Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
2/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. január 27. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott közmeghallgatással egybekötött
rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Kerekes György képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője, Gál Mária az
önkormányzat Szociális Intézményegységének vezetője, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester urat,
a jegyző urat, az aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal vezető munkatársait, az
intézményvezetőket, a civil, egyházi és társadalmi szervezetek képviselőit, vállalatok,
vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon
követő érdeklődőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, a
közmeghallgatással egybekötött rendes ülését megnyitotta. Kerekes György képviselő jelezte,
hogy a mai ülésen nem tud részt venni. A Képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött
rendes ülését Jókai Mór regényíró, országgyűlési képviselő, a Szent István-rend lovagja
gondolatával nyitja meg: „S a nép, melynek apraja-nagyja dolgozik, dolgozik szükségből,
dolgozik mulatságból, mely megszokja a munkát, mint élvezetet, s nem mint sanyarú izzadást,
az a nép megnemesül.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen
a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra a költségvetés elfogadását
megelőzően kerül sor, mivel szeretnék, ha a lakosság minél szélesebb körét be tudnák vonni a
tervezésbe. A közmeghallgatásra írásban érkezett megkeresés, melyre a polgármester és az
alpolgármester beszámolóját követően ad választ, illetve lehetőséget biztosít a jelenlévőknek
is, hogy feltehessék kérdéseiket, megtegyék esetleges javaslataikat.
Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: A 790/1
hrsz-ú ingatlan értékesítése, és a Mezőhegyes 1 MW Naperőmű Kft. ingatlanvásárlási kérelme.
A Testület a napirendek megvitatását követően az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság zárt ülésen hozott javaslatára zárt ülésen folytatja munkáját. A fenti kiegészítéssel
javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Közmeghallgatás (szóban)
2) A 2016. évi költségvetés – első forduló
3) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
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4) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
5) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
A polgármester szabadságolási ütemterve 2016. évre
Ianosné dr. Gurzó Mária fogorvos támogatás iránti kérelme
Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Intézményegységének szakmai programja,
ügyrendje és házirendje
10) A 790/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
11) A Mezőhegyes 1 MW Naperőmű Kft. ingatlanvásárlási kérelméről
Bejelentések
6)
7)
8)
9)

Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolja, hogy a meghívó szerinti 8.
napirendi pontot a Testület vegye le napirendjéről, azt – a pályázatokkal kapcsolatos
részletesebb információ birtokában – a februári rendes ülésen tűzze újból napirendre.
Javasolja továbbá, hogy a közmeghallgatást követően a 4. napirendi pont tárgyalásával
folytassák az ülést, tekintettel arra, hogy ezen napirend előadója jelen van az ülésen.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akik egyetértenek a bizottságok
javaslatával, azaz a 2016. január 27-ei képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontját – Ianosné
dr. Gurzó Mária fogorvos támogatás iránti kérelméről szóló előterjesztést – vegye le
napirendről, azt a 2016. február 24-ei ülésére tűzze újra napirendre, 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:
5/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
Ianosné dr. Gurzó Mária fogorvos támogatás iránti kérelméről szóló előterjesztés
napirendről történő levétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2016. január 27-ei képviselő-testületi ülés 8.
napirendi pontját – Ianosné dr. Gurzó Mária fogorvos támogatás iránti kérelméről szóló
előterjesztést – leveszi napirendről, azt – a pályázatokkal kapcsolatos részletes információ
függvényében – a 2016. február 24-ei ülésére újra napirendre tűzi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki a fenti módosítással a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
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Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri 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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
6/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 150/2015., 198/2015., 218/2015., 244/2015.,
248/2015., 251/2015., 256/2015., 257/2015., 258/2015. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Közmeghallgatás
Mitykó Zsolt polgármester: Igyekeznek röviden beszámolni azokról a 2015. évben
bekövetkezett eseményekről, megvalósított beruházásokról, amelyek a város életében
meghatározóak voltak. Jelen ülésen elhangzottaknál részletesebb elemzéssel a Mezőhegyes
Városi Havilapban tájékoztatják a város lakosságát.
A város politikai helyzetének ismertetése:
A Képviselő-testület – mellette társadalmi szervezetek, pártok, pártok helyi képviselői is –
igyekezett hangot adni a várost érintő azon események kapcsán, amelyek következményeként
adóbevétel kiesés, munkahelyek elvesztése, elvándorlás történhet. A Testület mellett politikai
pártok – MSZP, Együtt, PM, LMP, Jobbik Magyarországért Mozgalom – is felszólaltak. A
FIDESZ Helyi Szervezete is aktívan foglalkozott Mezőhegyes ügyeivel. 2015. augusztusában
személyes megbeszélést folytattak Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
Budapesten. A megbeszélésen jelen volt a polgármester mellett Szigetvári Viktor, az Együtt
elnöke, Kovács István, az Együtt helyi képviselője, Kovács Sándor a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. Üzemi Tanácsának elnöke. Felvázolták azokat a Mezőhegyes jövőjét illető
lehetőségeket, amelyeket a legfelsőbb döntéshozók felé ajánlanak. Az időközben súlyos
problémát okozó migrációs kérdés kissé háttérbe szorította Mezőhegyes ügyének vitelét. A
különböző médiafelületeken sikerült ismételten hangot adnia az ügynek, felhívni a figyelmet
arra, hogy milyen problémákat okozhatnak a kormányzati intézkedések. A politikai pártok
részvételével 2015. november 22. napján Mezőhegyesen országos tiltakozó nagygyűlésre
került sor. Feladatuk a mezőhegyesi lakosság érdekeinek védelme, és nem a politikai érdekek
kiszolgálása. A megmozdulást követően ismételten sor került egy minisztériumi egyeztetésre,
ahol ismét előtérbe került Mezőhegyes ügye, itt már konkrétumokat fogalmaztak meg. A
2015. októberi rendes ülésen Kun Mihály, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. vezérigazgatója
felvázolta, melyek azok a feladatok, amelyeket a Zrt. a jövőben nem fog ellátni, milyen
változásokra számíthatnak. Ezen az ülésen a Testület megfogalmazta a földpályázatokkal,
földeladással kapcsolatos álláspontját, kérte a mezőhegyesi földpályáztatások, földeladások
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folyamatának felfüggesztését, felhatalmazta a polgármestert, hogy a várható össztársadalmi
negatív hatásokról tájékoztassa Magyarország Köztársasági Elnökét, Áder János Urat,
Magyarország Miniszterelnökét, Orbán Viktor Urat, a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
Lázár János Urat, a Földművelésügyi Minisztérium felelős miniszterét, Fazekas Sándor Urat.
Ezt követően az ígéreteknek megfelelően 2015. december 10. napján Mezőhegyesre látogatott
Lázár János miniszter úr. A miniszter úr garanciát vállalt arra, hogy a földpolitikai helyzetből
adódó károkat a Kormány kompenzálni fogja. Figyelemmel lesznek a munkahelyek, a
különböző állattenyésztési irányvonalak megtartására, a majori lakosság vízellátási
problémájának helyzetére. Ígéretet tett arra, hogy kormánybiztos kerül kinevezésre
Mezőhegyes ügyeinek vitelére. A Kormány az 1008/2016.(I.20.) számú Kormányhatározattal
a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztost
nevezett ki és meghatározta feladatait. A Kormány Farkas Sándort nevezte ki a Mezőhegyesi
Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztossá. Örömmel
fogadta, hogy a kormányhatározatban visszatükröződnek azok a feladatok – gazdaság,
munkahelyteremtés, majori vízellátás és a többi – amelyeket közösen fogalmaztak meg.
Farkas Sándor kormánybiztos úr kinevezését követően megkezdte munkáját, egyeztetést
folytatott Pap István Tibor Úrral, a Mezőhegyesi Állami Ménes igazgatójával, amely állami
szerv bázisa lesz az újonnan létrehozott szervezetnek. Farkas úr egyeztetést folytatott továbbá
Kun Mihály vezérigazgató úrral, a Limagrain Magyarország képviselőivel, és Veres Zoltán
úrral, a Génbank Semex Magyarország Kft. ügyvezetőjével. A kormánybiztos úr Mezőhegyes
város polgármesterével a mai nap folyamán folytatott tárgyalást, melyen a konkrétumok
elhangzása nélkül tájékoztatta, hogy egy európai uniós színvonalú gazdasági társaságot kíván
létrehozni. Az új gazdasági társaság a növénytermesztésre, azon belül a vetőmagtermesztésre
fókuszálna. Nagyon fontos egy olyan társaság létrehozása, amely a lehető legtöbb embert
tudja foglalkoztatni. Az állattenyésztés középpontjában a lótenyésztés áll. Az
erdőgazdálkodást és a vadászati tevékenységet különleges jogállással meg kívánja tartani.
Feladatai között szerepel a majori lakosság vízellátási problémájának kezelése, amely feladat
ellátására szakértő gárdát állítanak fel. A kormánybiztosnak meg kell vizsgálnia, hogy
mekkora az a reálisan működtethető gazdaság, amelyre rá lehet „szervezni” a mezőhegyesi
földeket. A kormánybiztos koordinálásával a szakmai gárda kidolgozza a koncepciót. Ennek
függvényében kérdés, hogy mekkora teher fog az önkormányzatra hárulni, kap-e segítséget,
illetve mekkora teher hárul a Mezőhegyesi Állami Ménesre. A lakosság felé ezt követően
tudnak több információt publikálni. Ezen munkában szeretnék távol tartani mind a politikát,
mind a sajtót, kizárólag gazdasági és humán szempontokat figyelembe véve kívánnak
koncepciót kialakítani. A kormánybiztos úr a megfelelő helyen és időben prezentálja a
Mezőhegyes ügyével kapcsolatos fejleményeket. Elmondható, Mezőhegyes ügye olyan
döntési jogkörben van, amelynek komoly eredményei lesznek a városra nézve.
Korábbi ígéretének tesz eleget azzal, hogy tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Hupucziné
Györki Julianna jegyző 2015. november 30. napjával történő nyugállományba vonulásával új
jegyzőt nevezett ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény értelmében a jegyzőt a polgármester nevezi ki. A jogszabályoknak megfelelően kiírta
Mezőhegyes város jegyzői munkakör betöltésére a pályázatot, amelyre több pályázat is
érkezett. Az új jegyző, a korábbi aljegyző Szentmihályi Ferenc úr, aki 2015. december 1.
napjától töltheti be a munkakört. Ezzel párhuzamosan – a megüresedett aljegyzői álláshelyre –
a jegyző javaslatára 2016. január 1. napjával dr. Szabados Évát nevezte ki aljegyzőnek.
Gratulál kinevezésükhöz és eredményes munkát kíván.
Mind 2014., mind 2015. évben forráshiánnyal fogadta el a Testület a költségvetést. 2015.
évben igyekeztek olyan intézkedéseket foganatosítani, amellyel egy bizonyos mértékű
előrelépés tapasztalható. Ilyen például az 50 %-os megtakarítás elérése üzemanyag költség
terén, a MOL kártya bevezetésével, az ÁMK napelem rendszere, és az intézmények
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fűtésrendszerének korszerűsítése. 2015. évben kettő alkalommal igényelt és kapott – 13 millió
Ft-os és 10 millió Ft-os – állami támogatást az önkormányzat. Az egyes települési
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
szóló 2006/2015.(XII. 29.) Korm. határozat alapján Mezőhegyes Város Önkormányzata az
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó távhőszolgáltatás fejlesztésére 51 millió Ft
központi támogatásban részesült. Rendkívül komoly előkészítő munka áll mögötte. A 2013.
évben jelentkező, távhőszolgáltatással kapcsolatos problémák – kazánbérlés, tüzelőanyag
vásárlás, rendszerről történő leváláshoz segítségnyújtás és így tovább – jelentősen
megterhelték az önkormányzat költségvetését, és azt a veszteséget azóta sem tudta pótolni.
Ezzel az összeggel kompenzálta a Kormány az önkormányzat veszteségét. A különböző
adatellenőrzések, egyeztetések okán a támogatás még nem érkezett meg az önkormányzat
számlájára. A támogatás az önkormányzat 2016. évi költségvetésének forráshiányát
csökkenti. Köszönetet mond ez ügyben a Képviselő-testületnek, a minisztériumnak, és
Simonka György országgyűlési képviselő úrnak.
A háziorvosi ellátás három körzettel működik, hétköznap 8 órától 16 óráig. A központi orvosi
ügyeleti feladatokat a kunágotai székhellyel működő, a Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulás által működtetett központi orvosi ügyeleti rendszer látja el. Emellett a Testület
elsősegélynyújtó helyet működtet Mezőhegyesen. Az Alföld Ambulance Kft. látja el ezt a
feladatot. Egy vállalkozó gyermekorvos látja el a gyermekorvosi feladatokat, kettő védőnő és
egy iskolai védőnő a védőnői feladatokat. A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete, melynek
vezetője Kocsárdiné Járási Erika (védőnő), folyamatos segélyezéssel segíti a város lakosságát,
illetve koordinálja a véradást. Annak érdekében, hogy a véradók nagyobb figyelmet,
megbecsülést kapjanak, 2016. évtől a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény
keretében köszöntenék Őket. Ezzel a kezdeményezéssel segíteni kíván, hogy minél többen
csatlakozzanak a véradók névsorához, tekintettel arra, hogy a Vöröskereszt Mezőkovácsházai
Területi Szervezetének vezetője jelzése szerint is rendkívül lecsökkent a véradók száma.
A Szociális Intézményegység vonatkozásában a házi segítségnyújtás területén rendkívül nagy
menedzselésbe kezdtek 2015. év elején annak érdekében, hogy minél többen vegyék igénybe
a szolgáltatást. Jelentős jogszabályváltozások következtek be e területet érintően, így
elképzelhető, hogy a létszám növelésére irányuló törekvésük az önkormányzatot nehéz
helyzetbe hozza. A fenti példa is azt mutatja, hogy a sok erőfeszítés ellenére egy-egy téma
kapcsán, önhibájukon kívül nem érnek el eredményeket.
Kettő tanyagondnoki szolgálat gépjármű cseréjét új gépjárművek beszerzésével tudták
megvalósítani pályázat útján. Ezzel az óvodásokat, iskolásokat szállító kisbuszt le tudták
cserélni az egyik régi tanyagondnoki gépjárműre.
Mindkét fogorvosi rendelő felújításra szorul, amelyet jeleztek is a fogorvosok, kéréssel
fordultak az önkormányzathoz. A TOP program keretében lehetőség nyílik pályázat
benyújtására az alapfokú egészségügyi ellátás fejlesztését szolgáló infrastruktúra fejlesztésére.
A DAREH Önkormányzati Társulás által megvalósítandó, a „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt rövidesen
lezárul. Ezen rendszeren belül kellett volna megvalósulnia Mezőhegyesen 2016. január 1-jétől
