, egyrészt azért, hogy a betegeket vissza tudják helyezni,
másrészről tartott egy esetleges leépítéstől. A kórház főigazgatójával történő
együttműködésnek köszönhetően viszonylag rövid idő alatt orvosolták a problémát. A
közfoglalkoztatott munkakörben dolgozó személyek rendkívül precízen, jól szervezetten,
gyors és kiváló munkát végeztek. A tűzoltóparancsnokság szakemberei higgadtan, jól
szervezetten végezték munkájukat, rendkívül emberségesen viselkedtek az idős, beteg
emberekkel.
A tájékoztatót 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 tájékoztatót.
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 a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Katasztrófavédelem Mezőhegyes Város
területén folytatott 2014. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
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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:
187/2015.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
a Katasztrófavédelem Mezőhegyes Város területén folytatott 2014. évben végzett
tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
Békés megyei megbízottja tájékoztatója a Bejárható Magyarország Program
alapvetéseiről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Sovák Péter urat, a Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetség békés megyei megbízottját, tájékoztassa a Testületet a Bejárható
Magyarország elnevezésű programról.
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: A GINOP pályázatokon belül az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése elnevezésű programon keretében a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú
Szövetség nyerte el kedvezményezettként a lehetőséget arra, hogy pályázhasson a
fejlesztésekre. A pályázatot még nem írták ki, jelenleg annak előkészületei folynak. A
Szövetség 2015. szeptember 3-án tartotta ülését, amelyen olyan döntés született, hogy minél
szélesebb körben kell tájékoztatni nem csak a lovas szolgáltatókat, hanem például az
önkormányzatokat, és más turisztikai érdekeltségű vállalkozásokat. A tájékoztatás folyamatos.
Feladata, hogy a megyei lovas turisztikai szolgáltatókat, az önkormányzatokat és a
programban részt venni kívánókat tájékoztassa a lehetőségekről. A szeptember 21-ei
összevont – Bács-kiskun – Békés – Csongrád megyei – értekezleten Rajos István
alpolgármester úrral vett részt, amelyen a Szövetség elnöke, Lóska János tájékoztatta a
jelenlévőket a jelenlegi lehetőségekről. A pályázat célja a Szövetség esetében, hogy az aktív
turisztikai hálózatokon olyan lovas pihenőhelyek és állomások jöjjenek létre, amelyek
lehetővé teszik lovas túra szolgáltatások működését és különböző programok, túrák
lebonyolítását. A programban azon lovas, turisztikai szolgáltatók vehetnek részt, amelyek
vállalják a fejlesztéseket, annak érdekében, hogy kulturáltan lehessen lovakat elhelyezni. A
programba bevonhatóak olyan vállalkozások, amelyek szálláshelyet biztosítanak a vendégek
számára, programokat szerveznek, lehetőséget biztosítanak a kulturális és egyéb
látványosságok megtekintésére stb. Békés megyében sem nemzetközi, sem országos halózatú
túraútvonal nincs, ezért az a program egyik legfontosabb célja. A europosz gerinchálózata
kialakításra került, annak egy részét lelovagolták. Az útvonal Hajdú-Bihar megyéből indul
Berettyóújfalu-Szeghalom-Békéscsaba-Mezőkovácsháza-Mezőhegyes-Makó vonalon halad,
ezekhez kapcsolódnak a különböző lovas szolgáltatók. A pályázatot a Szövetség készíti elő, Ő
dönti el, hogy mely szolgáltató részesülhet a pályázatból. Kevés ezen a hálózaton lévő azon
lovas szolgáltató, aki részt tudna venni a programban. Ezért fontos, hogy a gerinchálózat
mellett kialakítsák az úgynevezett szárnyvonalakat is. A térségben a Tótkomlós-Orosháza11

Hódmezővásárhely, valamint a Mezőhegyes-Békéssámson-Makó szárnyvonal kialakításáról
folynak a tárgyalások. Mezőhegyesen két évvel ezelőtt alakították ki, magánegyesületen belül
a lovas túraútvonalat. Mezőhegyesen a kijelölt állomáshely Komlósfecskéspuszta majorban
van, mely a Mezőhegyesi Lovassport és Művészeti Közhasznú Egyesület székhelye, ahol a
lovak elszállásolása történne. Ennek érdekében kívánnak fejlesztéseket végrehajtani.
Mezőhegyes látványosságai, turisztikai szolgáltatásai bemutatásra kerülnének, amelyhez
bevonnák a helyi szolgáltatókat.
Mitykó Zsolt polgármester: A 6. majorban kialakítandó lovas turisztikai ponthoz hogyan
tudna csatlakozni az önkormányzat, például a vendégházzal?
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: Igen, tekintettel arra, hogy az Egyesület szálláshelyei korlátozottak. Továbbá a
programban az üzlet céljára kialakítandó szálláshely létesítése nem támogatott. A pályázat
csak a lovak elhelyezésére, kiszolgálására alkalmas hely kialakítását, illetve az ahhoz
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését támogatja. A vendégek elszállásolása a városon belül
történne, a lovaké a majorban. Cél, hogy a lovas vendégek minél több napot töltsenek a
városban, a helyi látványosságokat, szolgáltatásokat minél szélesebb körben megismerjék.
Mitykó Zsolt polgármester: Olyan úthálózat épül ki, amelyen esetlegesen a fogattal is
tudnak közlekedni?
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: Az útvonalat úgy kell megszervezni, hogy az egyes pihenőhelyek között
fogathajtásra, szolgáltatásra is lehetőség legyen. Lesznek azonban olyan szakaszok, amelyeket
csak hátaslóval lehet lelovagolni
Magyar Tibor képviselő: A lovasokkal kiszolgáló személyzet is érkezik?
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: Nem, mindenki lóval érkezik. Elképzelhető, hogy családtagok gépjárművel más
útvonalon érkeznek.
Magyar Tibor képviselő: A lovasokon kívül érkeznek olyan személyek is, akiknek az
elszállásolásáról gondoskodni kell.
Deli Zoltán képviselő: Ezek a lehetőségek milyen információs felületen jelennek meg, hol
lehet tudomást szeretni az útvonalakról, szolgáltatásokról?
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: A programról szóló tájékoztató a szövetség honlapján még nem látható, annak
készítése folyamatban van. A gerincútvonalról már vannak információk, azokat a lovas
szolgáltatók rendelkezésére bocsátották. Ezek azonban még nem publikusak, mert a
szárnyvonalak feltüntetése is tervben van, és aki szeretne, még jelentkezhet, csatlakozhat. Az
előkészületek megkezdődtek, a szolgáltatóktól beszerezték a szándéknyilatkozatokat, igen
komoly papírmunka van folyamatban.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mekkora a keretösszeg a programra? Mi a megvalósítási
határideje? A programba a MÁM Kft. bekapcsolódhat-e, vagy csak az egyéni vállalkozók
kapnak lehetőséget?
12

Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: A programba bármely szolgáltató bekapcsolódhat. Cél, hogy a MÁM Kft.
szolgáltatásait is igénybe vegyék. A Szövetség 2 milliárd Ft összegre pályázik a programban,
a keretösszeg 3 milliárd Ft.
Jeszenka Zoltán képviselő: A város felvállalhatja a reklámozó szerepkört? A honlapján,
helyi újságban szerepeltetheti a programot?
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: Igen, rendkívül széleskörű tájékoztatásra, népszerűsítésre van szükség.
Számítanak az önkormányzatok segítségére, támogatására is.
Mitykó Zsolt polgármester: Sovák Péter a térségben koordinálja a programot, Ő, akivel
tartják a kapcsolatot és amennyiben szükséges, a különböző információs felületeken – honlap,
havilap, internetes közösségi portál stb. – népszerűsítik azt.
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: A programhoz csatlakozni kívánó helyi vállalkozókkal, vállalkozásokkal
együttműködési megállapodást kell kötni.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben nagyobb fórumot kívánnak tartani a programmal
kapcsolatosan, az önkormányzat rendelkezésre bocsátja akár a Centrál, akár az ÁMK épületét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Két pályázati lehetőséggel kívánja kiegészíteni az
elhangzottakat. Kettő TOP-os pályázat van, ami kapcsolódhat a lovas túraútvonal
programhoz. Az egyik a „Mini-Viharsarok”makettpark kialakítása, a másik a „Lovastúra
útvonal kialakítása turisztikai projekt keretében” című projekt, amellyel a fent említett
szálláshelyeket lehetne felújítani, illetve további kulturális programok színhelyét tudnának
kialakítani. Ezzel be tudnának kapcsolódni a lovas vendégek kulturális programjába, a helyi
látványosságok népszerűsítésébe. A fent említett két projekt tervezett költsége 130 millió Ft.
A pályázatok nagyrésze októberben kerül kiírásra. A fent említett két pályázattal tudnak
csatlakozni a programhoz a város részéről.
Rajos István alpolgármester: Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú
Szövetség elnökével személyesen beszélt a megbeszélést követően. Rendkívüli fontossággal
bír ez a program a Szövetségnek, illetve az, hogy a vállalkozók, a vállalkozások, az
önkormányzat a különböző szolgáltatásaikkal bekapcsolódjanak abba. A szövetség honlapján
a fő gerinc bizonyos részei elérhetőek. Zsóriné képviselő asszony által említett két projekt az
Ő ötletéből indult ki. Lóska úrnak felvetette, hogy e két projektre pályázni szeretnének,
amelyre már elhatárolt keret van. Az elnök úr jó ötletnek tartotta a makettpark projekten belül
egy lovas turisztikai pont kialakítását. Ez a projekt egyedülálló lenne az országban. A
szövetség által is kiemelt és támogatott projektlehetőség.
Mitykó Zsolt polgármester: A makettpark alapvetően Szentmihályi Ferenc aljegyző úr ötlete
volt, és Rajos István fogja a jövőben koordinálni. Kettő közeli testvérváros, a romániai Arad
és Kispereg be tudna-e kapcsolódni a programba?
Sovák Péter, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Békés megyei
megbízottja: Véleménye szerint, mivel ez europosz útvonal, elméletileg nincs akadálya, de
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az Ő feladatuk az, hogy az országon belül kiépítsék az útvonalat. Azzal kapcsolatosan nincs
információja, hogy határon átnyúló fejlesztések lesznek-e a programba.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni, hogy Sovák úr rendelkezésre állt, és tájékoztatta a
Testületet a Bejárható Magyarország programmal kapcsolatos ismeretekről.
8. napirendi pont: A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt mezőhegyesi ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Mitykó Zsolt polgármester: A Belügyminisztérium lehetőséget biztosít a helyi
önkormányzatoknak arra, hogy kezdeményezhessék a területükön található, Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adását. A NEK Zrt által
megvásárolt ingatlanban a korábbi tulajdonosok kedvezményesen megállapított bérleti díj
ellenében maradhattak a lakásban. Az ingatlanok ingyenes tulajdonba adása az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés kivételével nem kerülne az önkormányzatnak plusz
költségbe. Az átvétel mellett érv, hogy az önkormányzatnál vagyongyarapodás következne be,
ellenben előfordulhat, hogy a lakó nem fizeti a bérleti díjat. Az önkormányzat előtt nem
ismert, hogy az érintett ingatlanok milyen állapotban vannak, illetve kérdéses, hogy egyes
ingatlanok társasházi tulajdonban vannak-e. Javasolja, kérjenek adatot a NEK Zrt-től az
ingatlanokat illetően, annak érdekében, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a Testület.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság
is megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a Nemzeti Eszközkelező Zrt.
vagyonkezelésében lévő mezőhegyesi lakóingatlanok esetleges ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételének érdekében kérje meg az ingatlanok listáját a Zrt-től. Fontos szempont,
hogy nem válogathatnak mely ingatlanokat veszik át, mert átvétel esetén, minden ingatlant át
kell venni. Az ingatlanok állapotának ismeretében döntsön a Testület a felajánlott
lehetőségről.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy egyeztetés céljából a Testület kérje meg az
ingatlanok listáját a NEK Zrt-től.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
óvatosságra inti a Testületet a felajánlást illetően. Megalapozott döntéshez ismerni kell, mely
ingatlanokról van szó. A felajánlás nem jelent kötelezettséget az önkormányzatra nézve, tehát
nem köteles átvenni az ingatlanokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Vélhetően az októberi rendes ülésen a NEK Zrt. által
rendelkezésre bocsátott listát át tudják tekinteni. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele
van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Nemzeti Eszközkelező Zrt.
vagyonkezelésében lévő mezőhegyesi lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
vétele kérdésével kapcsolatos döntése meghozatala érdekében kérje meg az érintett ingatlanok
listáját a NEK Zrt-től, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
188/2015. (IX.30.) Kt. számú határozat
A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt mezőhegyesi ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételének kérdése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti
Eszközkelező Zrt. vagyonkezelésében lévő mezőhegyesi lakóingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba vétele kérdésével kapcsolatos döntése meghozatala érdekében
kérje meg az érintett ingatlanok listáját a NEK Zrt-től.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont: A Dél-Békési
Megállapodásának módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulása

Társulási

Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás három állandó
bizottságot hozott létre. A bizottságok személyi összetételében változás állt be, mely
következtében módosítani kell a társulási megállapodást. Az előterjesztést 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: Az alpolgármester úr ígéretet tett arra, hogy a társulási tanács ülésén felveti a Testület
kérését, miszerint valamely bizottságban részt kíván venni. A bizottság elfogadásra javasolja a
megállapodás módosítását.
Rajos István alpolgármester: E kérdésről személyesen beszélt a Társulás elnökével, Varga
Gusztáv Úrral. Jelezte az elnök úr felé, hogy többször felmerült a Testület részéről az a
felvetés, a település városi rangjának megfelelően, valamely társulási bizottságban szerepet
kíván vállalni. Az elnök teljes mértékben egyetértett a felvetéssel. Bízik abban, hogy a
következő személyi változás arról fog szólni, hogy Mezőhegyes is szerepet kapott valamely
bizottságban.
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 2015.
november 1-jei hatállyal hagyja jóvá a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási
megállapodását, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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189/2015. (IX.30.) Kt. számú határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Mötv. 88. § (2) bekezdése rendelkezésének
értelmében 2015. november 1-jei hatállyal jóváhagyja a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulása Társulási megállapodását a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a társulás értesítésére azonnal
10. napirendi pont: A Szent György Római Katolikus Egyházközség támogatás iránti
kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Pántya Elemér, a Szent György Római Katolikus Egyházközség
plébánosa kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy a Testület járuljon hozza a plébánia
épület belső felújításához. Az egyházközség pályázaton 5 millió Ft-ot nyert a felújításra. A
pályázatot a Társulás közreműködésével készítették el, a Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportjának jelentős segítségével. Az épület felújítására hozzávetőlegesen 15 millió Ft-ra van
szükség. A plébános úr reményei szerint az egész épület felújításra kerülhet, ezért intézkedett
az előkészületekről. A csökkentett összegű pályázati támogatás nem fedezi a plébánia
teljeskörű felújítását, amellyel nem számolt a plébános úr. Tekintettel arra, hogy csökkentett
összegű támogatást nyert a pályázaton, csökkenteni szükséges az elvégzendő felújítási
munkálatokat is. Az épületet rácsatlakoztatták a szennyvízhálózatra, illetve megkezdődött a
vízrendszerének felújítása, illetve a belső felújítás is. A támogatás nem elegendő az épület
minden egyes helyiségének a felújítására – padlóburkolat csere, elektromos hálózat felújítás
stb. A felújítást végző vállalkozó tájékoztatta a plébános urat, hogy az elnyert összeg nem
fedezi az épület teljeskörű belső felújítását. Az épület felújításához szükséges összeget az
önkormányzattól szerette volna kérni, majd javasolta, hogy kérjen segítséget a SzegedCsanádi Egyházmegyétől, illetve a térségi vállalkozásoktól. Az épület helyiségeinek további
felújítása indokolt egy esetleges vallási rendezvény okán. A kért 1,5 millió Ft nem lenne
elegendő a felújítás elvégzésére. Szükség lenne a felújításra, de más forrásból kellene
biztosítani azt, ezért figyelemmel kell lenni az esetleges további pályázati lehetőségekre. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A TOP pályázat keretében lehetőség van arra, hogy a vallási turizmus
fejlesztésére támogatást nyerjenek. Nem kizárt, hogy ebből a – Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című – 100 millió Ft-os keretből el tudnának
különíteni valamekkora összeget a plébánia épületének belső felújítására. A bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Véleménye szerint a kért 1,5 millió Ft-ot nem tudja biztosítani a
Testület, ennél kevesebb összegből nem tudnák orvosolni a problémát. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne támogassa Pántya Elemér plébános úr által a
Római Katolikus Plébániaépület felújítására beadott kérelmét, tekintettel az önkormányzat
igen nehéz anyagi helyzetére és arra, hogy a támogatás nincs betervezve az önkormányzat
2015. évi költségvetésébe, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
190/2015. (IX.30.) Kt. számú határozat
A Szent György Római Katolikus Egyházközség támogatás iránti kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem tudja támogatni a Pántya Elemér plébános úr
által a Római Katolikus Plébániaépület felújítására beadott kérelmet, tekintettel az
önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére és arra, hogy a támogatás nincs betervezve az
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: az értesítésre: 2015. október 5.
11. napirendi pont: Bányai József néhai szobrászművész hagyatéka
Mitykó Zsolt polgármester: Mihály Árpád szobrászművész első ízben telefonon kereste fel a
jegyző asszonyt a Mezőhegyesről elszármazott n. Bányai József szobrászművész
elhalálozásával kapcsolatosan. 2015. augusztus 14-én került sor a búcsúztatásra, amelyen
jelen volt a polgármestert, illetve Hollós László. N. Bányai József szobrászművész műveit
jelenleg a volt élettársa őrzi, aki nehéz anyagi körülmények között él, a művész alkotásait
nem tudja hosszú távon megőrizni. Kérésként merült fel, hogy annak az épületnek a bérleti
díját, ahol az alkotások jelenleg vannak, fizesse meg az önkormányzat. Erre nincs lehetőség.
A volt élettárs nem tud gondoskodni az eltemettetésről sem, így felmerült annak lehetősége,
hogy, mivel a helyi rendelet értelmében annak az elhunyt személynek, aki a település
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, örök temetkezési hely céljára sírhelyet
adományozhat, az önkormányzat biztosítson örök temetkezési helyet, és tekintse saját
halottjának n. Bányai Józsefet. N. Bányai József „A Városért” emlékéremmel kitüntetett
elszármazott volt. Amennyiben saját halottjának tekinti a Testület, úgy gondoskodnia kell az
eltemettetéséről, viselnie kell annak költségét. Az elhunyt hagyatékát úgy célszerű
elszállítatni és megőrizni, ha a Testület tudja, leltár szerint, pontosan milyen művekről van
szó. A hagyaték átvételének, megőrzésének olyan formában kell megvalósulnia, hogy annak,
az örökösök részéről, ne legyen költsége. Hagyatékot nem célszerű megvásárolnia az
önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatosan kérés nem érkezett, egyelőre kérésként az merült fel,
hogy a hagyatéknak – lehetőségei szerint – biztosítson helyiséget az önkormányzat. A
művésznek három alkotása található meg Mezőhegyesen.
Kerekes György képviselő: Az 1. és a 2. határozati javaslat elfogadását javasolja, azaz a
Testület biztosítson örök temetkezési helyet az elhunyt szobrászművésznek, illetve nyilvánítsa
saját halottjává és viselje eltemettetésének költségét. A hagyatékot illetően kérjenek fel
szakembert, aki felméri az elhunyt hagyatékát. Amennyiben sikerül megegyezni az
örökösökkel az átadást illetően, készítsenek pontos leltárt – tételesen, fényképpel stb. A
művek tárolására alkalmas üres helyiség biztosan van az önkormányzatnál. Fontos, hogy a
hagyaték kérdésében körültekintően járjanak el, hiszen nem szeretné, ha az illetéktelen
kezekbe kerülnek. Amennyiben a szakemberek megállapítják, hogy a művész hagyatéka
közszemlére alkalmas, kiállítást is rendezhetnének belőlük.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és
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Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindhárom határozati javaslatot. Tekintettel arra, hogy
van családi sírhely, az eltemettetés költsége nem lenne jelentős mértékű, azért sem, mert már
a hamvasztás Budapesten megtörtént. N. Bányai József, Mezőhegyesen született és
elszármazott hagyatékát – azt, amelyet térítésmentesen adna át a család – akár a Helytörténeti
Gyűjtemény részeként, akár más helyiségben javasolja megőrizni, annak érdekében, hogy a
művei ne vesszenek el.
Mitykó Zsolt polgármester: A hagyaték kérdésében rendkívüli figyelemmel kell eljárni,
annak érdekében, hogy a későbbiekben az örökösök részéről ne vetődjön fel követelés az
önkormányzat felé. Fontos, hogy térítésmentesen venné át a műveket az önkormányzat,
amennyiben az örökösök beleegyeznek abba.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A hagyaték
törvényes hovatartozását le kell tisztázni, annak elkerülése érdekében, hogy a későbbiekben
az örökösök ne lépjenek fel követelléssel. Javasolja, hogy a műveket csak leltár ellenében és
térítésmentesen vegye át az önkormányzat.
Mitykó Zsolt polgármester: Az eltemettetéssel kapcsolatosan olyan probléma lépett fel,
hogy a művész szüleinek sírja a sírhelyleltárban nem lelhető fel. Szakemberek szerint a
sírhely megvan, a felirat kopott le az évek folyamán.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Amennyiben a nyilvántartásban nem szerepel, úgy egy
új parcellát kell biztosítani.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Személyes látogatást tettek korábban a művész úrnál, mely során volt
szerencséje megtekinteni alkotásait. Véleménye szerint méltó helye lenne műveinek
Mezőhegyesen, annál is inkább, mivel a volt élettársa nem tudja őrizni azokat. Tekintettel
arra, hogy a művész volt élettársa idős, korlátozottak a beszámítási képességei, Mihály Árpád
szobrászművésszel vegyék fel a kapcsolatot a műveket illetően. A művész úr segítségével
előrébb tudnának lépni. Olyan megállapodásnak kell születnie, amely biztosítja, hogy az
örökösök a későbbiekben nem lépnek fel követeléssel az önkormányzat felé. Javasolja, hogy
szakemberrel vizsgáltassák meg a műveket, azt követően döntsenek a hagyaték kérdésében. A
bizottság egyetértett mindhárom határozati javaslattal.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja mindhárom határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság elnökét, hogy még 2015. évben terjesszen javaslatot a Testület elé egy esetleges
Bányai József Emlékdíj alapítására, amely a Mezőhegyesen élő, vagy Mezőhegyesről
elszármazott képzőművészeket szólítaná meg. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület biztosítson örök temetkezési helyet néhai Bányai József, Mezőhegyesről
elszármazott, „A Városért” emlékéremmel kitüntetett szobrászművésznek, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
191/2015. (IX.30.) Kt. számú határozat
Bányai József néhai szobrászművész részére örök temetkezési hely biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezésekről szóló
34/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése alapján örök temetkezési helyet
biztosít néhai Bányai József, Mezőhegyesről elszármazott, „A Városért” emlékéremmel
kitüntetett szobrászművésznek, akinek városunkban több alkotása is megtalálható.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: az értesítésre: 2015. október 5.
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
nyilvánítsa saját halottjává néhai Bányai József, Mezőhegyesről elszármazott, „A Városért”
emlékéremmel kitüntetett szobrászművészt és vállalja, hogy viseli eltemettetésének
költségeit, a művész úr örökösének beleegyezése esetén, 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:
192/2015. (IX.30.) Kt. számú határozat
Bányai József néhai szobrászművész saját halottá nyilvánítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy néhai Bányai József,
Mezőhegyesről elszármazott, „A Városért” emlékéremmel kitüntetett szobrászművészt az
önkormányzat saját halottjává nyilvánítja és vállalja, hogy viseli eltemettetésének költségeit, a
művész úr örökösének beleegyezése esetén.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: az értesítésre: 2015. október 5.
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
vállalja, saját költségén elszállítja, egy emlékszobában kiállítja és őrzi néhai Bányai József,
szobrászművész műveit, az örökös beleegyezése estén, azzal, hogy az önkormányzat a
műveket csak és kizárólag leltár ellenében és térítésmentesen vállalja átvenni az örököstől,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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193/2015. (IX.30.) Kt. számú határozat
Bányai József néhai szobrászművész művei részére emlékszoba biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete vállalja, hogy saját költségén elszállítja, egy
emlékszobában kiállítja és őrzi néhai Bányai József, Mezőhegyesről elszármazott, „A
Városért” emlékéremmel kitüntetett szobrászművész műveit, az örökös beleegyezése estén.
Az önkormányzat a műveket csak és kizárólag leltár ellenében és térítésmentesen vállalja
átvenni az örököstől.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: az értesítésre: 2015. október 5.
6. napirendi pont: Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőkovácsházi Tankerület Mezőhegyesi
József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája
igazgatójának tájékoztatója
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Paulikné Szabó Ildikót, a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét, tájékoztassa a
Testületet a tanévkezdés utáni történésekről.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Köszönti a jelenlévőket, érdeklődőket. Mai
napon tankerületi értekezleten volt, ahol tájékoztatták, hogy 2015. október 1. napjától Bánki
András Úr, a Mezőkovácsházi tankerület igazgatója az Orosházi Tankerület igazgatója is
egyben, tekintettel arra, hogy összevonták a két tankerületet. Zökkenőmentesen kezdték meg
a 2015/2016-os tanévet. Az ilyenkor szokásos tantestületi, szülői munkaközösségi
értekezleteket megtartották. Az alábbi változások következtek be az iskola életében:
Intézményvezető Paulikné Szabó Ildikó, kinevezése 5 évre szól. Zsótér-Erdélyi Dóra, korábbi
intézményvezető ettől a tanévtől magyar-angol szakos tanár lett. Az intézményvezető
helyettesei: Nagyné Nádaski Éva, az alsó tagozatos tanári közösség szakmai munkáját, illetve
a Művészeti Iskola irányítását látja el. Magyarné Erdődi Mónika, a felső tagozatos tanári
közösség szakmai munkáját, illetve a továbbtanulással, gyógypedagógiával, különböző
fejlesztésekkel kapcsolatos ügyeket irányítja. Megyesiné Bányai Ágnes az alsós, míg Kovács
Andrea a felsős munkaközösség vezetője. Az egyéb munkaközösségek munkacsoportokban
dolgoznak. Gyógypedagógusok: Szántó Éva, Bozsóné Budai Zsuzsanna, Molnárné Lakatos
Edina, Családi Gréta. Némettanár: Zsadóné Kovács Mária, Mezőkovácsházáról jár tanítani. A
kollégiumból Sellei Mónika Kunágotára ment el informatikát tanítani, Uri Tamás Kunágotáról
jött vissza Mezőhegyesre informatikát tanítani, Krcsméri Tibor a kollégiumi nevelőtanári
állást tölti be e tanévtől. Személyi változások az Alapfokú Művészeti Iskolában is történtek:
Forró Gyula egészségére hivatkozással nem tud átjárni Mezőhegyesre, Krcsméri Tiborné
leterheltségre, és egyéb elfoglaltságra hivatkozással nem vállalta a dráma és színjáték szakkör
vezetését, e tanévtől Krcsméri Tibor sem tanít a Művészeti Iskolában. Deli Zoltánné Szabó
Éva Makón folytatja tanári munkáját. Az Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg Gál Gyula
(fafúvós), Pipis Henrietta, Varga Zsolt (gitár), Demény Lajosné (szolfézs), Tóth Flóra
(zongora), Nagy Gerda (zongora), Lingurár Erzsébet (zongora), Bóka Gulyás Nóra (kerámia),
Gulyás Imréné (színjáték) tanít. 323 diákkal indult a 2015/2016-os tanév. A
Diákönkormányzat munkáját Maczák Andrásné segíti. Tankerületi tankönyvfelelős: Zsóriné
Kovács Márta. Az Általános Iskola honlapját célszerű lenne szétválasztani az ÁMK
honlapjától. Sok esetben összemossák az ÁMK-t az Általános Iskolával, a köztudatban a két
intézményt egy intézményként kezelik. Jó lenne kinyilvánítani, hogy amit az Általános Iskola
végez, nem azonos azzal, amit az ÁMK. A tanév munkarendje is szerepelni fog az iskola
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honlapján. A tanítás nélküli munkanapok száma 5. 2016. április 11-14. nap között rendezik a
nyílt napokat, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki betekintést szeretne nyerni
munkájukba. A nemzeti ünnepekről az iskola keretein belül emlékeznek meg. Az iskolai
rendezvények a DÖK szervezésében valósulnak meg. Legfontosabb célkitűzés a tanulói
kompetencia erősítése. Az idegen nyelvi képzés – 6. és 8. osztályban – újdonság. Készülnek a
tavaszi – 2016. április-május – országos kompetenciamérésre. A DIFER mérések az őszi
szünetig megtörténnek. Az általános iskola tanévre vonatkozó konkrét célkitűzései, az
intézményvezetés tanévre vonatkozó elvárásai:
1. A pedagógusok kreativitásának módszertani és szakmai megújításának kiemelt fontossága
2. Az intézményi rend és átláthatóság további fejlesztése
3. Intézményegységek közötti együttműködés összehangolása
4. A pedagógiai munka tartalmi részének megújítása
5. A délutáni szakmai munka megújítása
6. A sajátos nevelési igényű diákok eredményes fejlesztése, HHH-s tanulók
hátránykompenzálása
7. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók folyamatos segítése
8. A tehetséges tanulók eredményes fejlesztése, versenyeztetése
9. Mindennapos testnevelés magas színvonalú megvalósítása – olykor problémát okoz a
testnevelésóra megtartása, tekintettel arra, hogy minden osztálynak, minden nap van
testnevelésórája
10.
Erkölcstan oktatás zökkenőmentes megvalósítása
A 4. és 8. évfolyamon a NAT 2003 szerint végzik munkájukat. 1-3. és 5-7. évfolyamon az új
kerettanterv NAT 2012 szerint. A pedagógusok munkaideje napi 8 óra. Kötelező tanítási óra
heti 22-26 óra, benntartózkodás ideje heti 32 óra. Helyhiányban szenvednek, nem minden
esetben tudnak nyugodt körülményeket biztosítani a pedagógusok adminisztrációs
feladatainak ellátásához. Heti 8 órát iskolán kívül tölthet a pedagógus. Az előző évekhez
hasonlóan tehetséggondozások, felzárkóztatások is folynak. A tanulmányi versenyeket
illetően a jegyzékben szereplő versenyeket támogatja a minisztérium, a jegyzékben szereplő
versenyekre nincs támogatás, azok eddig is és a jövőben is szeretnék az önkormányzat
támogatását kérni. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított, és
anyagilag támogatta a lovasterápiás foglalkozásokat. A fóti versenyre egy kisbuszt biztosított
az önkormányzat, hogy zökkenőmentesen részt tudjanak venni a gyerekek a versenyen. A
beiskolázás renddel kapcsolatosan az első osztályosok beiratkozása április hónapban történik,
a nyolcadik osztályosoknak EMMI rendelet alapján történik. Az ősz folyamán tájékoztatást
nyújtanak, szülői értekezletet tartanak, kiadványokkal segítik a szülőket, gyerekeket a
választásban, november 17-én továbbtanulási fórumot tartanak, a gyerekeket eljuttatják a nyílt
napokra. Fogadóórákat rendszeresen tartanak, várják az érdeklődő szülőket. Nagyon sok
olyan szülőnek külön értesítést kell küldeniük, akiknek a gyermeke nem teljesít megfelelően.