a szelektív hulladékgyűjtésnek. A legfrissebb információk szerint 2016. év őszén kerül majd
bevezetésre. Az önkormányzatnak jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződése van a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel, így a DAREH nem
is kezdhette volna meg a szolgáltatást. Jogilag rendezni kell, hogy mely társaság végezheti a
jövőben a településen a szelektív hulladékgyűjtést. 2016. január 1-jétől a korábbiakhoz
hasonlóan a Kft. végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet, a szelektív hulladékgyűjtést is
úgy, hogy a hónap minden 3. keddi napján kell kihelyezni a szelektíven gyűjtött hulladékot –
a kommunális hulladékgyűjtő edényzet mellé – a lakó által megvásárolt bármilyen zsákban.
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Kétféle nagyobb volumenű pályázati lehetőség áll az önkormányzat előtt. Az Európai Unió
által finanszírozott, TOP keretein belül közel 1,9 milliárd Ft összértékű beruházás valósulhat
meg Mezőhegyesen. A Testület a Projektfelügyelet Kft-t bízta meg a TOP-os pályázatok
koordinálásával. A TOP pályázatok mellett megjelentek a LEADER pályázatok, amelyek
tekintetében maximum 3 millió Ft-ra lehet pályázni vállalkozóknak, civil szervezeteknek,
őstermelőknek, önkormányzatoknak. A támogatások utófinanszírozásúak. Ezen pályázatok
lehetőséget biztosítanak, hogy nemcsak nagy volumenű, hanem kisebb volumenű
beruházásokat, fejlesztéseket is megvalósítsanak.
2015. évben 200 főt vontak be a közmunkaprogramokba. Minimális volt azok száma, akiket
ki kellett zárni a programból – alkohol, vagy magatartási problémák miatt. Az érintetteken
egyéb formában – a Szociális és Egészségügyi Bizottság által megítélt támogatás,
polgármester által nyújtott segély formájában – segített az önkormányzat. A 10 hektárra
tervezett fűszerpaprika termesztést lecsökkentették 5 hektárra. Közel 36 féle mezőgazdasági
termékre van igénye a Centrál konyhának, amelyeket különböző vállalkozóktól szerez be.
Elképzelései között szerepel a lehető legtöbb termék megtermelése a START
Közmunkaprogram keretében, ami rendkívül nagy kihívást jelent. Új elemként jelenik meg a
kendertermesztés. A jó együttműködésnek köszönhetően kerítést építettek a Rendőrőrsnél. A
járdaépítési program folyamatos volt 2015. évben. Járdát építettek a ligetben, a Kórház előtt, a
Hild János utcában, 46. majorban. Folyamatosan jelzik az utak rossz állapotát 47. majorból,
81. majorból és van néhány belterületi utca is, ahol nincs aszfaltozott út. A járdaépítés során
felszedett járdaelemek ledarálásra kerülhetnek egy helyi vállalkozó jóvoltából. A ledarált
járdaelemekkel megpróbálják rendbe tenni a legkritikusabb állapotban lévő utakat. A Jókai
utca rendkívül problémás. Korábban is voltak ezen utcával kapcsolatosan problémák, de az
még súlyosbodott azzal, hogy ezen utcában közlekedtek azok a gépjárművek, kamionok,
amelyek a naperőmű beruházásnál tevékenykedtek. A közmunkaprogramba betervezték két
utcában is – Posta utca, Kozma Ferenc utca – a kerékpárút kiépítését. Vélhetően a Kozma
Ferenc utcában valósulhat meg a beruházás.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a Testületet és az érdeklődőket.
A közmeghallgatásra írásban érkezett megkeresés Kövesdi Sándorné mezőhegyesi lakostól. A
megkeresést tartalmában ismertette: „1. A Jókai utca lakói szeretnének tájékoztatást arról,
hogy milyen hatása lesz az életkörülményeinkre a napkollektoros telep, mivel senki nem
tájékoztatta az itt lakókat, csak pletyka szinten lehet ezt azt hallani. Ki az építtető:
önkormányzati vagy vállalkozói beruházás (közmunkásokat dolgoztattak), kinek lesz ebből
jövedelme, ki fogja rendbe tenni az utcát?”
Egészségre káros hatása nem lesz a beruházásnak, a napenergia felhasználása nem szennyezi
a környezetet. A beruházást egy francia tulajdonú gazdasági társaság – az Eogen Kft. –
valósítja meg. A naperőmű teljesítménye 500 kW. A cég tervei között szerepel a naperőmű
bővítése, további 1 MW teljesítménnyel. Profitorientált beruházás, amely révén a cég az
önkormányzatnak iparűzési adót fog fizetni. A cég képviselőjével a minap folytattak
megbeszélést többek között a Jókai utca állapotával kapcsolatosan. A Kft. vállalja, hogy amint
befejeződnek a beruházással kapcsolatos munkálatok, rendbe hozza az utat, kőzúzalékkal
borítja be. A PILOT programban foglalkoztatott közmunkások, a program nyújtotta
lehetőséget kihasználva – a növénytermesztés, és állattartás mellett 3. tevékenységként – a
beruházás során dolgoztak. A cég elégedett volt az általuk végzett munkával.
„2. Szemétszállítás: arról volt szó lesz sárga kuka a szelektív szemétnek és a havi újságban
lehet olvasni, hogy zsákot kell venni a szelektív szemétnek (árban mennyi)”
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi a városban a
hulladékgazdálkodási tevékenységet. A Kft. minden hónap 3. keddi napján szállítja el a
szelektíven gyűjtött hulladékot. A hulladékot bármilyen zsákban lehet gyűjteni, és azt a
kommunális hulladékgyűjtő edényzet mellett kell elhelyezni.
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„3. Ki adta bérbe a fák nyesését? az önkormányzat legalább biztosíthatott volna egy embert
arra, hogy ne össze-vissza darabolják a fákat. (pl. Kossuth utcába a hársfák meg vannak
csonkítva, de máshol is lehet látni nem szakszerű munkavégzést)”
A fák nyesésére a Démász Zrt. ad megbízást. A fák nyesését nagy tapasztalattal bíró cég
végzi. Ez esetben a gallyazás nem esztétikai eljárás, hanem az elektromos vezetékek közelébe
nőtt növényzet és ágak eltávolításáról van szó, amelyet a lakosság zavartalan villamosenergiaszolgáltatásának, valamint élet- és vagyontárgyaik biztonsága érdekében végeznek el.
Amennyiben az önkormányzat azzal az igénnyel állna elő a gallyazást végző cég irányába,
hogy vegyék figyelembe az esztétikai szempontokat, úgy azért az önkormányzatnak komoly
összeget kellene fizetnie. A kritikusabb helyszíneken Ács József, az önkormányzat
parkgondozó részlegének a vezetője jelen volt. A gallyakat, fanyesedékeket a nyesést végző
cég nem szállította el. Két hétig az önkormányzat nem szállítja el, így a lakosságnak
lehetősége van arra, hogy hasznosítsa a gallyakat. A Démász Zrt. minden évben felhívja a
figyelmet, hogy olyan fákat ültessenek az elektromos vezeték alá, amelyek alacsony
növésűek, és fel is ajánlja azokat a fákat.
Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tartsa meg beszámolóját.
Rajos István alpolgármester: A 2014-2020. között rendelkezésre álló uniós források lesznek
az utolsó olyan EU-s források, amelyekre lehetőség lesz pályázni. Az országgyűlési képviselő
úrnak köszönhetően Dél-Békés igen nagy lehetőséget kapott ezen források lehívását illetően.
Mezőhegyesen közel 1,9 milliárd Ft értékű beruházás valósulhat meg. A TOP, azaz a Területés Településfejlesztési Operatív Program kapcsán megtörténtek az előkészületek, e térségben
az elosztások. A Testület a Projektfelügyelet Kft-t bízta meg a TOP pályázatok
koordinálásával. A Kft. által előkészített 1. számú mellékletet a Testület jóváhagyta,
feltöltésre került. Ezen melléklet tartalmazza azokat az irányvonalakat, elképzeléseket,
amelyekre a TOP-on belül pályázni kíván a Testület. A pályázati csomag olyan elképzeléseket
tartalmaz, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a város fejlesztéséhez, szépítéséhez.
Számos tárgyalás, megbeszélés előzte meg a pályázatok kiválasztását, a konkrétumok
kidolgozását. 2016. február 3. napján folytatnak tárgyalást Képes György Úrral, a Békés
Megyei Önkormányzat Területfejlesztési- és Területrendezési Osztályának vezetőjével,
amelyen a TOP keretében megvalósuló, kizárólag Mezőhegyest érintő beruházásokról kapnak
részletes tájékoztatást, konkretizálják a függőben lévő kérdéseket. A TOP pályázatokkal egy
igen komoly összeg beépítése válik szükségessé az önkormányzat költségvetésébe, amely
nélkül azonban nem tudna az önkormányzat elindulni az egyes pályázatokon.
A közmunkaprogramon belül működik a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába”
elnevezésű PILOT program. A Testület 2015. évben döntött arról, hogy ezen programban 1
brigáddal részt kíván venni. A programban a Belügyminisztérium közel 6 millió Ft-ot
biztosított különböző beruházások megvalósítására. Ilyen volt egy 2.000 m2-es fóliasátor
kialakítása, illetve az állattartásra alkalmas ólak kialakítása. A programon belül
növénytermesztést és állattartási feladatot kell ellátni. Ezen két feladat mellett a program
lehetőséget adott, hogy egyéb feladatot is felvállaljon a brigád, ez volt az úgynevezett 3. láb.
A PILOT programban foglalkoztatottak dolgoztak – az Eogen Kft. megbízására – az Eogen
Kft. által megvalósított naperőmű park kialakításánál. A naperőmű beruházásnál egy
mezőhegyesi vállalkozó is közreműködött, illetve Battonya város a PILOT programjában
legyártott kerítéselemek értékesítésével volt jelen. Hozzávetőlegesen 1 millió Ft értékű
munkát végeztek a beruházásnál. 2015. évben a 4.042.000,- Ft összegű tiszta bevétel
származott a PILOT programban megtermelt termékek, valamint a sertések értékesítéséből, és
egyéb feladat ellátásából. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a programot
eredményesen zárták 2015. évben, az év végére realizálódott bevétel megközelítette a
kiadások összegét.
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2016. évben a Belügyminisztérium biztosítja a PILOT programban foglalkoztatottak bérét és
annak járulékait. A 2015. évi PILOT program kapcsán született konzorciumi megállapodás
kikötötte, hogy 2015. december 31-éig meg kell tenni a Szociális Szövetkezett
megalapításával kapcsolatos előkészületeket. Ennek a kötelezettségnek is eleget tudtak tenni.
2015. december 1. napjával elindították a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet bejegyzését. A
Cégbíróság hiánypótlásra szólította fel a szövetkezetet, formai hibára hivatkozással. A
Cégbíróság által meghatározott határidőn belül a hiánypótlásnak eleget tesznek. A szövetkezet
jogi képviselője dr. Varga Imre ügyvéd úr. A hiánypótláshoz kapcsolódóan a mai testületi ülés
bejelentései között kíván javaslatot tenni a szövetkezet alapításához szükséges, Testület által
biztosított hozzájárulás mértékének a módosítására. A szövetkezet megalapításához
szükséges, Testület által meghatározott hozzájárulás mértékét 10.000,- Ft-ról 5.000,- Ft-ra kell
módosítani.
A PILOT programba bekerülhetnek olyan vállalkozók, vállalkozások, akik az értékesítésben,
a különböző termékek – például takarmány – beszerzésében segítséget tudnak nyújtani.
Minden önkormányzat felkérést kapott arra, hogy ha tud ilyen vállalkozóról, vállalkozásról,
jelezze a konzorcium felé. Mezőhegyes felajánlotta a Takarmánykeverő üzem szolgáltatásait.
Tárgyalásokat folytat e kérdésben és reményei szerint sikerül a mezőhegyesi üzemből
biztosítani a 19 település 36 brigádja számára a takarmányt.
A PILOT program 3. tevékenységeként felmerült annak lehetősége, hogy különböző
szolgáltatást nyújtsanak. 2016/2017. évre a Belügyminisztérium vélhetően nem támogatja
ezen tevékenységi formát. Ennek okán egyéb hasznos termék előállítására kell felkészülniük.
Új földterületeket vontak be a programba, amely által az eddigieken felül újabb
mezőgazdasági termékek megtermelésére lesz lehetőség. A kezdeti nehézségek ellenére a
program összességében sikeresnek mondható. Bízik abban, hogy a program sikerei
ösztönzőleg hatnak arra, hogy a háztartásokba visszatérjen az állattartás, növénytermesztés.
2015. évben energetikai beruházások is megvalósultak Mezőhegyesen. Az ÁMK épületén
megvalósuló napelem beruházás a számítások szerint 86 %-ban váltja ki az ÁMK és a
Diákotthon épületének energia költségét. Még nem telt el egy teljes év a beruházás
megvalósítása óta, így pontosan nem tudhatják, hogy a fent említett megtakarítás realizálódike, de előfordulhat az is, hogy magasabb mértékű megtakarítást érnek el. Ennek oka, hogy a
pályázati dokumentációban szereplő paneleknél nagyobb hatásfokkal bíró napelem paneleket
épített be a kivitelező cég, az Eogen Kft.
2015. évben megkezdték az önkormányzat intézményei felmérését, abból a szempontból,