A tízórait a kollégium ebédlőjében fogyasztják el a diákok, az ebédet a Centrál Étteremben,
meghatározott rend szerint. Az étkeztetésnél rendkívül nagy segítséget nyújt Kecskés
Sándorné. November hónaptól „A” és „B” menü közül választhatnak a gyerekek, szülők. Az
ebédeltetésnél probléma, hogy nincs kialakítva a diákok kabátjának, táskájának megfelelő
elhelyezésére alkalmas helyiség. A tanulók számára év elején megtartották a kötelező
balesetvédelmi oktatást. A korábbi – MIP (minőségirányítási program), IMIP (intézményi
minőségirányítási program) – rendszerrel ellentétben, intézményi önértékelés elnevezéssel új
rendszer jött létre. Az intézményi önértékeléssel a 8 kompetencia felmérés, és 69 indikátor
alapján kell a pedagógusoknak önmagukat értékelni, továbbá véleményezni kell a diákoknak,
illetve a szülőknek is, a pedagógusoknak órát kell látogatni, arról feljegyzést készíteni. Ez
rendkívül nagy feladatot ró a pedagógusokra. Az iskolaszék továbbra is működik, amelyen a
pedagógusok, a diákönkormányzat, a szülők, és a város képviselői tanácskoznak. Az ÁMK
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iskolaszék korábbi elnöke Magyar Tibor volt, reméli az idei tanévtől is megszavazzák a
bizalmat. A város vezetőivel továbbra is szándékában áll a kapcsolatot építeni. Az
életpályamodell fokozatai: 2-4 év a gyakornoki idő, ezt követően minősítő vizsgát kell tenni –
a Minősítő Bizottság 3 tagból áll: elnök, szakos szakértő, intézményi delegált – amely után
pedagógus I. fokozatba kerülhet a pedagógus, pedagógus II. fokozatba minősítő eljárást
követően kerülhet, ahol portfóliót kell készíteni, amit meg kell védeni. A mesterpedagógus és
a kutató tanár fokozat megszerzése nem kötelező. Az intézményben 2 mesterpedagógus van:
Zsótér-Erdélyi Dóra és Paulikné Szabó Ildikó. Emellett most végezték el a minőségbiztosítási
képzést. 2013. szeptember 1-jétől a pedagógusok előmeneteli szabályait a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64. §-a szabályozza. A Kollégium diákjai,
pedagógusai az iskolai programokhoz igazodóan, de önálló programokat is kínálnak a
gyerekeknek. Önkormányzati kisbusz látja el a majori gyerekek be- és hazautazását, ennek
fejébe óvodáskorú gyermekeket nevelnek a kollégiumban. A diákönkormányzat Maczák
Andrásné irányításával rendkívül színvonalas, szabadidős programokat szervez. A Művészeti
Iskolába a beiratkozás július 8-án volt, amit törvény ír elő, és törvény írja elő a tandíjak
mértékét is. Az iskola működtetője az önkormányzat, a fenntartó a KLIK. 7 órától 16 óráig
működik az iskola, 16 órát követően, illetve hétvégén közművelődési tevékenység folyik az
épületben. Fontos kérdés a stúdió kérdése. A stúdió kiégését követően megtörtént a
helyreállítás, ezért fontos tisztázni, hogy kié a stúdió. A könyvtár kérdését is célszerű
tisztázni, hiszen nem érti, miért kell ilyen élesen szétválasztani a gyermek- illetve a városi
könyvtárat. Kérdés, hogy az elromlott számítógépek, nyomtatók javítását ki vállalja fel. Nincs
színes nyomtatójuk, fénymásolójuk, ami hátráltatja munkájuk zökkenőmentes végzését. Nem
állnak rendelkezésre azok a műszaki eszközök, amelyek biztosítják a színvonalas
munkavégzést. Ilyen például, a jótékonysági rendezvényre meghívók, tombolajegyek
nyomtatása stb. Kérésként merül fel:
- informatikai kuckó visszaállítása
- tornaterem felújítása – ígéretet kaptak, hogy a tornaterem felújítása – pályázati úton
keresztül – megvalósulhat
- játszótér felújítása, játszóudvar eszközeinek felújítása, helyreállítása, folyamatos
karbantartása. A szülők nehezményezik, hogy a jelenlegi állapotában rendkívül
balesetveszélyesek az eszközök.
- zöld övezet ápolása, gondozása
- informatika terem eszközállományának felújítása. A felújítás olyan költséget jelent, amelyet
vélhetően az önkormányzat nem tud számukra biztosítani.
- kollégiumi vizesblokk felújítása, meszelés, ajtók mázolása
2013. évben a KLIK és az önkormányzat között megtörtént az átadás-átvétel. A működtetésre
és fenntartásra vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát javasolja, tekintettel arra, hogy azóta
új választások voltak, más a tankerület igazgatója és más a polgármester személye is.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a lényegre törő tájékoztatást. Mindig törekedett és a
jövőben is törekszik arra, hogy az önkormányzat minél sikeresebben működjön együtt a
városban lévő szervezetekkel. A József Attila ÁMK a város több funkciót, feladatot ellátó
intézménye, az épületben dolgozóknak törekedniük kell arra, hogy egymás munkáját segítve
lássák el a feladatot, nem pedig egymást hátráltatva. Az ÁMK épületében található
eszközállományt a jogszabályi keretek között kell használni. A felnőtt könyvtár a város
fenntartásában, működtetésében van, amelyen belül működik a gyermekkönyvtár. A
könyvtárban könyvtári órákat tart az iskola, illetve ingyenes internethasználatra van lehetőség.
A kérés a könyvtárral kapcsolatosan az, hogy egy helyre koncentrálódjon a két könyvtár?
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Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Egy könyvtárról van szó, ami két helyen
van elhelyezve, tekintettel arra, hogy a könyvtár kinőtte eredeti helyét. Meglátása szerint nem
kellene ennyire elválasztani a felnőtt, illetve a gyermekkönyvtárat. Előfordul, hogy egy-egy
diákcsoporttal igénybe kell venniük a felnőtt könyvtár helyiségét, és szeretné, ha ezt minden
akadály, engedély nélkül megtehetnék. Korábban működött az informatikai kuckó, a gyerekek
ott tudtak internetezni. A kérés az, hogy a diákok részére – amennyiben szükség van rá –
engedélyezzék, hogy bemenjenek a felnőtt könyvtárba.
Zsóriné Kovács Mária képviselő: Egy héten két alkalommal – kétszer 45 percben – van
könyvtárhasználati órája, amit a gyermek könyvtárban tart. Ezen két óra alatt a diákok nem
mehetnek be a helyiségbe, tekintettel arra, hogy zavarnák az óráját. Van-e arra lehetőség,
hogy ezen két óra alatt 14 éven aluli gyermek bemenjen a felnőtt könyvtárba és használja a
számítógépet? Korábbi megállapodás értelmében jelenleg a diákok nem mehetnek be a felnőtt
könyvtárba. Konfliktus alakult ki e kérdésben, és szeretnék, ha végre tisztázódna, engedélyt
kapnának arra, hogy a diákok arra az időre használhassák a felnőtt könyvtárat.
Mitykó Zsolt polgármester: A felnőtt könyvtár sajátossága, hogy csendben kell lenni.
Feltehetően zavarná a könyvtárba látogató felnőtteket, ha diákok a helyiségben esetlegesen
hangoskodnának. Vélhetően a probléma orvoslására a két intézmény belső szabályzatában van
lehetőség. Az érintett szakemberek megbeszélhetik a felvetést, véleménye szerint nincs
akadálya annak, hogy a diákok megfelelő rendben használják arra a két órára a felnőtt
könyvtár helyiségét. Figyelemmel kell lenni azért arra, hogy a helyiség elsősorban felnőtt
könyvtár. Az önkormányzat, amennyiben a lehetőségei adottak az általános iskola
szolgálatába áll, lásd. a színházteremben megtartott testnevelés órák. Törekedni kell arra,
hogy a problémákat zökkenőmentesen oldják meg az épületen belül. Az informatikai kuckó
felújítása pályázati úton lehetséges, jelenleg elbírálás alatt van a benyújtott pályázat.
Fenntartja, hogy a Képviselő-testület részt vállalt, és a jövőben is részt kíván vállalni a
közoktatási feladat-ellátásban. Ilyen például a terápiás lovaglás támogatása, ami igen komoly
költség, figyelembe véve, hogy a versenyekre való utaztatásban is segít a Testület. A KLIK is
valamilyen módon viszonozza az önkormányzat segítségét, ilyen például az óvodáskorú
gyermekek nevelése a Kollégiumban, annak fejében, hogy az önkormányzat szállítja a 39.
majori diákokat. Az önkormányzat mindemellett az idei tanévre kialakította a fejlesztő
szobákat. Az épületen belüli problémák orvoslására a két intézményen belül kell
megoldásokat találni. A honlap kérdése technikai kérdés, véleménye szerint átlátható és jól
rendszerezett, az érdeklődő könnyen megtalálhatja a keresett információt. Annak sem lenne
ellenére, ha az önkormányzat honlapjába épülnének be a különböző intézmények,
szervezetek, vállalatok információi. A játszótér kérdésében kéri a szülők támogatását. Jelzés
érkezett – rendkívül nagy publicitást kapva – a játszótér rossz állapotát illetően. A
játékelemeket a város testvértelepülésétől Uzon-Sepsimagyaróstól kapta, de ezeknek a
játékelemeknek nincs minősítésük. Ennél fogva ezeket az elemeket utcabútornak kell
tekinteni, nem mint játékelemnek. A gyerekek jelenleg is használják a játszóteret, az
utcabútorokat, annak ellenére, hogy nincs beminősítve. A tél beállta előtt rendbe kellene tenni
az elemeket. Amennyiben megsérül egy gyermek a játszótéren, úgy a felelősség a működtetőt
terheli. Jól látható helyre ki kell helyezni, hogy a játékelemeket csak saját felelősségre
használhatják. A játékelemeket el kell bontani addig, amíg nem tudnak beruházni
tanúsítvánnyal ellátott játékokra. A játszótér felújítása érdekében közösségi szerepvállalásra,
összefogásra invitálja a lakosságot, szülőket. Legalább olyan szinten helyre kell állítani a
játékelemeket, hogy azon a gyerekek játszani tudjanak, ettől függetlenül még továbbra sem
lesz tanúsítványa az elemeknek. A következő évben eleget fog tenni egy 200 ezer Ft-os
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felajánlásnak, amellyel bővülhet a játszótér egy-két játékelemmel. Ezzel példát kíván statuálni
azoknak a vállalkozásoknak, vállalkozóknak, aki hozzájárulhatnának a játszótéri eszközök
kibővítéséhez. A Kollégium vizesblokkjának felújítása rendkívül sürgető. Amennyiben az
önkormányzat erre a feladatra alkalmas szakemberei rendelkezésre állnak, megkezdik a
felújítást, esetlegesen a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
bevonásával. Igyekeznek lehetőséget biztosítani a szakképző iskola diákjainak a gyakorlatra.
Ilyen például a Rendőrőrs kerítésének a felújítása. A Centrál Étteremben történő étkeztetés
problémájára is megoldást kell találni, a kabátok, táskák elhelyezése jelenleg valóban nem
megfelelő. Mik a tapasztalatok a menzareformot illetően? Milyen a fizetési morál a térítési
díjak vonatkozásában?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: Az óvoda vonatkozásában 100
gyermekkel kezdték meg a nevelési évet, 23 előfelvételis gyermek van. Az új fizetési rendszer
értelmében a 89 étkező gyermekből 72 gyermek ingyen részesül a szolgáltatásból. Ingyenes
étkezés jár a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek – 30 fő – a három, vagy több
gyermeket nevelőknek – 14 fő – az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek – 28 fő. 17
gyermek után fizetnek teljes árat az étkezésért. A bölcsődében jelenleg 13 gyermek van. 5
gyermek után teljes árat, gyermekvédelmi támogatás szerint ingyenes 2 fő, három, vagy több
gyermeket nevelők alapján ingyenes 2 fő, illetve jövedelem alapján ingyenes 4 fő. Továbbra
is rendkívül nagy a kintlévőség: a mai nappal 2.204.839,- Ft, ebből a bölcsőde, óvoda,
általános iskola tartozása 772.961,- Ft, a szakképző iskola tartozása 1.431.878,- Ft. 2014.
évben közel 5 millió Ft volt a kintlévőség, a csökkenés a részletfizetési lehetőségnek
köszönhető. Csak részletfizetési kedvezményt adhatnak, egyéb eszköz nem áll
rendelkezésükre a kintlévőség csökkentésére. Behajtásra lenne lehetőség, de az eljárás
kezdeményezése 20.000,- Ft-ba kerülne személyenként. A menzareformmal kapcsolatosan a
jogszabályokat be kell tartani, nem térhetnek el az abban foglalt előírásoktól. Szigorúan be
kell tartani a szabályokat, hiszen igen komoly büntetési tételeket szabhatnának ki rájuk.
Tisztában vannak azzal, hogy a gyerekeknek nem minden esetben ízlik az új szabályok
szerinti étel. Rendkívül szűkös a nyersanyagnorma, nagy problémát okoz olyan étrendet
összeállítani, amelynek díja fedezi befektetett költséget. A lehetőségekhez képest helytáll a
Centrál Étterem. Nagyon nehéz minden igénynek megfelelő ételt előállítani. Ez a probléma
országos, nem csak Mezőhegyest érinti.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos kihangsúlyozni, hogy az étkeztetési költségek egy
részét az önkormányzat viseli, tekintettel arra, hogy jelentős mértékű az ingyen étkezők
száma. Meg kell érteni az együttműködő partnereknek azt, hogy a költségek egy részét itt is
az önkormányzat állja. Ki az a személy, akivel az önkormányzat a jövőben együtt tud
működni a különböző képzőművészeti kiállításokat, rendezvényeket illetően, tekintettel arra,
hogy Deli Zoltánné Szabó Éva képzőművész elhagyta az iskolát.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Molnár Csilla pedagógus vette át Deli
Zoltánné Szabó Éva képzőművészeti csoportjait.
Mitykó Zsolt polgármester: A fúvószenekar feltöltése hogyan oldódik meg?
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Minden igyekezetükkel szeretnék a
Művészeti Iskolában a zeneiskolai képzést tovább fejleszteni. Voltak problémáik a tanárok
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pótlásával, de azok megoldódtak. Amennyiben van rá igény, természetesen lehetőséget
biztosítanak a fúvós hangszereken történő tanulásra. Az utánpótlás jelenleg biztosított.
Mitykó Zsolt polgármester: Felmerült az a probléma, hogy Mezőhegyesen a zeneiskola
megszűnik, és a gyerekeknek vidékre kell elutazniuk.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Nem szűnt meg, nem is szeretné, ha
megszűnne. A tájékoztatójában kitért arra is, hogy megoldották a felmerülő problémákat,
pótolták a kieső zenetanárokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos, hogy a fúvószenekarral nem lesz a jövőben probléma.
Azért lényeges kérdés, mert az önkormányzat bizonyos rendezvényeken számít a zenekarra,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat a fúvószenekart is jelentős összeggel támogatja, akár
az utaztatást, akár a bérezést illetően.
Krcsméri Tibor képviselő: Jelenleg a rézfúvós tanár hiánya okozhat problémát.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Csak a rézfúvós hangszeren tanuló
gyerekeket viszik vidékre, a többiekkel nincs probléma.
Mitykó Zsolt polgármester: Ígéretet tett arra – augusztus 19-ei ünnepi megnyitó
rendezvényen – hogy a Zeneiskola zökkenőmentesen fog működni. Nem szeretné, ha ez a
feladat az önkormányzatra hárulna, esetlegesen zenetanárokat kelljen foglalkoztatnia azért,
hogy a fúvószenekarban ne okozzon problémát a felkészítő tanár hiánya.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Amennyiben igény van rá, megpróbálják
biztosítani a zenetanár foglalkoztatását. Sajnálatos módon ebben a tanévben csak három
gyermeket írattak rézfúvós szakra, ezért a zenetanár nem vállalta a bejárást, a gyerekeket
viszik hozzá.