hogy hol kell és szükségszerű a korszerűsítés energetikai szempontból. A vizsgálatokat a BiLine Szerviz Kft. – az önkormányzat intézményei fűtésrendszerének karbantartásával
megbízott cég – szakembereivel végeztették el. Több helyen tártak fel olyan lehetőségeket,
amelyekkel megtakarításokat érhetnek el. Ilyen például a volt Zeneiskola épületében a
gázórák cseréje, számítások szerint itt közel 700.000,- Ft megtakarítást fognak elérni. Az
ÁMK teljes épületében fűtéskorszerűsítést hajtottak végre. A kazánok, valamint a
termosztatikus szelepek cseréjével jelentős megtakarítást fognak elérni. A fent említett
megtakarításokat a pénzügyi csoportvezető a 2016. évi költségvetés tervezésénél figyelembe
vette.
Az Eogen Kft. által megvalósult Mezőhegyesen a naperőmű park. A beruházás legkésőbb
február első hetében teljes mértékben elkészül. Áramot a naperőmű park március hónaptól állít
elő. Mezőhegyesen elért bevételei után a Kft. iparűzési adót fizet a városnak. Reményei szerint
az önkormányzat által értékesített területen megvalósított naperőmű park után, a cég által
fizetendő iparűzési adó magasabb összeg lesz, mint e területen korábban megtermelt termékek
értékesítéséből befolyt összeg. Jelen ülés későbbi napirendi pontjaként tárgyalja a Testület a
cég további vásárlási szándékát. Lehetőség lesz újabb területek értékesítésére, ahol újabb,
összességében 1MW teljesítményű naperőmű park létesülhet. Több jelzés is érkezett a Jókai
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utca rendkívül rossz állapotát illetően. Az út rendkívüli állapotának kialakulása részben a fent
említett beruházásnak köszönhető, hiszen a kiépítés során ezen utat vették igénybe. A Kft.
képviselője jelezte, hogy mindenben az önkormányzat segítségére lesznek az út felújítását
illetően.
Kettő tanyagondnoki szolgálat gépjárművét sikerült új gépjárműre cserélni egy jól koordinált
pályázat kapcsán. Az egyik tanyagondnoki szolgálat – korábban pályázaton nyert –
gépjárműve az új gépjármű használatbavételével átkerült az ÁMK-hoz, amely a gyermekek
szállítását látja el.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a beszámolót. Örvendetes hír, hogy lehetőség nyílik a
Testület közel 20 éves elképzelésének megvalósítására is. A Kormány a 2014-2020. évek
közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016.(I.18.) sz.
Kormányhatározatának 1. számú mellékletében nevesíti Mezőhegyes-Battonya és a romániai
Kispereg felé vezető mellékút megépítését. Felvette a kapcsolatot Kispereg polgármesterével,
Kovács Imre Úrral. Reméli, hogy a beruházás rövid időn belül megvalósul.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Lakossági megkeresés érkezett, melyből kitűnik, a lakók a mai
napig azt feltételezik, hogy a távhőszolgáltatás problémáját az okozta, hogy az ÁMK nem
teljesítette fizetési kötelezettségeit a távhőszolgáltató irányába. Véleménye szerint ezt a tévhitet
el kell oszlatni az emberekben, ha kell, jelentessenek meg egy cikket az újságban,
kihangsúlyozva, hogy az önkormányzat mindent megtett azért, hogy a kialakult problémát
rövid időn belül megoldja. Azoknak, akiknek nem volt közüzemi tartozása, és nem tudták
volna finanszírozni a rendszerről történő leválás költségeit, a Testület visszatérítendő
kamatmentes kölcsönt biztosított, illetve volt olyan is, akinek nem is kellett visszafizetnie a
kölcsön összegét. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtett azért, hogy a
távhőrendszerről történő leválás zökkenőmentes legyen.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ÁMK egyike volt a távhőszolgáltatás igénybe vevőinek.
Időközben drasztikusan lecsökkent azok száma, akik igénybe vették a szolgáltatást, mert
valamilyen más formában oldották meg a fűtést. Bár tartozása volt, de az ÁMK rendezte azt a
távhőszolgáltató irányába. A lakosság által ki nem fizetett energia okozta a távhőszolgáltatást
végző cég csődjét.
Kéri a további kérdéseket, véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Híradásokból értesült, hogy újraépítik Szegeden a vasúti hidat,
meg kívánják oldani a vasúti összeköttetést Magyarország és Románia között. A híd
megépítését 2018. évre tervezik. Korábban már említették, hogy meg kellene vizsgálni,
Mezőhegyes milyen formában tudna bekapcsolódni a fejlesztésbe. Információja szerint a
tervezett nyomvonal már rendelkezésre áll. Utána kellene járni, hogy a városon keresztül
halad-e.
Mitykó Zsolt polgármester: Jövő héten tárgyal a Mezőhegyesi vasútállomás vezetőjével,
Dancsi György úrral. Vélhetően Ő tájékoztatást fog tudni nyújtani, és javasolja, hogy ebben a
kérdésben kit kell megkeresni.
Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a közmeghallgatáson jelen
lévők figyelmét.
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4. napirendi pont: Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő
bevételektől és kiadásokról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozót,
amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg. Kéri továbbá,
amennyiben olyan elképzelése, terve, esetlegesen az önkormányzat irányába olyan kérése van,
amely nem szerepel a tájékoztatóban, de szeretné a Testülettel megbeszélni azokat, azt tegye
meg. Ilyen például, hogy az urnafalban nincs üres urnafülke, ezért új urnafal kialakítása válik
szükségessé, amelyet már 2015. év elején jelzett a vállalkozó. Ezúton köszöni Szentmihályi
Ferenc jegyző úron keresztül mindazoknak – a közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak, a
Polgármesteri Hivatal érintett dolgozóinak – akik a köztemető ravatalozója körüli járda,
felújításában, megépítésében tevékenykedtek.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Évről évre több az urnás temetések
száma. A 2015. évhez képest az új urnafal kérdésében nincs előrelépés, de rendkívül nagy
szükség lenne rá. További járdafelújításra is szükség lenne. A temető hátsó részénél lévő járda
nagyon rossz állapotban van. Terveik között szerepel, hogy 2016. évben megcsinálják a
közvilágítást a temetőben. A lámpatesteket az önkormányzat a rendelkezésükre bocsátotta.
Megkezdték a temetői lakás felújítását. Van-e arra lehetőség arra, hogy a lakást körülölelő
kerítést elbontsák? Tekintettel arra, hogy a kerítés, és a lakás körüli terület az önkormányzat
tulajdona, az önkormányzat hozzájárulását kéri a kerítés elbontásához. Az egyébként is rossz
állapotban lévő kerítés megnehezíti a terület tisztántartását, elbontása megkönnyítené
munkájukat. Az érintett területet és környékét kitakarítják, tekintettel arra, hogy ezen területre
tervezik az új kripták kialakítását.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A kerítés elbontásához tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A
Testület jelen ülésen hozzájárulhat a munkálatok elvégzéséhez.
Magyar Tibor képviselő: Emlékei szerint a temetői lakást is el kívánta bontatni a Testület.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Azonban 2013. évben Ő megvásárolta az
ingatlant az önkormányzattól. Kizárólag a lakóház ingatlant és a mögötte lévő épületet vette
meg.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a vállalkozó a kerítésre nem tart igényt – véleménye
szerint – nincs akadálya a kerítés elbontásának.
Mitykó Zsolt polgármester: Véleménye szerint nincs akadálya a kerítés elbontásának, annál
is inkább, mivel ezáltal tisztán lesz tartva az önkormányzati ingatlanrész is. Kéri, aki egyetért
azzal, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Polacsik Attila temető üzemeltető vállalkozó
az önkormányzat tulajdonában levő Mezőhegyes 783 hrsz-ú, Hársfa u. 6. szám alatti
ingatlanon az általa korábban megvásárolt ingatlant körbevevő kerítést saját költségén
elbontsa azzal, az önkormányzat az elvégzendő bontási munkálatokért semmiféle pénzügyi
kötelezettséget nem vállal, a munkálatokat kérelmező saját költségén végzi el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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7/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
Tulajdonosi hozzájárulás a köztemetőben lévő kerítés elbontásához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Polacsik Attila Mezőhegyes, István király u. 9. sz.
alatti lakos, temető üzemeltető kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad arra, hogy az
önkormányzat tulajdonában levő Mezőhegyes 783 hrsz-ú, Hársfa u. 6. szám alatti ingatlanon a
kérelmező által korábban megvásárolt ingatlant körbevevő kerítést saját költségén elbontsa.
Az önkormányzat az elvégzendő bontási munkálatokért semmiféle pénzügyi kötelezettséget
nem vállal, a munkálatokat a kérelmező saját költségén végzi el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Együttes bizottsági ülésen felmerült, hogy a temetőn belül
egyéb helyeken is szükség lenne a járdák felújítására. Az idei évben közmunkaprogram
keretében lesz lehetőség a köztemetőben lévő járdák felújítására, új járdák építésére?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Bizottsági ülésen az urnás sírhelyek felé vezető járdák
felújítása merült fel. A térburkoló köveket folyamatosan gyártják. Amennyiben lesz szabad
kapacitásuk, beütemezik ezen, illetve a Polacsik úr által említett járdaszakasz felújítását,
megépítését is.
Mitykó Zsolt polgármester: Felvetődött az a probléma is, hogy a temető mögött lévő lakást
az abban élők hogyan tudják megközelíteni.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A temető hátsó bejáratát korábban nem
lehetett még becsukni sem, emiatt volt a lakók részéről panasz. A kiskaput az önkormányzat
megcsinálta, azt azóta minden esetben becsukják és bezárják. A főbejáratot éjszakára
becsukják, de be nem zárhatják, mert a lakók nem tudnának bemenni. Arra felhívták a
figyelmüket, hogy amikor éjjel közlekednek, a főbejárat kapuját csukják be.
Mitykó Zsolt polgármester: A főbejárat éjszakára nincs bezárva?
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Korábban sem zárták, mert a lakók nem
tudnának a temetőn keresztül eljutni a lakásukig. Emellett – főleg a nyári időszakban –
nagyon sokan vannak, akik este látogatják a temetőt. A temetőnek van látogatási rendje, de a
legtöbben az zárást követően érkeznek a temetőbe, ezért nem zárhatja be. Egy időben
szigorúan betartották a nyitvatartási rendet, és bezárták a kapukat, de sokan panaszkodtak, és
előfordult, hogy levágták a lakatot, megbontották a kerítést. Fenti okokra hivatkozással nem
zárták a kapukat, de arra figyeltek, hogy be legyenek csukva. A Fácántelepi lakók –
amennyiben nem a temetőn keresztül közlekednek – csak földúton tudnák megközelíteni a
lakásukat.
Mitykó Zsolt polgármester: Meg kell vizsgálni, hogy a következő kamera beruházásnál,
milyen irányba bővítsék a térfigyelő kamerákat, figyelemmel a temetőben felmerülő
rongálások, lopások növekvő számára.
Rajos István alpolgármester: Egy térfigyelő kamera került kihelyezésre a temetőnél is. Mi a
tapasztalata a vállalkozónak arról, hogy a kamerák megfelelő szögben kerültek-e
kihelyezésre? Csökkent-e a bűncselekmények száma a kamera kihelyezésével? Holnapi nap
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folyamán többek között ezen témát illetően is tárgyalást folytatnak a Mezőkovácsházai
Rendőrkapitánysággal. Amennyiben nem megfelelő szögben kerültek kihelyezésre a kamerák,
úgy azon változtatást eszközölnek. Emellett a polgárőrség is fokozott figyelemmel járőrözik a
temető környékén.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Látja, hogy a kamera kitelepítésre került,
de azt nem tudja, hogy az milyen szögben került elhelyezésre.
Rajos István alpolgármester: A 2014. évi beszámolójában említést tett száraz szóróparcella
kialakítására, – amennyiben pályázat azt lehetővé teszi – melynek megvalósítását 2015. évben
tervezte. Megvalósul-e ez a beruházás 2016. évben?
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: 2015. évben sajnálatos módon nem, de
reményei szerint 2016. évben meg tudja valósítani a beruházást.
Rajos István alpolgármester: Az elektronikus nyilvántartást elkészült-e? Amennyiben nem,
az mikorra várható?
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Az elektronikus nyilvántartás részben