Mitykó Zsolt polgármester: A városi rendezvényeken korábban a Művészeti Iskola
drámatagozatos diákjai rendre felléptek. Drámatagozat az idei tanévben nem indult.
Felvetődött annak lehetősége, hogy a Szakképző Iskolával együttműködve készülnének fel
egy-egy rendezvényre.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Krcsméri Tiborné színjáték csoportja
megszűnt. Jelenleg nincs olyan csoportjuk, amely ugyanolyan színvonalú műsorral fel tudna
lépni városi rendezvényeken. Nincs ellenére a szakképző iskolával való együttműködés,
elképzelhetőnek tartja, hogy – megosztva a terheket – egyik rendezvényen az általános
iskola, a másik rendezvényen a szakképző iskola diákjai lépnek fel. A tanév elején vannak,
ezért nem tudja felvállalni az október 23-ai rendezvény megszervezését. Iskolai szinten
tartanak megemlékezést – amelyre várják az érdeklődőket október 22-én – de a rövid
határidőre tekintettel nem vállalja az ünnepi műsor megszervezését.
Mitykó Zsolt polgármester: Az eddigi előadásokkal is meg voltak elégedve, nem várnak el
nagy volumenű műsort.
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Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Az idei tanévben az alsó tagozatos
pedagógusok vállalták a karácsonyi műsort és a pedagógus napot, a felső tagozatos diákok
pedig Miskucza Tünde vezetésével az október 23-ai, illetve a március 15-ei ünnepi műsor
megszervezését.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzatnak el kell gondolkoznia azon, hogy a
jövőben milyen műsorokat prezentál az ünnepségeken. Kéri az ezzel kapcsolatos
véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Mint ahogyan a Mezőhegyesi Fúvószenekart támogatja a város –
utaztatás, helyiség biztosítása, karnagy megbízási díja stb. – ugyanilyen formában meg
lehetne bízni egy szakembert, aki megszervezi az ünnepi műsort, felkészíti azokat a
személyeket, akik megfelelő színvonalon a városi ünnepségeken elő fog adni. Megbízási díj
ellenében megszervezi a városi ünnepségeket, ezzel megoldódna a probléma. Amennyiben a
pedagógusnak a feszített munkavégzése mellett nem marad szabadideje erre a feladatra, nincs
más lehetőség, meg kell bízni egy szakembert.
Mitykó Zsolt polgármester: Igyekeznek megtalálni a megoldást, de sajnálattal veszi
tudomásul, hogy eltávolodás van a közösségek életében.
Deli Zoltán képviselő: Magyar Tibor képviselő ötlete egy megoldási lehetőség, egyetért
azzal, Krcsméri Tiborné drámatagozatos pedagógust is meg lehet keresni ezzel a kéréssel.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem érti, miért a fúvószenekar lépjen fel egy október 23-ai
ünnepségen? Vannak olyan ünnepségek, ahol a zenekarnak kell fellépni és vannak olyanok,
amelyen nem. Augusztus 20-ai ünnepséget méltóképpen megünnepelte a zenekar, a
fúvószenekari találkozóval, illetve készülnek a januári újévi koncertre. Meglehetősen
leterhelt volt az utóbbi időben a zenekar.
Magyar Tibor képviselő: Krcsméri képviselő úr félreértette a javaslatát, mert nem a
fúvószenekarnak kell fellépnie azokon a rendezvényeken, hanem fel kellene kérni
szakembert, aki megszervezi az ünnepi műsort, amelyért megbízási díjat fizetne az
önkormányzat. Az ünnepi műsort nem feltétlenül kell gyerekekkel előadni, hiszen a zenekar
jelentős része sem gyerekekből áll.
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi, jól működő rendszer megszűnik, a folyamat
megszakad.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Nagy érvágás volt az iskolának is, hogy
Krcsméri Tiborné nem vállalta a színjáték csoport vezetését, pedig igyekezett meggyőzni Őt.
Sajnálatos módon az Ő helyére nem tudnak pedagógust biztosítani, mert nincs másnak
megfelelő végzettsége. Ebből kifolyólag hasonló színvonalú városi rendezvényt nem tud az
általános iskola prezentálni. Ettől függetlenül az iskola keretein belül megrendezik az
ünnepséget, ilyen például a futóverseny, Gránicz túra stb. Ezzel a hagyománnyal nem
kívánnak szakítani a jövőben. Véleménye szerint a közművelődés feladata lenne a városi
ünnepségek megszervezése. Egyébként az október 23-ai ünnepség nem éppen gyerek közeli
rendezvény.
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Mitykó Zsolt polgármester: Természetesen a közművelődés a maga részéről megszervezi
az ünnepséget, de hiányozni fog a diákok előadása, részvétele. Emellett itt is érezhető a
széthúzás, az intézmények közötti eltávolodás. Korábban mindig jelen voltak a diákok az
október 23-ai rendezvényen, függetlenül attól, hogy össztársadalmi eseményként rossz dolog
történt az országban.
Krcsméri Tibor képviselő: Tisztában kell lenni azzal is, hogy nem minden településen van
színjáték tagozat, mégis megoldják az ünnepségek megszervezését.
Rajos István alpolgármester: Az Általános Művelődési Központ rendelkezik megfelelő
végzettségű és felkészültségű szakemberrel, akiknek feladat a városi rendezvények
megszervezése. Kérdés, hogy az önkormányzat meg tud-e fizetni egy olyan színvonalú városi
rendezvényt, ami a megszokottól eltérő, vagy a diákok által előadott műsor betudható-e
városi rendezvénynek. Véleménye szerint nem kell külön szakembert megbízni, megbízási
díj fejében arra a feladatra, amit egyébként a közművelődési szakember elvégez. Adott
esetben az önkormányzat felkérheti az általános iskolát, színesítse műsorával a városi
rendezvényt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, térjenek vissza játszótéri eszközök kérdésére.
Rajos István alpolgármester: Mezőhegyes a romániai testvértelepülésétől UzonSepsimagyaróstól kapta a játszótéri elemeket. Ezek a játékelemek nem felelnek meg az uniós
előírásoknak. Az Általános Iskola intézményvezetője, az ÁMK vezetője, illetve szülők is
megkeresték e kérdéssel. Elindított egy közösségi összefogást az elemek felújítása,
biztonságosabbá, játszhatóbbá tétele érdekében. A mezőhegyesi Fidesz csoport, illetve a civil
szervezetek e nemes ügy mellé álltak és október 3-án reggel 8 órakor megkezdik a
munkálatokat. Köszönet Deák Hajnalkának, illetve Zsótér Mihálynak. Deák Hajnalka
vállalkozói segítséggel a kettő darab új csúszdát megvásárolta. Zsótér Mihály a festéshez
szükséges eszközöket, festékeket biztosította. Kéri azokat a szülőket, mezőhegyesieket, akik
tudnának segíteni, részt kívánnak venni a játékelemek felújításában, a Képviselő-testület
tagjait, akinek ideje engedi, segítsenek a munkálatokban. A segítséget elfogadják anyagi
hozzájárulás, vagy személyes segítségnyújtás formájában. A felújítástól nem lesz minősítése
a játékelemeknek, nem fog megfelelni egyetlen uniós előírásnak sem, de biztonságosabban
tudnak rajta játszani a gyerekek. Továbbra is az önkormányzatot, Képviselő-testületet terheli
a felelősség, ha baleset történne a játékelemek miatt. A figyelmeztető táblát továbbra is ki
kell helyezni és fokozottan fel kell hívni a szülők, nevelők stb. figyelmét arra, hogy csak saját
felelősségre használhatják az elemeket.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Mindaddig, amíg nincs tanúsítványa a játékelemeknek,
az elemek nem használhatóak, azokat el kell bontani.
Mitykó Zsolt polgármester: Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel a
gyerekek biztonságosabb körülmények között játszhatnak.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Amennyiben felújításra kerülnek a
játékelemek, nem szükséges elbontani azokat?
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: A felújítás ellenére is el kell bontani. A felújítással
sem fognak a játékelemek megfelelni azoknak a feltételeknek, uniós szabályoknak,
amelyeket jogszabály ír elő. Rendkívül komoly felelősségi kérdés az önkormányzat részéről.
Amennyiben baleset történik, komoly felelősség terheli a Testületet, tekintettel arra, hogy ez
nem minősített játszótér, nem felel meg az uniós előírásoknak.
Mitykó Zsolt polgármester: A játszóelemek lebontása folyamatosan történne, ahogy
lehetőség lesz új, minősített játékelemek beszerzésére, ezért is támogatja alpolgármester úr
kezdeményezését. A játékelemeket folyamatosan cserélnék le az új játékelemekre.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben eltávolítanák a játékelemeket, és új játékelemekkel
helyettesítik, szellemi presztízsvesztést érnének el, tekintettel arra, hogy a város ajándékba
kapta azokat. Az uniós előírások már akkor is éltek, amikor ajándékba kapta a város a
játékelemeket. Elhelyezték a játszótérre, fel is avatták, nem lenne etikus elbontani. Van-e
lehetőség arra, hogy megkeresni olyan szakembert, akinek van engedélye, és szakmai
tanácsot kérni arra, hogyan lehetne átalakítással szabványossá tenni az elemeket. Nem
javasolja a játékelemek elbontását.
Krcsméri Tibor képviselő: Információja szerint az országban több településnek
ajándékoztak ilyen játékelemeket. Nem lehetne érdeklődni, hogy azokon a helyeken hogyan
működtetik azokat, engedélyeztették-e?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Miután felépültek a játékelemek, körbejárták azt a kérdést,
hogy azokat a játékelemeket hogyan lehetne legalizálni. Tájékoztatták a Képviselő-testületet,
hogy nem lehet legalizálni, tanúsítvánnyal ellátni az elemeket. A többi, hasonló játszótér
sincs legalizálva, mert nem felelnek meg az előírásoknak. Az önkormányzat asztalos
szakemberei minden nap ellenőrzik a játékelemek állapotát, ezt feljegyzik, és jelzik, ha
valamelyikkel probléma adódik, jegyzik azt is, hogy milyen javításokat hajtottak rajtuk
végre. A problémát igyekeznek rövid időn belül orvosolni. Ezektől a munkálatoktól azonban
nem lesz legális a játszótér.
Magyar Tibor képviselő: Milyen javítással, átalakítással lehetne legálissá tenni a
játékelemeket? Az összegyűjtött adományt nem a festékre kellene akkor költeni, hanem
olyan eszközökre, amellyel legálissá tudnák tenni a játékokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez hosszú folyamat lenne.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az ajándékba kapott térbútorok felállításakor
kihívtak egy minőségtanúsítványt 20 éve kiállító szakembert, aki megvizsgálta a bútorokat.
Ezek a térbútorok nem csak egy szegmensében nem felelnek meg az előírásoknak, hanem
egyik elemében sem. Ezeket a bútorokat akkora összegből lehetne alkalmassá tenni,
amekkora összegből újat lehetne vásárolni. Ezek a játékelemek sem méretben, sem
kidolgozásában, sem anyagában nem felelnek meg a szabványnak. A szabvány minden egyes
elemének meg kellene felelnie a játékelemeknek, több száz oldalas leírás van ezzel
kapcsolatosan. A szakember szerint átalakítással sem lehetne szabványossá tenni a
játékelemeket.
Magyar Tibor képviselő: Ez azt jelenti, hogy a játszótér felújítására összegyűjtött támogatás
kidobott pénz, mert előbb, vagy utóbb elbontásra kerülnek a játékelemek?
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Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az előírásoknak a felújítással sem fognak
megfelelni a játékelemek. Egyértelmű, hogy biztonságosabbak, használhatóbbak lesznek a
játékelemek, de a szabványossági feltételeknek akkor sem felelnek meg.
Rajos István alpolgármester: Szeretettel várják Magyar képviselő urat a felújításnál. A
felújítás nem azt jelenti, hogy elpocsékolják az összegyűjtött támogatást, hanem
biztonságosabbá, játszhatóvá szeretnék tenni a játékelemeket. Hangsúlyozni kell, hogy ettől a
felújítástól nem lesz szabványos játszótér. A törekvés arra irányul, elindítanak egy olyan
folyamatot, amitől nem lesz szabványos játszótér, de biztonságosabb, mint volt. A cél, mint
ahogyan két évig nem történt baleset, legalább ugyanennyi ideig biztonságosan
használhassák a játékokat. A felújítási munkálatoknál ács és asztalos szakemberek is jelen
lesznek, és az Ő irányításuk mellett folynak a munkálatok.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A javítással biztonságosabbá válnak a játékelemek, de
nem lesz szabványos a játszótér. Nem lesz megoldva az alapprobléma. A felújítást követően
felmehetnek a gyerekek a játékelemekre, avagy sem?
Rajos István alpolgármester: Csak saját, vagy szülői felelősségre használhatják a felújítást
követően is a játékelemeket.
Magyar Tibor képviselő: Az óvodai kültéri játékelemek esetében is volt egy döntés,
miszerint azok nem felelnek meg a szabványnak, ezért egyik napról a másikra felszámolták
azokat. Ugyanez a döntés megszülethet akkor is, ha a felújítás megtörténik, tekintettel arra,
hogy bármikor jöhet egy ellenőrzés. Az ellenőrzés során megállapítást nyerhet, hogy a
játékelemek nem szabványosak, azonnali hatállyal el kell bontani.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Amennyiben a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzést
tart, és nincs tanúsítvány, azonnali hatállyal bírságolhat és kötelezheti a játékelemek
elbontására az önkormányzatot. Minden évben be kell jelenteni a játszótereket a
Felügyelőségnek, kijön ellenőrizni azokat, hogy megfelel-e a szabványnak, csatolni kell a
TÜV igazolásokat. Amennyiben megállapítást nyer, hogy nem felel meg a szabványnak,
azonnali hatállyal el kell bontani. Mezőhegyesen jelenleg egy szabványos játszótér van.
Rajos István alpolgármester: Ezek a játékelemek eddig is ott voltak, nem jelentették be a
Felügyelőségnek, nem minősül továbbra sem játszótérnek. Továbbra is saját felelősségre
használhatják, és ezt táblák fogják jelezni. Az elemeknek a felújítással sem lesz tanúsítványa,
de játszhatóvá válnak, és térbútornak minősülnek. Jelenleg nem játszhatóak az elemek, rossz
állapotban vannak, vagy felújítja az önkormányzat, vagy Testületi döntésre elbontatja. A
játszóelemek felújítására támogatás gyűlt össze, és közös összefogással felújítják azokat.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Történt egy baleset, ami miatt a szülő feljelentést tett
az ÁMK vezetőjénél, követelve a játékok tanúsítványát. Erről Paulikné intézményvezető
asszony is értesült. A játszóteret köteles bejelenteni az önkormányzat. Amennyiben a szülő
feljelentést tesz a Felügyelőség felé, az önkormányzat rendkívül nehéz helyzetbe kerül.
Mindkét intézményvezető védelmében, ezt a játszóteret nem lehet legálissá tenni, bármi
történik, mindkét intézményvezetőt felelősségre vonhatják, nem csak az önkormányzatot. A
szülőnek nem tudnak prezentálni tanúsítvány, amennyiben tovább kívánja vinni az ügyet,
nem lehet megakadályozni azt.
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Uj Zoltán képviselő: Mind a jegyző asszony, mind az intézményvezető asszony, mind az
alpolgármester úr által elmondottakkal egyetért. Az iskola melletti játszótér nem minősül
játszótérnek, a játékelemeket térbútoroknak kell minősíteni, azokat fel kell újítani és jól
látható helyen figyelmeztetni kell a szülőket, hogy ezek az elemek térbútornak minősülnek,
nem lehet használni azokat. A szülők saját felelősségre engedik fel a gyerekeket, az
önkormányzatot így nem érheti támadás, nem az önkormányzat felelőssége, ha baleset
történik. Nem tehetik ki ekkora felelősségnek a vezetőket, ezzel megvédhetik az
intézményvezetőket is.
Kerekes György képviselő: Javasolja, a játékelemeket minősítsék köztéri fából faragott
műalkotásnak, jelezve ezt a szülőknek, pedagógusoknak. Tisztában vannak azzal, hogy mi
lenne helyes, mit engedélyeznek a jogszabályok, de sajnálatos módon korlátozottak a
lehetőségeik.
Javasolja, térjenek vissza a Centrál Étteremben a kabátok, táskák elhelyezésének a
problémájára, illetve a stúdió kérdésére. Emellett számos kérdés, kérés vetődött fel, amit még
meg kell beszélni.
Mitykó Zsolt polgármester: A stúdió kérdése nem egyértelmű, hiszen az is egy közös
közösségi tér. Vannak olyan eszközök, amelyek az ÁMK és vannak olyan eszközök, amelyek
az általános iskola használatában vannak. Ezekre az eszközökre szükség van általános iskola,
illetve ÁMK által szervezett rendezvényeken is. A stúdió kérdése rendkívül összetett,
véleménye szerint ezt a kérdést is – mint sok más kérdést – a két intézmény együttműködése
határozza meg. A harmonikus együttműködéssel rendkívüli eredményeket érhetnének el,
ilyen például a terápiás lovaglás stb.
Rajos István alpolgármester: Visszatérve a játszótér kérdésére, Ő is folyamatosan azt
hangsúlyozta, hogy a játékelemek felújítása ellenére nem fog játszótérnek minősülni.
Magyar Tibor képviselő: Két hete volt egy hosszadalmas megbeszélés a képviselők és a két
intézményvezető között, amelyen sem a polgármester, sem az alpolgármester nem tudott
jelen lenni. Ezen a megbeszélésen részletesen átbeszélték a két intézménnyel kapcsolatosa, a
két intézmény közötti problémákat. Javasolja, a részletekbe ne menjenek bele, vegyék elő azt
a megállapodást, amely az önkormányzat és a KLIK között jött létre és tartalmazza, hogy
mely eszközök, kinek a tulajdonában vannak, ki, miért felelős, kinek mi a feladata. Az egyes
eszközökért, ingóságokért az felel, aki leltár szerint átvette azokat. A megállapodás
birtokában lenne létjogosultsága annak, amiről jelen ülésen vitatkoznak. A megállapodás
tartalmának ismeretében kellene tovább folytatni a tárgyalást, akár rendkívüli ülés keretében.
Olyan irányba kellene tovább folytatni a tárgyalást, hogy az ne találgatásokba, parttalan
vitába torkolljon.
Mitykó Zsolt polgármester: Az intézményvezető asszony kérése is az volt, hogy vizsgálják
felül az önkormányzat és a KLIK között köttetett megállapodást.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Annál is inkább fontos a megállapodás
ismerete, mert el kell készítenie az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ehhez szükséges az
önkormányzat, az ÁMK, és az általános iskola közötti megállapodás, leltár készítése.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Sem az ÁMK-nak, sem a Képviselő-testületnek nincs
köze az átadás-átvételhez. Az átadás-átvételnek a volt intézményvezető, Zsótér-Erdélyi Dóra
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és a jelenlegi intézményvezető, Paulikné Szabó Ildikó között kell lebonyolódnia. Az átadott
eszközök leltára a volt intézményvezetőnél kell, hogy meglegyen. A nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklete
felsorolja, mi az önkormányzat kötelezettsége üzemeltetés szempontjából, mely értelmében
az önkormányzat feladata többek között a kis értékű tárgyi eszközök biztosítása.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Azért fontos a stúdió kérdése, mert a stúdió
kiégését követően a stúdiót a jótékonysági bevételből és alapítványi pénzből újították fel,
illetve a biztosítótól is kaptak rá pénzt.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Azt a leltár szerinti listát kell megvizsgálni, ami a volt
intézményvezetőnél található. Ami a volt intézményvezető neve alatt szerepel, az kerül át a
jelenlegi intézményvezetőhöz. Ahhoz, hogy az iskolán belül hogyan oszlanak meg a
felelősségi arányok, az önkormányzatnak semmi köze nincs.
Kerekes György képviselő: A két héttel ezelőtti megbeszélésen két listát mutattak fel. Az
azóta eltelt időszak alatt sikerült tisztázni, hogy melyik lista a valós?
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: A 2013. évben készült listát leszűkítették,
és azok a tételek, amelyek kikerültek az iskola leltárából, az ÁMK-hoz kerültek. Meglátása
szerint azokat az eszközöket használhatja az iskola is.
Mitykó Zsolt polgármester: Itt is visszaüt az a tény, hogy az ÁMK egy olyan intézmény,
amelyben több feladatot látnak el, az együttműködéstől függ, hogy milyen eredménnyel
működik egy épületben a két intézmény. Nem zárkózik el az ÁMK az elől, hogy
meghatározott eszközök átcsoportosításra kerüljenek az iskola használatába, egy bizonyos
feladat ellátása érdekében. Fontos tényező, hogy az eszköz használatba vételéhez engedélyt
kell kérni, amennyiben használni kívánja az iskola, úgy azt az ÁMK-tól ki kell kérni, illetve
bizonyos rendezvények megtartásához is.
Uj Zoltán képviselő: A leltárban szereplő eszközökért annak leltár szerinti tulajdonosa felel.
A leltár szerinti tulajdonostól el kell kérni azt az eszközt, ha azt más kívánja használni. A
legfőbb probléma – amiből ered a vita – hogy a két intézményvezető között személyi
súrlódások vannak. Korábban erre nem volt példa, minden zökkenőmentesen zajlott,
példaértékű volt az az együttműködés, amit az intézményvezetők mutattak, rendkívüli
összetartást tapasztaltak. A jelenlegi ellentét kezelhető lenne, és véleménye szerint ebbe a
Testületnek nem is szabadna belefolynia. Egy célért, a közoktatás és a közművelődés
zökkenőmentes működéséért kellene küzdeni mindkét intézményvezetőnek, amelyben egy
harmadik szereplőnek nincs része. Mindenhol vannak problémák, viták, de azokat jól kellene
kezelni, azokat egymás között meg kellene oldani, a közös cél érdekében. Mindkét fél
tárgyalóképességére szükség van, így nem érezné a Testület a súrlódásokat.
Kerekes György képviselő: „A jó barátság alapja a pontos elszámolás” Vannak eszközök,
amelyeket a jótékonysági rendezvény bevételéből vásárolt a Mezőhegyesi József Attila
Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány és adott át használatra az ÁMKnak. Azok az eszközök nem az önkormányzat tulajdonában vannak. Minden más az
önkormányzat tulajdonában van, de használatra átadta a KLIK-nek. Akkor nem lesznek
viták, ha mindenki tisztában lesz a korlátaival, a jogaival. Amennyiben tisztába kívánják
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tenni és arra törekedni, hogy együttműködés és ne súrlódás legyen, az alapoktól kell rendbe
tenni a dolgokat. Ez nem a Testület feladata, ha azonban nem sikerül a vitákat rendezni, a
Testületnek be kell avatkoznia, hiszen minden az Ő felelőssége. Amennyiben nincs rendezve
az önkormányzat és a KLIK közötti átadás-átvétel kérdése, rövid időn belül tisztázni
szükséges. ahhoz, hogy elkerüljék a súrlódásokat. A volt és jelenlegi intézményvezető közötti
átadás-átvételhez az önkormányzatnak semmi köze nincs.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: A kabátok, táskák elhelyezésével
kapcsolatosan adott a helyiség, helyiségek a Centrálban, ennél nagyobb helyiséget nem
tudnak biztosítani. A helyiségbe a fali fogasok mellett álló fogasokat is elhelyeznek, hogy az
is rendelkezésre álljon, de rendkívül szűk a hely, aminek bővítésére nincs lehetőség.
Deli Zoltán képviselő: Vélhetően jelen ülésen a kérdésekben nem fognak egyezségre jutni.
Egyértelmű, hogy a leltár átadás-átvételének lebonyolítása az intézményvezetők dolga. A
pedagógusok és az ÁMK alkalmazottai nap, mint nap részesei az iskolában folyó munkának,
és tapasztalják a nézeteltéréseket, súrlódásokat. Mint ahogyan két héttel ezelőtt is, meg kell
próbálni rendezni nézeteltéréseket. A Testületnek igen is köze van ahhoz, hogy hogyan
történik a megosztás az ÁMK és az iskola eszközei között.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A képviselő úr félreértette. A Paulikné Szabó Ildikó
intézményvezető által elmondott átadás-átvételhez nincs köze a Testületnek. Az
önkormányzat és a KLIK közötti átadás-átvétel megtörtént 2013. évben, amihez köze volt a
Testületnek, és döntött is arról – a megállapodás tervezetet, annak mellékleteit akkor a
Testület elé terjesztették. Az iskola intézményvezetője által említett átadás-átvételnek a volt
és a jelenlegi intézményvezető között kell megtörténnie, arról, amit a Testület már átadott a
KLIK-nek.
Deli Zoltán képviselő: Azt egyértelműen tisztázni kell, hogy mi a státusza az iskolának az
épületben, mihez van joga, mi a mozgástere stb. Rendkívül rossz hallani, és gyakran
előfordul, hogy az iskola dolgozói megtűrt személyek az épületben.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: 2013. év elején volt egy tárgyalás a KLIK akkori
igazgatójával, Varga Gusztáv úrral, amelyen jelen volt az ÁMK vezetője és Paulikné, az
iskola jelenlegi intézéményvezetője is. A tárgyaláson tisztáztak minden vitás kérdést. Az
általános iskola függetlenül attól, hogy a KLIK a fenntartója, a városé, ugyanúgy
használhatja az eszközöket, a helyiségeket, mint korábban, de fontos, hogy egyeztetni kell a
két intézményvezetőnek. Ezzel egyetértett Varga Gusztáv úr is. Törekedni kell a
zökkenőmentes együttműködésre, működnie kell mind az iskolának, mint a
közművelődésnek. Egyetért Uj képviselő úr által elmondottakkal, a személyi súrlódásokat
rendbe kell tenni, mert ettől függetlenül minden jogi kérdés tisztázva van.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Két év alatt sikerült egy olyan falat építeni
az általános iskola és az ÁMK közé, ami meglátása szerint lebonthatatlan. Sikerült két év
alatt az ÁMK intézményvezetőjének kialakítania úgy a státusz szimbólumát, hogy csak az Ő
engedélyével és csak rajta keresztül lehet bizonyos feladatot ellátni, vagy eszközöket
használni. Ilyen például, hogy Ő nem kérheti a takarítónőt takarításra, csak az
intézményvezető engedélyével. Meglátása szerint, ha az iskolának szüksége van valamire, azt
engedély nélkül is igénybe veheti. Úgy érzi, az iskola sarokba szorítva, meg van fogva a
keze.
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Deli Zoltán képviselő: Egyeztetésre van szükség.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Mindenre egyeztetésre van szükség?
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Igen, egyeztetni kell. Fontos, hogy a munkáltatói
jogokat tiszteletben kell tartani.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez az önkormányzaton, Polgármesteri Hivatalon belül is így
működik, és egy jól bevált rendszer. Minden esetben, ha olyan témát érint, ami az ÁMK-hoz
tartozik, egyeztetni kell és az ÁMK intézményvezetőjét kell keresni. Amennyiben valamivel
probléma van – például takarítás – az ÁMK intézményvezetőjéhez kell fordulni. Az ÁMK
épületének működtetője az önkormányzat, a Képviselő-testület, így munkáltatói jogköréből
adódóan vannak jogai az általános iskolával kapcsolatosan. Elsősorban nem engedély
kérésről van szó, hanem egyeztetésről.
Uj Zoltán képviselő: A személyi súrlódásokat rendezni kell, a nézeteltéréseket meg kell
beszélni. A részletek megbeszélésének a helye nem a testületi ülés. Annyiban igazat ad az
iskola intézményvezetőjének, hogy a kisebb volumenű problémákkal, ügyekkel ne kelljen az
ÁMK intézményvezetőjéhez fordulni. Ugyanakkor nem szabad túl nagy teret sem engedni az
iskola intézményvezetőjének, mert visszaélhet azzal. A problémákat csak úgy lehet
megoldani, ha megbeszélik azokat. Az ÁMK épületén belül érezhető a feszültség, és ez a
probléma nem első ízben van a Testület előtt. A Testület nem mehet el szó nélkül a probléma
mellett. A személyi súrlódásról nem a Testületnek kell döntenie, azt az érintetteknek kell
megoldani, de minden más kérdésben – amennyiben nincs megoldás – a Testületnek be kell
avatkoznia. Amennyiben szükséges, újra üljenek össze, ha kell, a Testület bevonásával, és
igyekezzenek megoldani a problémát. Amennyiben nem oldják meg a problémákat, úgy
hónapokon, éveken keresztül vonszolják magukkal.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Meglátása szerint nagyon jól tud
együttműködni Soósné Záluszki Máriával, és a jövőben is így lesz. Világossá vált számára,
ha a működtetést illetően bármilyen kérése van, nem az önkormányzathoz és a Képviselőtestülethez, hanem az ÁMK intézményvezetőjéhez kell fordulnia. Tudomásul kell vennie,
hogy nem minden kérésének tudnak eleget tenni, főleg, ha annak anyagi vonzata van. A
közoktatásnak zökkenőmentesen kell működnie, amennyiben nincs meg hozzá a szükséges
fedezet, át kell csoportosítani. Az ÁMK működtetése alá tartozik a Centrál, ami a mínuszokat
termeli.
Mitykó Zsolt polgármester: A költségvetés tárgyalásakor meg kell határozni, milyen
fejlesztéseket terveznek az adott évre, ez vonatkozik az ÁMK-ra is. Az, hogy miért működik
veszteségesen egy terület, sok tényezőtől függ – az önkormányzattól független tényezők –
egyik ilyen például az ingyenes gyermekétkeztetés. A legtöbb probléma eljut a Testület elé,
aki igyekszik a problémát orvosolni. Az intézményvezető asszony tájékoztatását azért kérte,
hogy lássák, az együttműködésnek vannak sikerei is. Jelen ülésen elsősorban a problémák
kerültek előtérbe. Vannak személyes indíttatású feszültségek, vannak hatalmi jogviszonyból
eredőek is. Törekedjenek az együttműködésre, mind a közoktatás, mind a közművelődés
eredményes működése érdekében. Köszöni az intézményvezető asszony tájékoztatását. A
munkára koncentrálva, a kereteket tiszteletben tartva igyekezzenek segíteni munkájukat.
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Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Köszöni a meghívást. 2015. október 2-án a
TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 kiemelt projekt "Partnerségi és hálózatosodás"
moduljának Megyei sport általi közösségépítő események szervezése minden megyében
elnevezésű sportrendezvényre kerül sor a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában, melyre sok szeretettel várja az érdeklődőket.
12. napirendi pont: ÁMK fűtésrendszerének felújítására – szelepcsere – fedezet
biztosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A József Attila ÁMK fűtésrendszerének további felújítása válik
szükségessé. 2014. évben kezdődött meg a felújítás, akkor a szivattyú cseréjére is sor került.