elkészült, de a sírhelyek egyedi elrendezése okán több hibát is észlelt. 2016. évben a hibákat
korrigálják, remélhetőleg év közben a nyilvántartást közzé tudják tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az
elektronikus nyilvántartás előkészítő munkálata meglehetősen hosszadalmas volt.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Rendkívül sok munkát igénylő feladat,
megnehezíti a feladatot a sírhelyek egyedi elrendezése.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Tovább nehezíti az
üzemeltető ez irányú munkáját, hogy a korábbi üzemeltető egyáltalán nem vezette a
nyilvántartást. A bizottság szeretné, ha a nyilvántartás az idei évben elkészülne.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni Polacsik Úr munkáját. Kéri, továbbítsa köszönetét
kollégáinak is, akik rendkívüli munkát végeznek a köztemető rendezettségéért. Kéri, akinek
kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a köztemető
üzemeltetőjének tájékoztatóját a 2015. évi bevételekről és kiadásokról fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
8/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
Városi köztemető üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Polacsik Attila, a városi köztemető üzemeltetője által
beterjesztett, a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2015. évi bevételekről és kiadásokról
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A 2016. évi költségvetés – első forduló
Mitykó Zsolt polgármester: Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető a Testület
2015. december 16-ai rendes ülésén jelezte, hogy a koncepció elkészítéséhez több számadat
nem volt ismert, abban sok volt a bizonytalanság. A költségvetés első fordulójának
tárgyalására szinte minden adat rendelkezésre állt. Az önkormányzat igyekszik mindent
megtenni annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt – ami évek óta folyamatosan
jelentkezik a költségvetésben – minél inkább csökkentsék, de sok esetben rajtuk kívül álló
okok miatt – ilyen például egy-egy kormányzati intézkedés, elsősegélynyújtó hely
működtetése – törekvésük nem mutat pozitívumokat a költségvetésben. Egyre nagyobb
munkát fektetnek abba, hogy – ha már a kiadási oldalon nem érnek el csökkenést – az
önkormányzat bevételét növeljék. Ilyen például az adóbevétel növelése, mind vállalati, mind
magánszemély oldalról, a létszám racionalizálási törekvések, vagy a kapcsolati tőke erősítése
egy-egy konkrét probléma kapcsán, amelynek eredményeképpen központi támogatásban
részesíthetik az önkormányzatot. Mindezek szellemében – a humán és a technikai szempontok
figyelembevételével – kérte a pénzügyi csoportvezetőt a 2016. évi költségvetés kidolgozására.
Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető asszonyt, ismertesse az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének főbb mutatóit.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A koncepció és az első fordulós munkaanyag
számadatainak eltéréséről, annak okáról kívánja tájékoztatni a Testületet. A tervezet 2. számú
melléklete tartalmazza a központi támogatások jogcímenkénti felsorolását. A koncepció
tárgyalásánál jelezte, hogy a pontos számadatokat a Magyar Államkincstár 2016. január 5.
napján közli. Ezen adatok függvényében változtak a koncepcióhoz képest az adatok. A
koncepcióban szereplő számadatokhoz képest 13.657.000,- Ft-tal nőtt a központi támogatás
összege. Ezen belül kiemeli, hogy a szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímen belül
6.600.000,- Ft-tal nőtt az önkormányzatok szociális feladatainak támogatása. Mint ahogyan a
koncepciónál jelezte a gyermekétkeztetés támogatásánál jelentős mértékű változás
következett be, a támogatás összege 3.598.000,- Ft-tal nőtt. Új támogatási elemként
jelentkezett a szünidei étkeztetés, amely 5.445.000,- Ft-tal került betervezésre, ugyanekkora
összegű kiadással, ezáltal a költségvetési hiányra ez a tétel nincs kihatással.
A koncepcióban nevesített 137.703.000,- Ft összegű költségvetési hiány a tervezetben
115.467.000,- Ft-tal szerepel. A 12/A. számú melléklet mutatja az ÁMK bevételeit, kiadásait
feladatonkénti bontásban. A koncepcióhoz képest a bér és járulék kiadások 5.131.000,- Ft-tal
növekedtek, melynek elsődleges oka a minimálbér emelkedése. A dologi kiadások, a
beruházások, a fejlesztések vonatkozásában nincs változás. A pénzmaradvány összege
70.000,- Ft-tal csökkent. Az intézménynél 4 üres álláshely van – 1 a vagyonüzemeltetésen, 1 a
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közművelődésen, 1 karbantartói álláshely, amelyeken nem került bér betervezésre, és 1
takarítói álláshely, amelyen bér került betervezésre. Az intézményvezető dönti el, hogy
szükség van-e a takarítói álláshely betöltésére. A közoktatás működtetéséhez az Állam éves
szinten 2.769.000,- Ft-tal járul hozzá. A közoktatás – az ÁMK és a Diákotthon épületének –
működtetése 33.937.000,- millió Ft önkormányzati támogatást igényel. Az ÁMK-nál a
központi támogatások összege 133.936.000,- Ft. 115.209.000,- Ft önkormányzati támogatás
szükséges a feladat ellátásához. A 12/B. számú táblázat a Polgármesteri Hivatal számadatait
mutatja. A bér és járulékok összege 3.601.000,- Ft-tal csökkent. A csökkenés oka a személyi
változásoknak köszönhető. A koncepcióba betervezésre került az aljegyző és a titkárságvezető
bére is, de 2016. január 1-jétől nincs titkárságvezető, tehát még egy álláshellyel bővült az üres
álláshelyek száma. Emellett a pénzügyi csoporton egy felsőfokú végzettségű dolgozó helyett
középfokú végzettségű dolgozó került foglalkoztatásra. A dologi kiadások vonatkozásában
727.000,- Ft növekedés tapasztalható. A beruházások, felújítások tekintetében nincs eltérés a
koncepcióhoz képest. A Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátását 89.631.000,- Ft állami
támogatás segíti, ezen felül 35.675.000,- Ft önkormányzati támogatást igényel.
A 12/C. számú táblázatban, az önkormányzat vonatkozásában a bérre tervezett összeg
7.667.000,- Ft-tal növekedett a koncepcióhoz képest. A növekedés egyik oka, hogy a
középfokú végzettségűek – a 34-ből 30 főnek – bérét ki kellett egészíteni a garantált
bérminimumra. Másik oka, hogy a Kormány 2016. november 30-áig meghosszabbította a
szociális ágazati pótlék kiegészítését. Ezen plusz kiadást az Állam 100 %-ban támogatja, de
az ezt szolgáló összeg év közben érkezik az önkormányzat számlájára, ezért a rendelet e
tételét érintő módosítására év közben kerül sor. A dologi kiadások 6.812.000,- Ft-tal
csökkentek. A csökkenés oka részben a közüzemi díjak csökkenése éves adatokra levetítve,
részben, hogy kikerült a tervezetből a koncepcióban szereplő 5 millió Ft, melyet a majori
vízkérdés rendezésére tervezett be. A pénzeszköz átadás összege 2 millió Ft-tal növekedett a
koncepcióhoz képest. Itt került betervezésre az MSE támogatása 2 millió Ft-tal. A
pénzmaradvány összege lényegesen kevesebb a koncepcióhoz képest, 33.027.000,- Ft helyett
18.607.000,- Ft. Ez az összeg a folyószámlák egyenlegét mutatja, ami sajnálatos módon nem
a koncepcióban szereplő összeget mutatta év végén. Annak érdekében, hogy ez az eltérés ne
növelje a hiányt, beállításra került a felhalmozási jellegű bevételek közé 10 millió Ft – amely
2 ingatlan értékesítéséből származó bevétel lenne. A központi támogatások összege
169.247.000,- Ft. E feladat viteléhez 69.087.000,- Ft önkormányzati támogatás szükséges. Az
önkormányzatnál valamennyi álláshely be van töltve.
Az évek óta húzódó szennyvíztisztító telep korszerűsítés II. ütemének költségvetést érintő
tétele beépítésre került a tervezetbe. Ezen összeg szerepelt a 2015. évi költségvetésben is, de
az összeg zárolásra került. Beépítésre került a 41 millió Ft önerő hitelként, amennyiben
sikerül EU Önerő Alapra pályázni, hitel felvételére nem lesz szükség.
Belügyminisztériumi támogatásból elnyerhető összegre 45 millió Ft került tervezésre, részben
kötelező feladatot ellátó intézmény, részben belterületi járdák felújításának támogatására. A
pályázatok várhatóan 2016. tavaszán jelennek meg. 2015. évben ehhez hasonló pályázatokon
nem nyert az önkormányzat, reményei szerint 2016. évben pozitív elbírálásban részesülnek a
benyújtott pályázatok. Jelentős mértékben megemelik a költségvetési főösszeget a TOP-os
pályázatok. A Projektfelügyelet Kft-vel kötött megállapodás 1. sz. mellékletében szereplő 15
pályázatból azokat szerepeltette a költségvetésben, amelyeket a lehatárolt keret terhére
nyújtják be – ezen pályázatok 100 %-ban támogatottak. A TOP-os pályázatokkal
kapcsolatosan múlt héten tárgyalást folytattak, amelyen elhangzottak jelentős mértékben
módosíthatják a költségvetést. A Kft. javasolta, hogy minden egyes pályázat szerepeljen a
költségvetésben, illetve a projektek előkészítésének azon költségei, amelyek a későbbiekben
elszámolhatóak lesznek a támogatási szerződés megkötését követően. A támogatási szerződés
megkötéséhez nélkülözhetetlen, hogy ezen költségek kifizetésre kerüljenek, azaz be kell
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építeni a költségvetésbe. Az 1. sz. mellékletben szereplő pályázatok tervezett összegének 5 %át kell beállítani a költségvetésbe, azaz hozzávetőlegesen 85 millió Ft-ot. Ezt csak hitel
felvételével tudná az önkormányzat teljesíteni, olyan hitel felvételével, amelynek
visszafizetésére a garancia az elnyert támogatás. Az önkormányzatnak vállalnia kell a
kockázatot annak érdekében, hogy a TOP beruházások megvalósuljanak. A 85 millió Ft nem
került beállításra a költségvetésbe, tekintettel arra, hogy az anyag megküldését követően
értesültek erről az információról. Ígéretet kaptak arra, hogy a fenti problémát kistérségi
szinten fogják kezelni, és megoldást fognak találni, tekintettel arra, hogy több
önkormányzatot is hasonlóképpen érinti.
A következő ülésre vélhetően több információval fognak rendelkezni, ezért mindenképpen
javasolja, hogy kerüljön sor még egy fordulóra a költségvetés elfogadását illetően.
Mitykó Zsolt polgármester: A költségvetési tervezetet illetően a legnagyobb aggodalmat – a
bizottsági ülésen elhangzottak alapján – a TOP pályázatok miatt beépítendő 85 millió Ft-os
kiadás jelenti. Mennyiben jelent kockázatot ennek az összegnek a beépítése? A támogatási
szerződés garancia arra, hogy a pályázat előkészítésére – hitelből – kifizetett összeget az
önkormányzat megkapja. A legközelebbi kistérségi ülésre két pénzintézet is meghívást kap. A
két pénzintézetet megversenyeztetik a fent említett hiteleket illetően, és azzal a pénzintézettel
kötnek szerződést, amelyik kedvezőbb kamatozású hitelt kínál. 2016. évben a pályázatok
előkészítése, benyújtása, tervezés, szellemi munka fog megtörténni, az első beruházások
kivitelezésének megkezdése 2017. évben várható. A pályázatok rendkívül szigorú indikátor
tényezőket követelnek, ezért van olyan település, amelyik visszaadja a lehetőséget, mert nem
tudja azokat teljesíteni. Ezen pénzösszegek újra elosztásra kerülnek, így bővülhet a
megpályázható támogatási összeg. Ilyen például, hogy Mezőhegyesen a csapadékvíz elvezető
rendszer felújítására megpályázható keret felemelkedett 35 millió Ft-ról 115 millió Ft-ra.
Korábban a Testület kérte, hogy az 1. sz. mellékletet csak akkor bővítsék, ha az egyes
pályázatokról külön dönt. A pályázati kiírások azonban közel egy időpontra realizálódnak, és
annak érdekében, hogy ne maradjanak le az egyes pályázatokról, minden elképzelést
felvezettek a mellékletbe. Kikérték az önkormányzat jogi képviselőjének véleményét, aki
szerint nincs jogi akadálya annak, hogy az összeget beépítsék a költségvetésbe, a hitelt
felvegyék. A hitelkeret csak abban az esetben kerül felhasználásra, ha a támogatási szerződést
megkötötte az önkormányzat. A Testületnek – amennyiben úgy ítéli meg, hogy esetlegesen az
adott fejlesztést más forrásból valósítja meg – lehetősége van arra, hogy a pályázat
benyújtását megelőzően visszalépjen. A 128 önkormányzati dolgozóból hány főnek kellett
kiegészíteni a bérét a minimálbérre, vagy a garantált bérminimumra?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzatnál 30 főnek, a