A felújításokat a Bi-Line Kft. végzi el. A cég szerződést kötött az önkormányzattal, mely
értelmében teljeskörűen ellátja az önkormányzat intézményei fűtésrendszerének
karbantartását, javítását. A fűtési rendszer hatékonyabbá tétele érdekében további felújításra
van szükség, a szelepek cseréjével. A Bi-Line Kft. árajánlatot adott a felújításra, amelyben az
anyagköltség is szerepel, nettó 3 millió Ft, azaz bruttó 3.810.000,- Ft értékben végezné el az
újabb felújítást. A munkálatokat csak abban az esetben tudja a cég elvégezni, ha biztosítja a
Testület az ahhoz szükséges pénzügyi fedezetet. 2014. év végén testületi ülésen felvetődött a
szelepek cseréjének a kérdése is, de akkor csak a szivattyúk beszerzésére biztosított fedezetet
a Testület. Javasolja, a Testület engedélyezze a munka elvégzését és biztosítsa az ÁMK
költségvetésében az ahhoz szükséges fedezetet.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: 2014. decemberében döntött a Testület a szivattyúk
cseréjéről. Akkor azért sem dönthetett a Testület a szelepek cseréjéről, mert konkrét árajánlat
nem állt rendelkezésre.
Krcsméri Tibor képviselő: A szelepek beszerzésének költségére van fedezet? A szükséges
összeg rendelkezésre áll?
Rajos István alpolgármester: A szelepek cseréjére betervezték a szükséges összeget a
költségvetésbe.
Uj Zoltán képviselő: Mekkora megtakarítást fog eredményezni a szelepek cseréje?
Rajos István alpolgármester: Minimum 20 %-os megtakarítás érhető el.
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,
elfogadva a Bi-Line Szerviz Kft. ajánlatát, engedélyezze a József Attila Általános Művelődési
Központban lévő fűtőtestek szabályozószelepekkel való ellátását, a munka elvégzéséhez
szükséges 3.000.000,- Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosítsa a József Attila ÁMK
költségvetésében, és hatalmazza fel a József Attila ÁMK vezetőjét, Soósné Záluszki Máriát, a
vállalkozói szerződés megkötésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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194/4015. (IX. 30.) Kt. határozat
Az Általános Művelődési Központ fűtésrendszerének felújítására – szelepcsere –
fedezet biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadva a Bi-Line Szerviz Kft. (1117 Budapest,
Bercsényi u. 32/B.) ajánlatát, engedélyezi a József Attila Általános Művelődési Központban
lévő fűtőtestek szabályozószelepekkel való ellátását.
A munka elvégzéséhez szükséges 3.000.000,- Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosítja a József
Attila ÁMK költségvetésében. A felújításhoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2015. évi
költségvetés adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felhatalmazza a József Attila ÁMK vezetőjét, Soósné Záluszki Máriát, a vállalkozói
szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
13. napirendi pont: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz
történő csatlakozásról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
támogatja a pályázatható történő csatlakozást.
Mitykó Zsolt polgármester: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatának, eljárási szabályok (4) bekezdése
értelmében a pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el, majd tájékoztatja
döntéséről a Képviselő-testületet. Egy pályázó minimum havi 1.000.-Ft, maximum havi
5.000.-Ft támogatásban részesülhet. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 09.
A benyújtott pályázatokat 2015. december 07-ig kell ellenőrizni, rögzíteni és elbírálni.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához, 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:
195/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához.
A pályázathoz szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
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Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. október 01. a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére
14. napirendi pont: Balázs Sándor karbantartói munkakörbe való kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Balázs Sándor körülbelül 1 hónappal ezelőtt felmondott az
önkormányzatnál. Villanyszerelő végzettségű karbantartó, aki az intézményegységekben látta
el feladatát. Sikertelen munkavállalása után ismételten jelentkezett az önkormányzatnál.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Balázs Sándor felmondásával a megüresedett munkakört
közmunkással szerették volna betölteni, de nem találtak arra alkalmas személyt. A munkaköre
továbbra is üres, véleménye szerint szükség van a munkájára. Közmunkásként foglalkoztatva
lényegesen kevesebb bérezésben részesülne.
Rajos István alpolgármester: Balázs Sándor korábban is közalkalmazottként dolgozott az
önkormányzatnál?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen.
Uj Zoltán képviselő: Feltétlenül szükséges határozatlan időre kinevezni? Az önkormányzat
jelenleg nem veszélyezteti a létszámleépítés veszélye, de ha bekövetkezik, könnyebben tudná
orvosolni a problémát a Testület.
Zsóriné Kovács Márta képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a testület
határozatképességét.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Nem kötelező határozatlan időre kinevezni, de a
próbaidő – minimum három hónap – kikötése kötelező. A határozott idejű kinevezés nem
jelentene megoldás, tekintettel arra, hogy határozott időre egy bizonyos feladat elvégzésére,
vagy helyettesítési időre lehet alkalmazni. Határozott időre továbbá azért sem lenne célszerű
kinevezni, mert, ha a határozott idő lejárta előtt valamilyen okból kifolyólag felmentik a
munkavállalót, a teljes hátralévő időre ki kell fizetni a bérét. A határozatlan idejű
munkaviszonyt könnyebb felmondani.
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
nevezze ki Balázs Sándor Mezőhegyes, Templom u. 3. 9. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba, az önkormányzat „lakóingatlan bérbeadása” szakfeladatára, karbantartó
munkakörbe, 2015. október 1-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, és
bérét bruttó 122.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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196/2015. (IX.30.) kt. sz. határozat
Balázs Sándor kinevezése karbantartónak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Balázs Sándor (szül: Mezőhegyes 1962.03.03., an: Nádasdi
Julianna) 5820 Mezőhegyes, Templom u. 3. 9. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba, az önkormányzat „lakóingatlan bérbeadása” szakfeladatára, karbantartó
munkakörbe, 2015. október 1-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben. Bérét
a Kjt. szabályainak megfelelően bruttó 122.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3
hónapban határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2015. október 5.
15. napirendi pont: Az ÖkoEnergia Program Kft. ajánlata energiatakarékos
vízadagolókra
Mitykó Zsolt polgármester: Az ÖkoEnergia Program Kft. ajánlatot tett energiatakarékos
vízadagolók beszerzésére. Az ÖkoEnergia Program Kft. első ízben 2013. évben kereste meg
az önkormányzatot energiatakarékos vízadagolók ajánlásával. Akkor a Testület elfogadta az
ajánlatot, vállalta a költség részletekben történő megfizetését, azonban forráshiányra
hivatkozással a vízadagoló berendezéseket nem vásárolta meg. A Kft. az árajánlat mellé
csatolta a részletfizetésre vonatkozó lehetőségeket, megtakarítási számításokat, illetve
referenciaigazolásokat. 2013. évben a Kft. képviselője megtekintette az önkormányzat összes
intézményét, felmérte a szükséges vízadagolók számát, ez alapján tette az árajánlatot.
Javasolja, kérjék fel a Kft. képviselőjét, hogy ezt a vizsgálatot végezze el ismételten, mert
elképzelhető, hogy azóta változás történt. Az ismételt felmérés szerinti ajánlatra a 2016. évi
költségvetés tárgyalásakor térnének vissza.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő visszatért az ülésterembe.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a vízadagolók beszerzésére az idei évi
költségvetésben nincs keret. A bizottság javasolja, hogy 2016. évben térjenek vissza a
kérdésre.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményével hasonló véleményen volt.
Mitykó Zsolt polgármester: A 2013. évben végzett felméréshez képest vélhetően változás
következett be, elképzelhető, hogy kevesebb darabszámra lesz szükség, és csökkenhetik a
szerelőkulcsok számát, mivel arra nem lesz szükség minden egyes intézményben, továbbá az
önkormányzat szakemberei fel tudják azokat szerelni, ezért nem kell számolni a kiszállási
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díjjal sem, ezzel is csökkenthető a költség. Mindemellett ki lehetne próbálni egy kisebb
intézményben, és ha ott nem hozza a kellő hatást, nem kell a témával tovább foglalkozni.
Uj Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen felmerült, hogy esetlegesen a Bi-Line Kft-t is fel
lehetne kérni hasonló felszerelésű eszközök beszerzés és felszerelés árajánlatának adására. A
két ajánlatot össze lehetne hasonlítani, és azt követően dönteni az esetleges beruházásról.
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 az
ÖkoEnergia program Kft. energiatakarékos vízadagolók beszerzésére vonatkozó ajánlatáról
jelen ülésen ne döntsön, kérje fel a polgármestert, hogy az energiatakarékos vízadagolók
beszerzése érdekében kérjen további árajánlatokat, 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:
197/2015. (IX.30.) kt. sz. határozat
Az ÖkoEnergia Program Kft. megbízása energiatakarékos vízadagolók
beszerzésének lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az ÖkoEnergia program Kft. (címe: 1028 Budapest,
Aszú köz 3/a.) energiatakarékos vízadagolók beszerzésére vonatkozó ajánlatáról jelen ülésen
nem dönt.
Felkéri a polgármestert, hogy az energiatakarékos vízadagolók beszerzése érdekében kérjen
további árajánlatot arra alkalmas vállalkozásoktól, és azokat az önkormányzat 2016. évi
költségvetése előkészítése előtt terjessze a Testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések
1. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tájékoztatása a fejlesztési
lehetőségekről
Mitykó Zsolt polgármester: Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnöke tárgyalásokat folytatott Galló Ferenc úrral, a Projektfelügyelet –
Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft. kiemelt ügyfélkapcsolati
menedzserével, a várost érintő pályázati fejlesztési lehetőségekről. Az elnök asszony
tájékoztatásával kapcsolatosan, konkrétabb információkkal tárgyalást folytatna a Testület
Galló Ferenc úrral a jövő hét folyamán. Felkéri Zsóriné Kovács Mártát, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, tájékoztassa a Testületet a pályázati
lehetőségekről.
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
Galló Ferenc úrral összeállították azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekre az elkövetkező
időben az önkormányzat nagy eséllyel pályázhat. 17 pályázati lehetőséget dolgoztak ki
elnevezés és elnyerhető összeg címén, melynek nagy része TOP-os pályázat. (Az elnök
asszony által összeállított pályázati lista a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A listában szereplő,
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„Lehatárolt keret terhére” jelzésű projekt olyan projekt, amelyre a Kft. menedzsere szerint
biztos forrás van. Az 1. sorszámú, Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztésére
elnevezésű alapinfrastruktúra kiépítésére irányuló projekt 100 %-os támogatási intenzitású
projekt. Mezőhegyes esetében olyan elképzelések jöhetnek itt számításba, mint a paprikaőrlő
üzem kiépítése a volt fűtőmű épületében. A 2. sorszámú, Agrárlogisztikai fejlesztés
elnevezésű projekten belül különböző például zöldség-előkészítő, hűtőház stb. épületek
rekonstrukciójára lehet pályázni. A 3. sorszámú, „Mini-Viharsarok” makettpark kialakításáról
fent szót ejtett. Az 5. sorszám alatt lévő, település közigazgatási területén áthaladó
határátkelőhöz vezető 4-5 számjegyű új fejlesztésére elnevezésű projekt Mezőhegyest nem
érinti. 6. sorszám alatt lévő, Óvoda fejlesztés, gyermek nappali ellátás, épületfelújítás és
eszközbeszerzés elnevezésű projekt 50 millió Ft összegű pályázat. Pozitívum ennél a
projektnél, hogy az indikátor tényezők között nincs kikötve a gyermeklétszám. A 7. sorszámú
Város-rehabilitáció projektbe azon felújítások szerepelhetnek, amelyekkel kapcsolatosan már
tárgyalásokat folytattak és egy bejárást is tettek. Ez a pályázat egy viszonylag nagy volumenű,
összetett pályázat. A 8. sorszám alatti „Belvízelvezető csatorna rendszer korszerűsítése”
elnevezésű projekt 30 millió Ft összegű forrással biztosnak tűnik. Benyújtható pályázat a 9.
sorszám alatt szereplő „Energetikai célú felújítás, tető kialakítás” elnevezésű projekt, amely
elnyerését nem garantálja Galló úr. Nem garantált a forrás az „500 kW alatti napelempark
építése, kizárólag 100 %-os önkormányzati tulajdonú, vagy 100 %-os gazdasági társaság
kizárólagos birtokában lévő, közcéllal működtetett épület energia-igényének kielégítése”
elnevezésű projekt, de a támogatás nem garantált. A 11. sorszám alatti „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű projektet támogatják.
Ezen projekt az orvosi rendelők egy helyre telepítése meglevő épület átalakításával,
felújításával célzattal pályázható. Mezőhegyes esetében a volt Démász székház átalakítását,
felújítását jelentené. A 12. sorszám alatti, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése elnevezésű projekt lehetőséget biztosít gépjármű vásárlásra is, kerete 60
millió Ft. A 13. sorszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című projekt
Mezőhegyes estében előzetes felmérést követően elsősorban a 18. majori lakások felújítására
irányulhat. A következő projekt (14-17. sorszám alatt együtt kezelendő) a munkaerőpiaci
programok, célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsoló programok, illetve helyi
közösségi fejlesztések, együttműködések, programok.
Mitykó Zsolt polgármester: Mekkora összköltségű projektekről van szó?
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A listában szereplő projektek összköltsége 1.961.520.000,- Ft, ebből a lehatárolt keret
terhének összeg körülbelül 1 milliárd Ft. Elsődlegesen át kellene gondolni, hogy mely
projekteket szeretné a Testület megpályázni. A pályázatok nagy részét október hónapban írják
ki. Kéri, hogy a pályázatokkal kapcsolatos internetes elérhetőség kerüljön fel a váron
honlapjára, melyek: www.palyazat.gov.hu, illetve a www.palyazzmost.hu. Mindkét internetes
oldalon hasznos információkat kaphatnak a pályázatokkal kapcsolatosan.
Uj Zoltán képviselő: A felvázolt projektek egyikében sem szerepel a sportfejlesztés, így a
futballpálya felújítására nincs lehetőség.
Rajos István alpolgármester: Az ilyen, és ehhez hasonló kérdések tisztázása érdekében
kerül sor a jövő héten egy megbeszélésre Galló Ferenc úrral. A sportpálya felújítására is lesz
lehetőség, a Zöld város kialakítása projekten belül. Jelen listát a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság állította össze, a Kft. képviseletében Galló Ferenc

39

úr tájékoztatja a Testületet a lehetőségekről. Jelen ülésen nincs értelme a részletekbe
belemenni, jövő hét folyamán minden kérdésre választ kaphat a Testület.
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
A fent említett honlapokon megtekinthető az egyes projekt részletes leírása.
2. Az MSE Birkózó Szakosztálya működésével kapcsolatos probléma
Mitykó Zsolt polgármester: Igen komoly probléma merült fel az MSE Birkózó Szakosztálya
működésével kapcsolatosan, ami eredetileg nem az önkormányzat ügye. A probléma súlya
okán, illetve azért, mert nem tudnak egyezségre jutni, úgy véli, a Testület elé hozza a témát.
2016. év, id. Csanádi István születésének évfordulója, centenáriumi év lesz a mezőhegyesi
birkózók életében. 2015. évben még egy verseny rendezésével érintett Mezőhegyes, így
célszerű lenne a felmerült vitákat addig rendezni. Régóta elhúzódó problémáról van szó,
amelyben a két fél között nem tud igazságot tenni. A szakosztálynak vannak támogatói, de
mivel nem rendezett a felállás a szakosztályon belül, így a támogatásokat sem tudják
eljuttatni. Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség volt elnöke is támogatásáról
biztosította a szakosztályt, de addig, amíg nem rendezettek a körülmények, nem lehet
támogatásról beszélni. Időközben a Békés Megyei Birkózó Szövetség – elnöke: Hencz Gyula
– tett ajánlatot a szakosztálynak, miszerint csatlakozzon a Hencz Wrestling Birkózó Sport
Egyesülethez. A Zója telepi volt iskola tornatermét az használhatja, akinek érvényes
szerződése van az ÁMK-val. Probléma merül fel a birkózószőnyeg kérdésével kapcsolatosan
is, nem tisztázott pontosan, hogy kinek a tulajdonában van. A Mezőhegyes Birkózó Sportjáért
Alapítványt a felszámolás veszélye fenyegette. Ahhoz, hogy rendezett körülményeket
biztosítsanak meg kellene szűntetni az Alapítványt, majd tiszta lappal indulva ismét
megalapítani azt. Kérdés, a szakosztály számára mi lenne a kedvezőbb, egyrészt maradni az
MSE szakosztályaként, vagy a Hencz Wrestling Birkózó Sport Egyesülethez tartozni? A
problémák tisztázása okán kérte, beszéljenek a témáról, és kérte az érintettek jelenlétét.
Felkéri Kínyó Sándor urat, birkózó edzőt, ismertesse a Testülettel a problémával kapcsolatos
meglátását.
Kínyó Sándor birkózó edző: A Sportegyesület Birkózó Szakosztálya lassan 60 éves, de
ilyen mérvű problémára soha nem volt példa. Az első edző Sipos Sándor volt, Mezőhegyes
legeredményesebb birkózó sportolója, ettől függetlenül nagyon csúnyán viselkedtek vele,
ezért Csanádpalotára ment edzőnek. Ő vásárolta az első birkózó szőnyeget. Volt időszak,
amikor nem engedték be Őket edzésre. Később belépett a szakosztály életébe Kovács István –
amire tudomása szerint senki nem kérte meg – és kinevezte magát titkárnak. A szakosztállyal
kapcsolatos minden ügyet Kovács István intézett, azt is Ő mondta meg, hogy kik mehetnek
versenyre. Saját kocsijával vitte azokat a versenyzőket, akiket akart a sportegyesület pénzén.
20 éven keresztül koordinálta az emlékversenyt, és most Kovács István szabja meg, ki mit
csináljon. Előfordult, hogy Kovács István rászervezett a már korábban leegyeztetett
versenyére, ezért több versenyzője nem juthatott el. Kovács István mindent elkövetett, hogy
felhagyjon az edzői tevékenységével.
Mitykó Zsolt polgármester: Hogyan képzeli el az együttműködést?
Kínyó Sándor birkózó edző: 2015. szeptember 1-jétől újra edzést tart. Amennyiben úgy dönt
a vezetőség, hogy egy vidékről átjáró edző tartson edzést, háttérbe vonul. Soha nem volt
megélhetési edző, több éven keresztül ingyen tartott edzéseket. A díjazással kapcsolatosan is
becsapta Kovács István, emellett nem tudta tisztességesen rendezni az alapítvány hivatalos
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dolgait. Kovács Istvánnal nem tud, és nem is hajlandó együtt dolgozni. A szőnyegüket
elvitték oda, ahol Kovács István lánya edz, a Hencz Birkózó Sport Egyesülethez. Tájékoztatta
a Mezőhegyesi Sportegyesület vezetőségét, hogy újra szeretne edzéseket tartani. Nagy
örömére szolgál, hogy folyamatosan jönnek hozzá vissza edzeni a gyerekek.
Mitykó Zsolt polgármester: E kérdésben az önkormányzat is érintett valamilyen módon.
Valamely egyesületnek fel kellene vállalnia a szakosztály további működtetését. Felkéri
Kovács Istvánt, mondja el véleményét a témáról.
Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkára: Kínyó Sándor kérte
fel, hogy vegye kézbe a szakosztállyal, alapítvánnyal, versenyeztetéssel kapcsolatos
adminisztratív ügyek intézését. Ezt követően került hivatalosan megválasztásra. Soha nem Ő
döntötte el, hogy ki menjen versenyre. Rendkívül nehéz anyagi helyzetben volt az egyesület,
amikor Kínyó Sándor megkereste Somogyi József vállalkozót, vállalja el az Alapítvány
kuratóriumi elnöki posztját. Az alapítvány tisztújító gyűlésén választották meg tagnak. Kínyó
Sándort soha nem csapta be, díjazást azért nem kapott, mert nem voltak rendben az alapítvány
papírjai a cégbíróságon. Időközben pályáztak, de a támogatás utalásának feltétele a jogerős
cégbírósági iratok megküldése. Erre intézkedés a későbbiekben került sor. Kínyó Sándor
lemondott, majd Kis István lett az edző. Miután rendezték a cégbírósági ügyeket, megkapták a
szövetségtől a támogatást. A pályázaton szőnyeget is nyert az alapítvány. Az alapítvány újabb
tisztújító gyűlést tartott, a kuratórium elnöke ezt követően Csanádi István lett volna, de a
papírok benyújtását megelőzően visszamondta a felkérést, maradt minden a régiben.
Probléma adódott a támogatási pénz felhasználását illetően, tekintettel arra, hogy sokan nem
értették, hogy azt célirányosan lehetett elkölteni. A pályázati támogatásból sem ruhát, sem
cipőt nem tudtak vásárolni, nevezési díjakra kellett. Az alapítvány adminisztratív ügyeinek
intézését elvették tőle, nincs szükségük a munkájára. Az alapítványt 1.800 ezer Ft összegű
szövetségi támogatás illetné meg, a szakosztály működtetésére, de mivel nem nyújtották be az
igényt, nem kapott támogatást. A szövetség támogatná a szakosztályt, de személyi ellentétek
miatt nem tudják azt igénybe venni. Az alapítvány megszüntetése folyamatban van. Az
alapítvány tulajdonába lévő, pályázaton nyert 100 m2-es szőnyeget átadja a Hencz Wrestling
Birkózó Sport Egyesület tulajdonába, ahol egy birkózó centrum kialakítása van folyamatban.
A mezőhegyesi birkózó szakosztály a Hencz Wrestling Birkózó Sport Egyesület neve alatt
működhet tovább, mint az egyesület Mezőhegyesi egyesülete, úgy, hogy a jogfolytonosság
okán nem szűnik meg. Amennyiben ezt a lehetőséget nem támogatja Mezőhegyes, maradnak
hat településsel együttműködve. Az MSE anyagi nehézségek miatt nem tudja támogatni a
birkózást. Az MSE is kinyilváníthatja, hogy vállalja a szakosztály működtetését. A szőnyeget
a polgármester tudomásával kölcsönadták a Hencz Wrestling Birkózó Sport Egyesületnek:
Ezt megelőzően a tudta nélkül Lakatos Attila edző kölcsönadta Orosházának.
Mitykó Zsolt polgármester: Az MSE tulajdonában lévő szőnyeget vissza kell szolgáltatni az
egyesületnek.
Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkára: Az MSE
tulajdonában lévő szőnyeg az egyesülethez kerül, de az alapítvány tulajdonában lévő szőnyeg
a Hencz egyesülethez átkerülhet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a véleményeket.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Amikor az MSE működtette a szakosztályt, mindig
probléma volt, hogy ki legyen a titkár, és a szakosztályvezető, de az edző személyével,
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személyéről – Kínyó Sándor – soha nem volt gond. Az MSE neve alatt birkóztak a
versenyzők, az egyesület működtette a szakosztályt, mindaddig, amíg a Mezőhegyes Birkózó
Sportjáért Alapítvány létre nem jött. Az MSE főtámogatója – a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
– évi 600 ezer Ft-ot célirányosan nyújtott a birkózó szakosztálynak is, de a támogatást sikerült
igen rövid idő alatt felélni, augusztus hónapban már 800 ezer Ft-nál tartott a szakosztály.
Következő évtől a Zrt. már nem nyújtott támogatást, ekkor lépett be Somogyi József, és vitte
az alapítvány ügyeit. Az alapítvány igen komoly pénzügyi gondokkal küzdött, ezért azt meg
akarták szűntetni. Azért, hogy ne szűnjön meg az alapítvány, Csanádi Istvánt kérték fel, hogy
vigye tovább az ügyeit. Teljes vezetőváltást hajtottak végre, de a határidőig nem nyújtották be
a szükséges papírokat, így az alapítvány ügyeinek intézése visszaszállt a korábbi tagokra. Az
alapítvány vélhetően megszűnik, tehát a Zója telepi volt iskola bérlésére kötött szerződése is
megszűnik. Amennyiben a birkózást fenn kívánják tartani, vagy az MSE-hez, vagy a Hencz
Egyesülethez kell tartoznia. A második lehetőség esetén a sportolók a Hencz Egyesület
nevében versenyeznek, kérdés, hogy az edzéseket milyen formában oldják meg. Amennyiben
az MSE-hez fog tartozni, úgy a vezetőség fog dönteni, ki lesz a szakosztály vezetője, titkára,
edzője, amellyel megszüntethetőek a vitás kérdések, mert kikerülnek azok a személyek, akik
generálják azokat. Az alapítvány ügyeibe nem szólhat bele, ellenben, amennyiben a szőnyeg
az MSE tulajdonában van, úgy azt vissza kell szolgáltatni részére. Annak érdekében, hogy
Mezőhegyesen a birkózás fennmaradjon, az MSE-nek szándékában áll támogatni.
Kerekes György képviselő: Az MSE vezetőségének tagjaként van rálátása a problémára. Az
MSE működteti a birkózó szakosztályt, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány pedig
finanszírozza a működést. Tisztázni szükséges milyen jogosultsága van a működtetőnek,
illetve az egyesület által megbízott szakmai vezetőnek. Az alapítványnak tisztában kellett
volna lenni, milyen jogszabály által meghatározott kötelezettségei vannak – beszámoló
benyújtása stb. Az alapítvány hibája, hogy az ügyészség meg akarja szűntetni a
tevékenységét. Függetlenül attól ki pályázott a szőnyegre, amennyiben az papíron az MSE
tulajdonában van, vissza kell szolgáltatni. Amennyiben a Hencz Egyesület úgy ítéli meg, hogy
érdemes Mezőhegyesen birkózó szakosztályt működtetnie, úgy egymás mellett két
szakosztály – az MSE által működtetett szakosztály, illetve a Hencz Egyesület által
működtetett szakosztály – is működhet. A Testületnek feladata, hogy mindkét szakosztály
számára biztosítson lehetőséget az edzései megtartására. Amennyiben az MSE úgy ítéli meg,
hogy van érdeklődés a birkózás iránt, lelkes szakmai vezető, edző, a szűkös anyagi
lehetőségei ellenére is kötelessége támogatni, működtetni, továbbvinni ezt a szakosztályt,
efféle mozgáslehetőséget biztosítani. Az alapítvány működésébe nincs beleszólásuk. Tisztázni
szükséges azonban, hogy a még élő alapítványnál kik a tisztségviselők. Amennyiben
adminisztratív probléma merült fel, azt a cégbíróság viszonylag rugalmasan kezeli, lehet kérni
határidő módosítást is. Az MSE-nek és a Testületnek azzal kell foglalkoznia, hogy
amennyiben van érdeklődés a birkózósport iránt Mezőhegyesen, megteremteni annak
lehetőségét. Az MSE-nek kötelessége működtetnie a szakosztályt, még ha kevés pénzből is.
Mitykó Zsolt polgármester: Hencz Gyula, a Hencz Egyesület elnöke jól ismeri a
mezőhegyesi birkózó sportéletet, az id. Csanádi István Emlékversenyen rendre jelen van.
Tisztázni szükséges a Zója telepi volt iskola bérleti szerződésének kérdését, ki és mikor mehet
oda edzeni.
Magyar Tibor képviselő: Tudomása szerint 2014. évben is támogatta az MSE 200 ezer Ft-tal
a birkózó szakosztályt, tehát nem lett magára hagyva. Világossá vált, hogy a két fél nem tud
együtt dolgozni, de a két szakosztály működhet egymás mellett. Kínyó Sándor edző korábban
már tartott edzéseket a mezőhegyesi szakképző iskolában. Tarkó Gábor, a Kozma Ferenc
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Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója lehetőséget biztosítana Kínyó
Sándor edző számára, az edzéseik megtartására. Többek között azért is, mert az iskola
rendvédelmi szakán tanuló diákoknak kötelező valamilyen küzdősportot űzniük. Javasolja,
Kínyó Sándor edző vegye fel a kapcsolatot az iskola igazgatójával. Ezzel a lehetőséggel
megoldódna az edzések helyszínének biztosítása. Amennyiben az alapítvány versenyzői a
Hencz Egyesülethez fognak tartozni, új szerződést kötve, a Zója telepi volt iskolában
tarthatják edzéseiket.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Szívesebben dolgozna együtt Kínyó Sándorral, de az
iskola igazgatójával az MSE elnökének, vagy a szakosztály vezetőjének kell tárgyalnia. Kínyó
Sándort és versenyzőit nem szeretné cserbenhagyni. A szőnyeg az MSE tulajdonában van,
kéri, azt szolgáltassák vissza részére. Felhívja a figyelmet, az alapítvány alapító okiratában az
szerepel, hogy az alapítvány megszűnésekor minden ingó és ingatlan vagyon az MSE-re száll.
Kínyó Sándor birkózó edző: A Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány egyik alapítója
volt. Mára teljes mértékben kiszorult az alapítvány ügyeiből. Óva intette az alapítvány
vezetőit, hogy vegyenek át mindent az alapítványhoz.
Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkára: Az egyesület
szőnyegét visszaszolgáltatja 7-8 napon belül az egyesület részére. A másik szőnyeget az
alapítvány pályázaton nyerte, a támogatás feltétele az volt, hogy legalább 5 éven keresztül az
alapítványnak kell használnia. Amennyiben az alapítvány átalakul, és a Hencz Egyesülethez
fog tartozni, ingóságait átadja a Magyar Birkózó Szövetségnek további használatra.
Mitykó Zsolt polgármester: Van egy lehetőség Kínyó Sándor úr előtt a Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola által, illetve az alapítvány további tárgyalásokat folytathat a
Hencz Egyesülettel.
Kovács István, a Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány titkára: 2015. márciusa óta
– függetlenül attól, hogy érvényes bérleti szerződése van az alapítványnak – nem használják a
tornatermet. Amennyiben igényt tartanának a helyiségre, az alapítvány sportolói használhatják
azt?
Mitykó Zsolt polgármester: Akinek érvényben lévő szerződése van, az használhatja a
tornatermet.
3. Autómosó kialakításának lehetőségéről
Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésén
jelen volt Abonyi Zoltán, a Bi-Line Szerviz Kft. ügyvezetője, aki tájékoztatta a bizottságot
autómosó kiépítésének lehetőségéről. Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:A
bizottság javasolja, hogy a polgármester folytasson további tárgyalásokat az autómosó
kiépítéséről. A bizottság véleménye szerint jó lehetőség az önkormányzatnak. A bizottság
javasolja továbbá, hogy dolgozzanak ki több alternatívát a beruházás megvalósításáról, illetve
arról, hogy az önkormányzat mekkora szerepet vállalna abban a cégben, amelyet meg kellene
alapítani az autómosó létrehozására és működtetésére.
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Mitykó Zsolt polgármester: Nem zárkóznak el az elől, hogy az önkormányzat közös
vállalkozásban valósítsa meg a beruházást. A létrehozandó cégben 50 %-os tulajdonrésszel
venne részt az önkormányzat?
Krcsméri Tibor képviselő: Nem. A Kft. elkészíti elképzelését, javaslatát a beruházást
illetően. Emellett az önkormányzat is elkészíti javaslatát, kidolgozza az autómosó kialakítása
érdekében létrehozandó cég pénzügyi hátterét, majd a javaslatokat, elképzeléseket a Testület
elé terjesztik.
Mitykó Zsolt polgármester: Felvetődött a közös cég alapításának a gondolata, illetve az,
hogy az önkormányzat nem vesz részt a cégalapításban, hanem értékesíti azt a területet, ahová
tervezik az autómosót.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Kérés a javaslat előterjesztésével kapcsolatosan, hogy
azt ne az októberi, hanem a novemberi rendes testületi ülésre tegyék meg, tekintettel arra,
hogy az önkormányzat jogi képviselője nem tud jelen lenni az októberi rendes testületi ülésen.