Polgármesteri Hivatalnál 7 főnek, az ÁMK-nál 49 főnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez rendkívüli mértékben növelte a költségvetés kiadási oldalát.
Az üres álláshelyek, alacsony bérek sok esetben veszélyt rejtenek magukba. Példaként említi,
hogy a pénzügyi csoportvezetőnek nincs helyettese, mert a két legképzettebb pénzügyi
munkatársa magasabb bérért máshol vállalt munkát. Az ÁMK gazdasági vezetője hasonló
megfontolásból váltott. A bérköltség csökkenéshez az is hozzájárul, hogy fiatal, középfokú
végzettségűekkel pótolják a kieső munkaerőt, ugyanakkor nagy tapasztalattal bíró dolgozók is
küzdöttek az új számviteli rendszerrel. Várja az ötleteket arra vonatkozóan is, hogy a
költségvetés bevételi oldalát hogyan lehetne növelni. A menedzsment oldalról is kérte,
mutassanak fel olyan értékeket, amelyeket akár befektetésre, akár eladásra lehet kínálni. Az
esetleges értékesítésből befolyt bevételt elsősorban befektetési céllal kamatoztatná. Reményei
szerint a nemrégiben értékesített területeken megvalósuló beruházásokból jelentős összegű
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iparűzési adó folyik be. Amennyi negatívum, ugyanannyi pozitívum is van a költségvetésben.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Kiegészítést kíván tenni a TOP pályázatokkal
kapcsolatban. A TOP pályázatok 100 %-os támogatási intenzitású európai uniós pályázatok,
tehát az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítani. Lehatárolt kistérségi keretre
pályázhatnak, ami azt jelenti, hogy 100 %-ig biztos a pályázatok pozitív elbírálása. Az az
összeg, amelyet pályázat előkészítés címén a költségvetésben szerepeltetni kell, azokra a
munkálatokra, kifizetésekre vonatkozik, amelyet a pályázat benyújtásához kötelező elvégezni,
és a Projektfelügyelet Kft. saját munkatársaival nem tud elvégeztetni. Külső szakértői díjakról
van szó, amelyeket addig kell hitelből finanszírozni, amíg a támogatási összeget, annak egy
részét, vagy előleget meg nem kapja az önkormányzat, ez hozzávetőlegesen 2-4 hónap. Az
önkormányzatot a felvett hitelek erre az időre számított kamatai terhelik. A 85 millió Ft a
maximális összeg, vélhetően ennek töredékét kell kifizetnie az önkormányzatnak, mert az
előkészítő munkálatok jelentős részét a Kft. a saját alkalmazottaival végezteti, és a Kft-vel
kötött megállapodás értelmében az önkormányzatnak nem kell munkadíjat fizetnie.
Mitykó Zsolt polgármester: A TOP pályázatokkal kapcsolatosan – mint ahogyan
alpolgármester úr említette – 2016. február 3-án megbeszélést folytatnak, amelyen részletes,
mindenre kiterjedő tájékoztatást kaphatnak.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Kft-vel kötött megállapodás értelmében, minden
pályázat esetében részletes tájékoztatást kap a Testület az egyes pályázatokról, azok
benyújtását megelőzően. Többek között arról is, hogy mikor, mekkora összeget kell fizetnie
az önkormányzatnak. Még ezt követően is dönthet úgy a Testület, hogy nem él az adott
pályázati lehetőséggel.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Jelen költségvetési
tervezet még nem tartalmazza a 85 millió Ft-ot. A Szociális és Egészségügyi Bizottság jelen
formájában elfogadásra javasolja a tervezetet. Javasolja, tekintettel arra, hogy a tervezet nem
tartalmazza a fenti adatot, kerüljön sor még egy tárgyalásra a költségvetést illetően. Mi
történik abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva nem valósul meg a projekt? A
megállapodás értelmében a Kft. – adott esetben az alvállalkozója – részére ez esetben is ki
kell fizetni a pályázat előkészítésének a költségét. Rendkívül nagy volumenű pályázatokról
van szó, vélhetően igen nagy előkészítést igényelnek, ebből kifolyólag nagy költséggel járnak.
Afelől nincs kétsége, hogy meg kell ragadni a lehetőséget, indulni kell a pályázatokon, de ez
igen nagy kockázattal is járhat. Rendkívüli fejlesztések valósulhatnak meg. A fejlesztés
nagyságához képest az önkormányzatot terhelő kamat összege és egyéb költségek elenyésző
mértékűek.
Mitykó Zsolt polgármester: Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kapnak válaszokat a február
3-ai tárgyaláson. A Kft. tájékoztatása szerint nem lehet probléma a pályázatokkal, mindent
alaposan előkészítenek. A februári testületi ülésen a megyei tárgyaláson, illetve a kistérségi
ülésen elhangzott információk birtokában tájékoztatják a Testületet. Garanciát kaphatnak
mind a Kft., mind a megye részéről a pályázatokat illetően. A szennyvíztisztító
korszerűsítésével kapcsolatos projekt kapcsán is menet közben változás állt be – a KEOP
helyett KEHOP lett – melynek következtében az önerő összegét – 41 millió Ft-ot – be kellett
építeni a költségvetésbe. Az Állam igyekszik ezen problémára is megoldást találni, úgy, hogy
a projekt végére realizálódjon ez az összeg, addig pedig megtalálja hozzá a szükséges forrást.
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Magyar Tibor képviselő: Korábban előírás volt, hogy a hiányt nem lehet betervezni a
költségvetésbe. Amennyiben ezzel az összeggel növelik a költségvetési hiány összegét, nem
fog problémát jelenteni? Közel 200 millió Ft lesz a forráshiány összege.
Rajos István alpolgármester: Ez az összeg nem hiányként szerepelne a költségvetésben,
hanem fejlesztési hitelként. Az ügyvéd úr tájékoztatása szerint, amennyiben betervezik a
költségvetésbe, úgy indulhatnak a pályázatokon, amennyiben nem tervezik be, úgy nem
indulhatnak. Mi történik abban az esetben, ha az önkormányzat hibáján kívül hiúsul meg a
projekt? Az ügyvéd úr tájékoztatása szerint ez esetben nem tartozik az önkormányzat fizetési
kötelezettséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: A pénzintézet érteni fogja ezt a problémát? Vélhetően erre is
választ kapnak a megyei értekezleten.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Kft-vel kötött megállapodás értelmében a Kft-t
csak akkor illeti meg pénz az előkészítő munkákért, ha nyer a pályázat. A rendelkezésre
bocsátott hitelkeretnek egy bizonyos részét akkor kell igénybe venni, amikor a Testület dönt
arról, hogy az adott pályázat benyújtható. Ezt a keretet nem egy összegben kell igénybe venni.
Mitykó Zsolt polgármester: A hitelkeret más célokat nem szolgálhat.
Uj Zoltán képviselő: A költségvetést illetően nem ez az összeg jelenti a legnagyobb
problémát. Rendkívül sokat kell lobbizni az év során, hogy az év végéig problémamentesen
működjön az önkormányzat. A TOP-os pályázatok vonatkozásában a hitelkeretet az
önkormányzat rendelkezésére bocsátják, az nem lesz felhasználva teljes mértékben, hiszen
lesznek olyan pályázatok is, amelyeket 2017. évben írnak ki. Ellenben, amennyiben a
hitelkeretet rendelkezésre bocsátják – egy elkülönített számlán lesz – úgy attól számítva a
kamatot fizetni kell.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Ez egy hitelkeret, amelyet vagy igénybe
vesznek, vagy sem. Amennyiben nem veszik igénybe, úgy nem kell kamatot fizetni,
legfeljebb egy minimális összegű rendelkezésre állási díjat.
Uj Zoltán képviselő: Nehezen tudja elképzelni, hogy ne nyerjenek a pályázatok, miután egy
lehatárolt keret terhére nyújtják be azokat. A Kft. nem csak a mezőhegyesi önkormányzat
pályázatait készíti elő és koordinálja, ennél fogva a cég a garancia arra, hogy ezek a projektek
megvalósuljanak, ellenkező esetben csődbe menne. Fentiek értelmében nyugodt szívvel
beépíthető a költségvetésbe a 85 millió Ft. Véleménye szerint is szükséges még egy
fordulóban tárgyalni a költségvetést.
Magyar Tibor képviselő: Korábbi kérdése azért merült fel, mert néhány évvel ezelőtt
hasonló problémával küzdött a Testület a Centrál felújítása kapcsán. Amennyiben nyer a
pályázat, úgy az előkészítés költségét ki kell fizetni, és még akkor sem 100 %, hogy
megvalósul a projekt. Azt is szem előtt kell tartani, nem biztos, hogy a projektek
megvalósulásánál ez a Testület fog működni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A lehatárolt keretre benyújtott pályázatok biztos, 100 %-os
támogatást jelentenek. Ezen pályázatok esetében nincs kockázati tényező. A visszaosztott
keret esetében lehetnek problémák, de amennyiben arról dönt a kistérség, úgy azzal sem lehet
már probléma. Az átdolgozott költségvetési tervezetet a hivatalnak 2016. február 15. napjáig
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kell megküldenie a Testület, és a bizottságok tagjainak. Kéri, akinek a költségvetés egészét
érintően észrevétele, javaslata van, azt tegye meg, hogy a tervezetbe be tudják azt dolgozni.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta. (A
rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet. A koncepcióhoz képest számost tételnél
csökkenés tapasztalható. 2015. évben voltak olyan intézkedések, amelyek jelentős
megtakarítást eredményeztek, ilyen például a MOL kártya bevezetése. Ennél jobban nem
lehet csökkenteni a tételeken, mert az már személyi kérdések terén eredményezne hátrányos
döntéseket.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja: A bizottságok
Mezőhegyes Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének első fordulós anyagát a
második forduló tervezési alapjaként jelen ülésre beterjesztett formában elfogadásra
javasolják.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének első fordulós anyagát a második forduló
tervezési alapjaként fogadja el, és kérje fel a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet terjessze a testület 2016. február 24-ei ülése elé,
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:
9/2016.(I.27.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés tervezetéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének első fordulós anyagát a második forduló tervezési alapjaként elfogadta.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet terjessze a testület 2016. február 24-ei ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. február 24.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület és a bizottságok tagjai 2016. február 15. napjáig
kapják meg az átdolgozott tervezetet, majd az előkészített költségvetési rendelettervezetről a
Testület a 2016. február 24-ei rendes ülésén dönt. A költségvetés elfogadását megelőzően az
érdekképviseleti szerveknek is véleményezniük kell a rendelettervezetet.
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3. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző Urat, amennyiben
kiegészítenivalója van az előterjesztést illetően, azt tegye meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A határozati javaslatot kéri kiegészíteni az alábbiak szerint: a
3.) ponthoz az „Új” táblázat elé: A hivatal létszáma (a be nem töltött álláshelyek kivételével),
majd az „Új” táblázatot követően: A költségvetési rendeletben engedélyezett létszámkeret 30
fő. A kiegészítést a pályázatokban vállalt indikátor tényezők miatt szükséges megtenni. Az
üres álláshelyek jelenleg nincsenek betöltve.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja: A jegyző
úr által tett kiegészítéssel a bizottság elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelő tartalommal – a fenti kiegészítéssel – fogadja el a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítását, 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:
10/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 288/2014. (XI.26.) kt.
sz. határozatát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról:
1.)
Az SZMSZ I. fejezetének „A Hivatal elnevezése, címadatai, működési területe” című
1. pontjának 2. alpont d) pontjában az Alapító Okirat szerint a Hivatal hatályos alapító
okiratának száma „70/2014.(II.25.) Kt. sz. határozat”-ról „140/2015.(VI.24.) Kt. sz.
határozat”-ra változik.
2.)
Az SZMSZ I. fejezetének „A Hivatal tevékenységi körei” című 4. pontjában szereplő
táblázat az alábbiak szerint változik:
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Korábbi:
SZAKFELADAT/KORMÁNYZATI
FUNKCIÓ
száma
megnevezése
841114 Országgyűlési képviselő választás
016010
841115 Önkormányzati képviselő választás
016010
841117 Európai parlamenti képviselő
016010 választás
841118 Népszavazás
016010
841126 Önkormányzat igazgatási
011130 tevékenysége
882111 Aktív korúak ellátása
105010

Ellátott
feladat leírása
Választás
lebonyolítás
Választás
lebonyolítás
Választás
lebonyolítás
Választás
lebonyolítás
Igazgatási
tevékenység
Szociális ellátás

882113 Lakásfenntartási támogatás
106020

Szociális ellátás

882119 Óvodáztatási támogatás
104051

Szociális ellátás

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi
104051 támogatás

Szociális ellátás

Tevékenység
a) forrása
b) mutatója
a) saját bevételek és
központi támogatások
a) saját bevételek és
központi támogatások
a) saját bevételek és
központi támogatások
a) saját bevételek és
központi támogatások
a) saját bevételek és
központi támogatások
a) saját bevételek és
központi támogatások
b) igénylők száma és 1
ellátottra jutó
támogatás
a) központi tám.
b) igénylők száma és 1
ellátottra jutó
támogatás
a) központi tám.
b) igénylők száma és
támogatott létszám
a) központi tám.
b) igénylők száma
támogatott létszám

Új:
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
száma
megnevezése

Ellátott
feladat leírása

016010 Országgyűlési önkormányzati és
európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek

Választás
lebonyolítás

Tevékenység
a) forrása
b) mutatója
a) saját bevételek és
központi támogatások

Választás
lebonyolítás

a) saját bevételek és
központi támogatások

011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási
tevékenysége
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások

Igazgatási
tevékenység

a) saját bevételek és
központi támogatások

Szociális ellátás

a) központi tám.
b) igénylők száma
támogatott létszám

20

3.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal belső tagozódása, létszáma” című 4. pont 3.
alpontjában szereplő hivatali létszám táblázat az alábbiak szerint változik:
Korábbi:
Jegyző
Aljegyző
Ügyintéző
Rendszergazda
Közterület-felügyelő
Fizikai alkalmazott (MTK alapján)

1 fő
1 fő
22 fő
1 fő
1 fő
4 fő

Új:
A hivatal létszáma (a be nem töltött álláshelyek kivételével),
Jegyző
Aljegyző
Ügyintéző
Rendszergazda
Közterület-felügyelő
Fizikai alkalmazott (MTK alapján)

1 fő
1 fő
20 fő
1 fő
1 fő
2 fő

A költségvetési rendeletben engedélyezett létszámkeret 30 fő
4.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal belső tagozódása, létszáma” című 4. pont 4.
alpontjában szereplő hivatali szervezeti ábra az alábbiak szerint változik:
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Korábbi:
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(3 fő)

Igazgatási
csoport
(9 fő)

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztés
i csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (6 fő)

Képviselőtestület és
bizottságai
működése

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgal
mi adó

Humánpolitika

Lakás és helyiség
ügyek

Egyéb adók

Diszpécseri
feladatok

Anyakönyv és
hagyaték

Gépjárműadó

PR feladatok

Birtokvédelem
Személyi adat – és
lakcímnyilvántartá
s
Közterületfelügyelet
Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
4 fő
4 fő
22
4fő

Városfejlesztési
ügyek
Vagyonkataszte
r

Gazdálkodás
Beszámolás
Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés,
üzemeltetés

Új:
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(2 fő)

Igazgatási
csoport
(8 fő)

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztés
i csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (6 fő)

Képviselőtestület és
bizottságai
működése

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgal
mi adó

Humánpolitika

Lakás és helyiség
ügyek

Egyéb adók

Diszpécseri
feladatok

Anyakönyv és
hagyaték

Gépjárműadó

PR feladatok

Birtokvédelem
Személyi adat – és
lakcímnyilvántartá
s
Közterületfelügyelet
Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
2 fő
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Városfejlesztési
ügyek
Vagyonkataszte
r

Gazdálkodás
Beszámolás
Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés,
üzemeltetés

5.) Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe az alábbi szövegezésű 1. számú melléklet lép:
„Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal SZMSZ 1. számú melléklete
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és részletes feladatai
1. A Hivatal szervezeti egységei:
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(2 fő)

Igazgatási
csoport
(8 fő)

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztés
i csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (6 fő)

Képviselőtestület és
bizottságai
működése

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgal
mi adó

Humánpolitika

Lakás és helyiség
ügyek

Egyéb adók

Diszpécseri
feladatok

Anyakönyv és
hagyaték

Gépjárműadó

PR feladatok

Birtokvédelem
Személyi adat – és
lakcímnyilvántartá
s
Közterületfelügyelet
Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
2 fő
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Városfejlesztési
ügyek
Vagyonkataszte
r

Gazdálkodás
Beszámolás
Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés,
üzemeltetés