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy az autómosó kiépítésének engedélyezése
hosszú folyamat, nem javasolja, hogy a novemberi ülésre terjesszék be, az kerüljön minél
hamarabb a Testület elé. Javasolja, hogy az októberi testületi ülésre készítsék elő az autómosó
kiépítésének lehetőségét.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület elviekben támogassa a
Mezőhegyes, 790/1 hrsz-ú ingatlanon autómosó létesítését, a Bi-Line Szerviz Kft-vel
együttműködve, és kérje fel a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Bi-Line Szerviz Kft-vel
történő együttműködés jogi feltételeit, az esetlegesen létrehozandó cégben történő részvétel
lehetőségeire dolgozzon ki javaslatokat, majd azokat terjessze a Testület elé, 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:
198/2015. (IX.30.) kt. sz. határozat
Autómosó kialakításának lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Mezőhegyes, 790/1 hrsz-ú
ingatlanon autómosó létesítését, a Bi-Line Szerviz Kft-vel együttműködve.
Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Bi-Line Szerviz Kft-vel történő együttműködés
jogi feltételeit, az esetlegesen létrehozandó közös cégben történő részvétel lehetőségeire
dolgozzon ki javaslatokat, majd azokat terjessze a Testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Pilot programban felmerült probléma
Mitykó Zsolt polgármester: A Pilot programban résztvevők számára lehetőséget
biztosítottak, hogy a fóliás növénytermesztés, valamint a sertéstartás mellett harmadik
tevékenységet folytassanak. Felmerült annak problémája, hogy ezen harmadik tevékenységből
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származó bevétel nem került kifizetésre az érintettek számára. Felkéri Szentmihályi Ferenc
aljegyző urat – a félreértések elkerülése érdekében – nyújtson tájékoztatást a téma felelőse
állásfoglalásáról.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Máshol is felmerült ez a probléma, a belügyminisztériumi
állásfoglalást várják. Javasolták, várjanak a kifizetéssel, mert nem biztos, hogy a BM
engedélyezi azt. Amennyiben kifizeti az önkormányzat és azzal ellentétes lesz a BM
állásfoglalása, az önkormányzatnak vissza kell fizetnie.
5. Közmeghallgatás a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló új, 2016.
január 1-jétől hatályba léptetendő önkormányzati rendelet – következő rendes képviselőtestületi ülésen tervezett - elfogadása előtt a rendelet tárgyában közmeghallgatást kell tartani.
Kéri a jegyző asszony tájékoztatását.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A hulladékgazdálkodásról szóló törvény kimondja,
abban az esetben, ha az önkormányzat kötelező jelleggel bevezeti a szelektív
hulladékgyűjtést, a rendelet elfogadása előtt közmeghallgatást kell tartani. A vonatkozó
jogszabályok értelmében be kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtést. A hulladékgazdálkodás
bizonytalansága okán, kéri, hogy a novemberi, vagy a decemberi rendes testületi ülésen
tárgyalják a rendelettervezetet. Előfordulhat, hogy újabb jogszabály módosításokra kerülhet
sor, ezért célszerű az év végén tárgyalni a tervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: A DAREH Önkormányzati Társulás Mezőhegyesen és
Kunágotán létesített hulladéklerakó udvarokat. A hulladéklerakó udvar átadása alkalmából,
illetve a jogszabályok változása okán tartott lakossági fórumot Mezőhegyesen a DAREH. A
DAREH elképzelései szerint a Társuláshoz tartozó településekről gyűjtenék be a hulladékot és
szállítanák a Békéscsabán kialakított, modern hulladékválogató, hulladékbegyűjtő telepre.
Jelenleg Mezőhegyesen a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. végez hulladékszállítási
tevékenységet, érvényes szolgáltatási szerződés szerint. A DAREH ez irányú elképzelése
rendkívül megosztó a társult települések önkormányzatai között. A lakossági fórumon
elhangzott, hogy amennyiben bevezetésre kerülne a DAREH általi szelektív hulladékgyűjtés
nem emelkedne jelentősen a hulladékszállítás díja. Az önkormányzatnak jó a kapcsolata a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel, eddig a rendszer megfelelő működéséhez nem
kellett önkormányzati hozzájárulást biztosítani. A hulladékgazdálkodási törvény módosítása
súlyosan érintheti az önkormányzatot. Ugyanakkor a DAREH fele szándéknyilatkozatot adott
az önkormányzat, hogy támogatja a DAREH elképzelései szerinti hulladékgazdálkodás
megvalósítását.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében
csak és kizárólag az a szolgáltató végezhet hulladékgazdálkodási tevékenységet, akivel az
önkormányzatnak közszolgáltatási szerződése van. Fentiek értelmében a DAREH
jogszabályellenesen járt el, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft-vel van érvényes szerződése. A DAREH lakossági fóruma okán –
melyen szándékosan nem vettem részt – a Kft. felvette a kapcsolatos a Környezetügyért
felelős Államtitkársággal. Az Államtitkárság szerint a DAREH részéről a lakossági fórum
törvénytelen volt, tekintettel arra, hogy a DAREH Mezőhegyesen nem szolgáltathat, és arról
sem adhat tájékoztatást a lakosságnak, hogy ezt hogyan képzeli el 2016. január 1-jétől.
Levélben fordult a DAREH elnöke felé és tájékoztatta a fent elmondottakról. Az
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Államtitkárság tájékoztatása szerint a Kormányhivatalon keresztül hívja fel a DAREH
figyelmét.
Mitykó Zsolt polgármester: Részletes tájékoztatást kaphattak – akik jelen voltak a fórumon
– a hulladékgazdálkodás január 1-től hatályos DAREH általi bevezetéséről. Felvetette, úgy
tudna a DAREH megfelelni a pályázati követelménynek, ha együttműködi a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft-vel. Ezt a lehetőséget felvetette a DAREH-nál, de választ a
mai napig nem kapott rá.
Rajos István alpolgármester: Fontos, hogy beszéljenek róla nyilvánosság előtt, hiszen a
lakossághoz kikerültek a DAREH által összeállított tájékoztató jellegű szóróanyagok. Számos
kérdés merül fel a hulladékgazdálkodás január 1-jei változásával kapcsolatosan.
Mezőhegyesen – mint ahogyan a tűzoltóparancsnok-helyettes beszámolójából kiderült –
zökkenőmentesen történik a hulladékszállítás, amelyet jelenleg a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. végez. Fontos, hogy a DAREH-val – aki a tájékoztatókat készítette –
az önkormányzat nem áll szerződésben a hulladékszállítás vonatkozásában.
Uj Zoltán képviselő: Jelen volt a tájékoztatón, ahol a feltett kérdéseire a DAREH
szakemberei kitérő választ adtak. A DAREH európai uniós pályázaton igen sok pénzt nyert,
amelyből számos településen megvalósították a volt hulladéklerakók rekultivációját,
létrehoztak hulladéklerakó udvarokat, korszerű hulladékkezelőt hoztak létre, modern
gépparkkal. A DAREH olyan piacra, rendszerbe akar betörni Békés megyében, amely már 1020 éve rendkívül jól működik. Egyetért a jegyző asszonnyal abban, hogy várjanak a döntéssel,
tekintettel arra, hogy az év végéig jelentős változások következhetnek be.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. engedélyét meg
fogják hosszabbítani, tekintettel arra, hogy új engedélyeztetési eljáráson megy keresztül?
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Nem az engedélyt kell meghosszabbítatnia, hanem az
OHÜ minősítést ismételten megszereznie. A Kft. az OHÜ minősítést megszerezte, a
jogszabályváltozásnak köszönhetően július 1. és december 31. között meg kell ismételnie a
minősítésre irányuló eljárást. A DAREH-nek sem engedélye, sem OHÜ minősítése nincs a
tevékenység végzéséhez.
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
települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos helyi rendelettervezet
tárgyalása és elfogadása előtt a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében 2015.
december 16. napján 15 órai kezdettel, a Centrál Kozma Ferenc dísztermében
közmeghallgatást tartson, 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:
199/2015. (IX.30.) kt. sz. határozat
Közmeghallgatás időpontjának a meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a települési hulladék elkülönített gyűjtésének
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bevezetésével kapcsolatos helyi rendelettervezet tárgyalása és elfogadása előtt a nyilvánosság
véleményének megismerése érdekében 2015. december 16. napján 15 órai kezdettel, a Centrál
Kozma Ferenc dísztermében testületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tart.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. december 16.
6. A Mezőhegyes, Kossuth utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésre
történő további meghirdetése
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében értékesítésre kijelölt, Mezőhegyes, Kossuth
utca 3. szám alatti, belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – 127 m2 nagyságú, 2 és fél szoba,
konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú,
forgalomképes önkormányzati lakás ingatlant a Leszing Kft. által adott ingatlanforgalmi
értékbecslésben magállapított minimum 3.300.000,- Ft vételáron értékesítette már több ízben,
de eddig pályázat nem érkezett. Javasolja, hogy továbbra is hirdesse meg a Testület
értékesítésre, de amennyiben az adott határidőn belül nem érkezik vételi ajánlat, a pályázati
határidő automatikusan hosszabbodjon meg minden alkalommal 2-2 hónappal mindaddig,
amíg a felhívásra nem érkezik érvényes ajánlat. Az ingatlant versenyeztetés útján, az
összességében legjobb ajánlatot tevőnek értékesítse. A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat
helyiségvásárlásra” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani első ízben 2015.
november 30-áig a Jegyzőhöz. A felhívást közzéteszik a városi havilap következő számában.
Kéri a kérdéseket, véleményeket, egyéb javaslatokat. Mivel kérdés, vélemény, egyéb javaslat
nem volt, kéri a Testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
200/2015. (IX.30.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.
számú mellékletében értékesítésre kijelölt, Mezőhegyes, Kossuth utca 3. szám alatti,
belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – 127 m2 nagyságú, 2 és fél szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú, forgalomképes
önkormányzati lakás ingatlant a Leszing Kft. által adott ingatlanforgalmi értékbecslésben
magállapított minimum 3.300.000,- Ft vételáron kínálja fel értékesítésre. Az ingatlant
versenyeztetés útján, az összességében legjobb ajánlatot tevőnek értékesíti. A pályázatot zárt
borítékban, „Pályázat helyiségvásárlásra” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani
2015. november 30-áig a Jegyzőhöz (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.).
A pályázati határidőt automatikusan meghosszabbítja minden alkalommal 2-2 hónappal
mindaddig, amíg a felhívásra nem érkezik érvényes ajánlat.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Mezőhegyes Városi Havilapban, a város
honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: az ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére: 2015. október 16.
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7. A Fóti lovasterápiás verseny eredményeiről
Mitykó Zsolt polgármester: A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és támogatásával szeptember 25-27. napja között
immáron 14 alkalommal rendezte meg nemzetközi és haza díjlovas és lovasterápiás versenyét
Fóton. A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskolát és Mezőhegyes városát 9 diák képviselte ezen a versenyen. Csapateredmények:
Jámbor Vilmos emlékversenyen csapatváltóban 3. helyezést értek el, Eszéki István, Krizsán
Ramóna, Nagy Viktória, Mag Fruzsina. Egyéni versenyeredmények: Vincze Balázs 2.
helyezett, Eszéki István 3. helyezett, Antovik Fanni Luca 3. helyezett. A csapat az
összesítésben 6. helyezést ért el. Felkészítő Kézsmárkiné Piti Irén lovasterapeuta,
gyógypedagógus, segítők: Molnárné Lakatos Edina gyógypedagógus, Kecskés Sándorné
gyógypedagógiai asszisztens, Gál Mária, az önkormányzat Szociális Intézményegységének
vezetője, valamint Hanczik Tibor sofőr. Gratulál az eredményekhez és további sikeres
versenyzést kíván.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Lakossági panasz érkezett, hogy későn kapcsolják be a
közvilágítást. Mitől függ, mikor kapcsolják be-ki a közvilágítást?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A közvilágítás be- és kikapcsolását nem az önkormányzat
szabályozza, az központilag történik. Központi időzónához igazodik, a téli időszámítással
hamarabb fog bekapcsolódni, és később kikapcsolódni.
Krcsméri Tibor képviselő: Lakossági jelzés érkezett továbbá, hogy a Munkácsy utcából a
Posta utcára gépjárművel érkezők számára rendkívül rossz a kilátás. Van-e arra lehetőség,
hogy domború tükörrel orvosolják a problémát?
Mitykó Zsolt polgármester: Megvizsgálják a felvetést, és tájékoztatást nyújt a
lehetőségekről. Kéri a további bejelentéseket.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat a Start Közmunkaprogram keretében kültéri
járólapokat gyárt. Együttes bizottsági ülésen kérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság véleményét arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat értékesítse-e a fel
nem használt kültéri járólapokat, tekintettel arra, hogy az lakossági igényként is felmerült. Az
önkormányzati járdaépítéshez szükséges járólapokon felül rendelkeznek kellő mennyiségű
térkővel. A hivatal pénzügyi csoportja kidolgozná, hogy milyen értéket képviselnének a
járólapok.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A műszaki csoport segítségével
kiszámolták a kültéri járólapok értékét, amely 2050,- Ft/m2, azaz 41,- Ft/db + ÁFA, bruttó
52,- Ft.
Uj Zoltán képviselő: Ezzel az árral mekkora haszonra tenne szert az önkormányzat az
értékesítéssel?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Minimális lenne a haszon. A burkolókövek értékesítéséből
származó bevételt vissza kell forgatni a közmunkaprogramba, azaz alapanyagot kell vásárolni
abból. Ezen termékek piaci ára hasonló értéket képvisel, nem is térhetnének el jelentősen
attól.
48

Rajos István alpolgármester: A fent említett árnak nincs piactorzító hatása. Az értékesítésre
az igény a lakosság részéről érkezett, véleménye szerint, elérhető árat kell biztosítani
számukra. A bevételből újabb térköveket gyártanak, amellyel szépülhet a város.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Eredetileg is a terveik között szerepelt, hogy a közmunkaprogram
keretében gyártott térköveket értékesítik. A bizottság javasolja az értékesítést, a Testület
határozza meg a térkő árát, majd azt követően a bizottság átruházott hatáskörben dönt az
értékesítésről.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a pénzügyi és műszaki csoport által kiszámolt
áron értékesítse a Testület a térköveket. Az első időszak tapasztalatai alapján – van-e
egyáltalán rá igény – módosíthatják az összeget.
Rajos István alpolgármester: Fontos, hogy hirdessék meg az értékesítést.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az értékesítésről a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörben dönt.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, vélemény egyéb javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Start Közmunkaprogram keretében gyártott, a
programban fel nem használt kültéri térburkoló kövek értékesítését határozza el, eladási
árként bruttó 52,- Ft/db összeget állapítson meg, és az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. § a)
pontjában átruházott hatáskörében eljárva a fel nem használt kültéri térburkoló köveket a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság értékesítse, 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:
201/2015. (IX.30.) kt. sz. határozat
A Start Közmunkaprogramban gyártott kültéri térburkoló kövek értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Start Közmunkaprogram keretében gyártott, a
programban fel nem használt kültéri térburkoló kövek értékesítését határozza el.
A térburkoló kövek árát 41,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 52,- Ft/db összegben állapítja meg.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. § a) pontja értelmében a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörében eljárva értékesíti a fel nem használt kültéri
térburkoló köveket.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésről hirdetményt tegyen közzé a Mezőhegyes
Városi Havilapban.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: az értékesítés meghirdetésére: 2015. október 16.
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az LMP kezdeményezésére
2015. október 5. napján 13 órakor busz indul Budapestre a Kossuth térre, ahol az állami
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termőföldek eladása, azon belül a mezőhegyesi földosztás ellen folyna tüntetés. Kéri, aki
ebben a kérdésben meg szeretne nyilvánulni, vegyen részt az eseményen.
Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés idejét és
napirendjeit:
2015. október 28. 15 óra
Napirendi pontok:
1. A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2. A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3. Beszámoló a Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
4. Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Magyar Tibor képviselőket. Köszöni a
Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal munkatársai munkáját, köszöni a lakosság
figyelmét. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –2120 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Krcsméri Tibor
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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