2. A Hivatal szervezeti egységeinek részletes feladatai
Titkárság
A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok:
1. Részt vesz a polgármester és az alpolgármester, valamint a jegyző döntéseinek
előkészítésében, az általuk előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések
elkészítésében. A bizottsági és testületi üléseken szükség esetén rendelkezésre állnak.
2. A polgármester megbízásából közreműködnek a nemzetközi kapcsolatokkal
összefüggő, valamint a közművelődési, sport, civil szervezetekkel összefüggő
képviselő-testületi, bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli
előkészítésében és végrehajtásában.
3. Közreműködik a polgármester, alpolgármester, az önkormányzati képviselők és
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartásában és őrzésében.
4. Gondoskodik a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
5. Nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, azokat postázásra, érintettek részére
történő továbbításra átadja az ügyintézőknek. Végzi az önkormányzat rendeleteinek
kodifikálását.
6. Biztosítja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai működésével
kapcsolatos szervezési, jogi és szakmai feladatokat.
7. Elkészíti a Képviselő-testületi, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottsági, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsági ülések
jegyzőkönyveit, postázza azokat a Békés Megyei Kormányhivatalnak.
8. Gondoskodik a jogalkalmazók önkormányzati rendeletekkel történő ellátásáról. A
helyi sajtóban közzéteszi az aktuális rendeleteket, döntéseket.
9. Részt vesz a lakosság önszerveződő közösségei és az önkormányzati szervek közötti
együttműködés biztosításában.
A polgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatos feladatok:
1. Ellátja a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal, a bűnmegelőzéssel és
közbiztonsággal kapcsolatos polgármesteri ügyek előkészítését és kezelését.
2. Kialakítja és fenntartja az önkormányzat és külső környezete információs kapcsolatait.
Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdekképviseleti szervekkel, a
civil szerveződésekkel, az egyházakkal, a médiával.
3. A települést bemutató anyagok, kiadványok előkészítésében aktív szerepet vállal.
4. Irányítja és összehangolja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó
feladatokat. Szervezi azok végrehajtását, közreműködik a nemzetközi delegációk
fogadásában a külföldi utazások szervezésében, a protokoll feladatokból adódó
feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységet lát el.
5. Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.
6. A hivatal tájékoztatási munkáját szervezi és irányítja, ellátja a hivatal szóvivői
feladatait. Ennek keretében kapcsolatot tart az önkormányzati újság és televízió
szerkesztőbizottságával, főszerkesztőjével, munkatársaival.
7. Gondoskodik a honlapra történő anyagok feltöltéséről, az önkormányzat és a hivatal
munkájával kapcsolatos információk megjelentetéséről, a lakosság folyamatos
tájékoztatásáról. A tájékoztatóknak valósnak, szakszerűnek és közérthetőknek kell
lennie.
8. Közreműködik a polgármesternek és a jegyzőnek a törvényekben és ágazati
jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.
9. Gondoskodik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal tevékenységével
összefüggő kötelező közzétételi kötelezettségekről.
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10. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.
11. Ellátja a Polgármesteri Hivatal munkavállalói, valamint az önkormányzat
fenntartásában levő intézmények vezetőivel kapcsolatos munkaügyi feladatokat.
Választásokkal és közigazgatás szervezéssel kapcsolatos feladatok:
1. Szervezi az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, a polgármester
az önkormányzati képviselő, továbbá egyéb jogszabályon alapuló választást, valamint
az országos és helyi népszavazást.
2. Végzi a választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott
feladatokat. Vezeti a választásokhoz szükséges névjegyzéket és az igazolás alapján
névjegyzékbe vett választópolgárok külön jegyzékét. Biztosítja a központi
nyilvántartási rendszeren keresztüli választási számítógépes rendszer működtetését.
3. Biztosítja a választások és népszavazások rendjét, a nyilvánosságot, a jogszabályban
engedélyezett adatkezelést és adatszolgáltatást.
4. Gondoskodik a választásokon közreműködő személyekről és a működésükhöz
szükséges feltételek biztosításáról.
Iktatással kapcsolatos feladatok:
1. Elvégzi a Polgármesteri Hivatal postázási tevékenységét, a hivatal ügyiratkezelését,
működteti a központi iktatási rendszert.
2. Végzi az ügyiratok irattárazását, selejtezését. Kapcsolatot tart az illetékes levéltárral.
Igazgatási csoport
Általános igazgatási feladatok:
1. Ellátja az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatosan, a
jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.
2. Ellátja a növényvédelmi feladatokat.
3. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.
4. Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó ipari (telephely), kereskedelmi, zaj- és
rezgésvédelmi valamint vásár- és piacengedélyezési ügyekben. Végzi ezen ügyekben a
hatósági ellenőrzést, vezeti a hatósági nyilvántartásokat.
5. Kezeli a helyi népesség-nyilvántartó regisztert.
6. A megküldött hirdetményeket kifüggeszti, gondoskodik a visszaküldésről.
7. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, talált tárgyak értékesítése.
8. Hatósági bizonyítványok kiadása.
9. Közreműködik a szociális ellátórendszer működtetésében.
10. Ellátja a szociális ellátások iránybevételével kapcsolatos önkormányzati,
önkormányzati hatósági és az államigazgatási feladatokat. Vezeti a jogszabályban
meghatározott nyilvántartásokat, gondoskodik a szociális ellátásokhoz kapcsolódó
bejelentési kötelezettségek teljesítéséről.
11. Együttműködik a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal, a bizottságot rendszeresen
tájékoztatja a költségvetési keret felhasználásáról. Ellátja a bizottság
jegyzőkönyvvezetői feladatát.
12. A feladatkörébe tartozóan gondoskodik a Képviselő-testület és Bizottságai döntéseihez
kapcsolódó hatósági feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról, ügyviteli feladatok
ellátásáról.
13. Döntésre előkészíti a szociális rászorultság esetén a jogosult számára a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása
alapján a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a
települési támogatást (lakásfenntartási támogatást, temetési segélyt), köztemetést
valamint a méltányossági ápolási díjat.
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14. Döntésre előkészíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvényben meghatározott feltételek szerint a jogosult gyermek számára a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, települési támogatást.
15. Döntésre előkészíti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.1.)
önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeni és természetbeni ellátásokat.
16. Biztosítja a jogszabályban előírt adatok kezelését és arról a jogosultaknak adatot
szolgáltat. Igazolást ad ki a támogatások igénybevételéhez. Elrendeli a jogosulatlanul
felvett
juttatás
visszafizetését.
Jogszabályban
meghatározott
esetben
környezettanulmányt végez.
17. Ellátja a jegyző fásszárú növények védelmével kapcsolatos feladatokat.
18. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben a jegyző hatáskörébe utalt
gyermekvédelmi feladatokat.
19. Szervezi és irányítja, valamint ellátja a közcélú munkavállalók tekintetében a
személyügyi-munkaügyi feladatokat.
20. Ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat, vezeti a szertartásokat.
21. Intézi az állampolgársággal kapcsolatos ügyeket.
22. Előkészíti a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentési
kérelmeket, továbbítja a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges
kérelmeket.
23. Indokolt esetben engedélyezésre előkészíti a házasságkötést a hivatal házasságkötő
termén kívül.
24. Intézi a születési és házassági családi és utónév megváltoztatására irányuló eljárást.
25. Intézi a honosítással kapcsolatos ügyeket.
26. Jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozatot.
27. Eljár hagyatéki ügyekben.
28. Vezeti az óvodáskorúak nyilvántartását, ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági
feladatokat.
29. Elbírálja a bölcsődei, óvodai felvétellel kapcsolatosan beadott jogorvoslati kérelmeket.
30. Előkészíti és bonyolítja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatot.
31. Ellátja a jegyző társasházi lakások ellenőrzésével kapcsolatos feladatait
32. Ellátja a közbiztonsági referensi tevékenységet
33. Ellátja a munka – és tűzvédelmi feladatokat
34. Intézi a sporttal és tömegsporttal kapcsolatos ügyeket
35. Eljár a piac ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben
36. Ellátja a vadvédelemmel, vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos jegyzői
feladatokat.
Közterület-felügyelet
1. Ellátja a jogszabályban meghatározott közterület-felügyelői feladatokat.
2. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
3. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
4. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében.
Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Közreműködés s
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
5. Segítséget nyújt helyszíni ellenőrzéseknél
6. Más csoporthoz nem telepített az önkormányzat és a hivatal számára előírt közterületfelügyeleti hatóság feladatok ellátása.
7. Közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
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8. Ellátja a hivatalos iratok postai szolgáltatónál történő átvétellel/átadással kapcsolatos
feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzat és költségvetési szervei eseti
eszközbeszerzései lebonyolításában (szállítás).
9. Figyelemmel kíséri a közterületi kamerarendszer működését, szükség szerint adatot
szolgáltat a hatóság részére.
Informatika
1. Az önkormányzati intézmények informatikai rendszereinek felügyelete, fejlesztése
2. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek felügyelete, fejlesztése
3. Általános Művelődési Központ informatikai rendszereinek felügyelete, fejlesztése
4. Önkormányzat informatikai rendszereinek felügyelete, fejlesztése
a. Szociális intézményegység
b. Egészségügyi intézményegység
5. Programok telepítése, hibák elhárítása
6. Informatikai stratégiai terv elkészítése
7. Informatikai biztonsági szabályzat elkészítése
8. Informatikai védelmi szabályzat elkészítése
9. Hardver és szoftver-nyilvántartás
10. Különféle adatbázisok készítése
11. Honlap adattartalmának folyamatos aktualizálása
Adóügyi csoport
1. Biztosítja a helyi és központi adójogszabályok településen való érvényesítését.
2. Előkészíti a központi jogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást, a helyi
adórendeletet.
3. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a Képviselő-testület adózással
kapcsolatos rendeletének végrehajtását.
4. Intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket,
kérelmeket.
5. Előkészíti az Önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket.
6. Tájékoztatja a lakosságot és a gazdálkodó szervezeteket, az adókötelezettségük
teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól.
7. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, az
adóbefizetések és elszámolások helyességét.
8. Ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával,
beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat.
9. Adókötelezettség megállapítás érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni
szemlét tart.
10. Ellátja a Képviselő-testület szakbizottságának működésével kapcsolatos hivatali
teendőket.
11. Részt vesz a természetes személyek adósságrendezési eljárásában.
Műszaki -Városfejlesztési csoport
1. A csoport feladatkörébe tartozóan gondoskodik a Képviselő-testület és bizottságai
döntéseinek végrehajtásáról.
2. A polgármester és a képviselő-testület megbízásából közreműködik a
környezetvédelmi, energetikai, vízügyi és útügyi feladatok ellátásával összefüggő
képviselő-testületi és bizottsági döntések szakmai és ügyviteli előkészítésében és
végrehajtásában.
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3. Vezeti az önkormányzati vagyonkataszter-nyilvántartást, folyamatosan gondoskodik
annak aktualizálásáról. Közreműködik az önkormányzati vagyonhasznosításban.
4. Közreműködik az önkormányzat érdekeinek védelmében, elősegíti az önkormányzat
ügyféli képviseletének érvényesülését.
5. Közreműködik az önkormányzat ingatlan- és helyiséggazdálkodási feladatainak
ellátásában.
6. Fejlesztési projektek előkészítése, partnerek felkutatása, a közös pályázatok
előkészítésében való együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés műszaki
tartalom meghatározásában.
7. Figyeli az önkormányzati pályázatok megjelenését, elkészíti a beadható pályázatokat.
8. A térségbe tartozó más települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, a közös
pályázati lehetőségek feltárása, együttműködési megállapodások előkészítése és a
végrehajtásban való közreműködés.
9. Önkormányzatot érintő kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek
műszaki-szakmai kontrolljának ellátása.
10. Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében.
11. Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés a csoport feladatkörét
érintően
12. Az önkormányzat közép és rövid távú beruházási programjai, tervei készítésében való
közreműködés
13. Önkormányzati költségvetési intézményeknél felmerülő felújítási feladatok,
koordinálása, műszaki ellenőrök munkájának összehangolása.
14. Útépítések és az útépítésekhez kapcsolódó közműépítések koordinálása. Műszaki
ellenőrzések koordinálása, közreműködés a műszaki ellenőrökkel.
15. Beruházások üzembe helyezése.
16. Utcanévtáblázás, emlékműfenntartás
17. A csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek
fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati
feladatellátás előkészítése.
18. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátása.
19. A városi vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladatainak
ellátása.
20. Közterületek, parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.
21. Az energiagazdálkodás fejlesztésére vonatkozó önkormányzati javaslatok előkészítése.
A város energiafelhasználásának figyelemmel kísérése, a felhasználás
racionalizálására vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása.
22. Közreműködik a helyi közvilágítás, a villamos energia, a távközlési berendezések és
vonalas létesítmények működtetésében, az ivóvíz – és szennyvízszolgáltatás
zavartalan biztosításában, ellátja az ezekkel összefüggő döntés előkészítő feladatokat
23. Közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók előkészítése, a megvalósításuk
végrehajtása.
24. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak és egyéb műtárgyak
felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása.
25. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság üléseivel kapcsolatos
szakmai feladatok, teendők előkészítése és a bizottság feladatellátásában való
közreműködés.
26. Vonalas létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulás megadása
27. Építésügyi szolgáltató pont feladatinak ellátása.
28. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatokat.
29. Ellátja a közút kezelésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat.
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30. Engedélyezi az utak rendeltetéstől eltérő használatát. Engedélyezi a közterületek
rendeltetéstől eltérő használatát. A közutat, annak fogalmi, baleseti adatait, valamint
forgalmi rendjét meghatározó jelzések nyilvántartása.
31. Közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók megvalósításuk végrehajtása, vonalas
létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulási ügyek intézése.
32. Végzi az ipari, kereskedelmi, zaj- és rezgésvédelmi tevékenységgel kapcsolatos
panaszok, jelzések, javaslatok kivizsgálását.
33. Jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi hatósági ügyek ellátása.
34. Ellátja a műemlékvédelemhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladatokat.
35. Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos
szabályozását.
36. Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a terület, illetve a település egységes
táji és építészeti arculatának alakítását.
37. Közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi
szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség
megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában.
38. Ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának elkészítésével,
felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat.
39. Döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, az adott
terület sajátosságainak megfelelően a rendezési tervnek jogszabályban előírt kötelező
munkarészein túl szükséges részeit, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit.
40. Előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánításról, vagy annak megszüntetéséről,
továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről.
41. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos
döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
Pénzügyi – gazdálkodási csoport
1. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos alapvető feladatok ellátása.
2. Az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése. A szükséges
adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának meghatározása, javaslat kidolgozása az
előírt adatszolgáltatások teljesítése. A kapott adatok rendszerezése, csoportosítása.
3. Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági terveinek előkésztése, végrehajtása és pénzügyi
lebonyolítása.
4. Az önkormányzati intézmények működéséhez a pénzügyi feltételek biztosítása.
5. Kialakítja saját, valamint az intézmények számviteli rendjét. A beszámolási rend
biztosítása.
6. A hivatal bizonylati rendszerének kialakítása, a beszámolók elkészítése.
7. Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból
adódó feladatok ellátásában.
8. Pénzügyi tevékenységet és intézményfinanszírozást végez.
9. Elkészíti az Önkormányzat gazdasági programtervezetit, a költségvetési koncepciót, a
költségvetési rendelet és a kapcsolódó rendeletek tervezetét.
10. Az elfogadott költségvetésről és egyéb gazdasági folyamatokról, pénzügyi
teljesítésekről információt szolgáltat a jogosultak részére.
11. Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
12. Elkészíti a beszámolók és a zárszámadás tervezetét, ennek keretében elszámol a
központi költségvetési támogatásokkal.
13. Gondoskodik a jogszabályon alapuló adatszolgáltatásról.
14. Elkészíti a szervezet számlarendjét.
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15. Kezeli a pénzforgalmi számlákat.
16. Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények folyószámláit, szükség esetén
javaslatot tesz a problémák kezelésére.
17. Üzemelteti a házi pénztárat és teljesíti az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
kifizetéseit.
18. Folyamatosan nyilvántartja az önkormányzat kintlévőségeit, kezdeményezi a
hátralékok behajtását.
19. Folyamatosan nyilvántartja és működteti az önkormányzati vagyont.
20. Javaslatot dolgoz ki az önkormányzatot érintő pénzügyi, gazdasági ügyekben, bevételi
javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat gazdálkodásához.
21. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5 millió Ft-ot meghaladó –
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket, az adatokban történt változás
közzétételéhez adatot szolgáltat.
22. Gondoskodik a költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatásáról és
értékeléséről, a közzétételhez adatot szolgáltat.
23. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a könyvvizsgálóval, belső ellenőrrel és az
Állami Számvevőszékkel.
24. Közreműködik az önkormányzat ingatlan- és helyiséggazdálkodási feladatainak
ellátásában.
25. Projektek bonyolítása során szükséges gazdasági szerződések elkészítése, aláírásra
történő előkészítése.
26. Fejlesztési projektek pénzügyi bonyolítása, elszámolások előkészítése, dokumentálás.
27. Más csoporthoz nem telepített az önkormányzat és a hivatal számára előírt
jogszabályokban meghatározott pénzügyi számviteli és gazdálkodási feladatok
ellátása.
28. Részt vesz a polgármester és az alpolgármester, valamint a jegyző döntéseinek
előkészítésében, az általuk előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések
elkészítésében.
29. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság üléseivel kapcsolatos
szakmai feladatok, teendők előkészítése és a bizottság feladatellátásában való
közreműködés.
30. Végzi a választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott
feladatokat.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. január 31.
5. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a jegyző urat, tájékoztassa a Testületet a rendelet
módosításának szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jogszabályváltozás teszi szükségessé a rendelet módosítását.
Bizonyos kormányzati funkciók megszűntek, és a Magyar Államkincstár bizonyos
kormányzati funkcióbeli változásokat jelzett, amelyeket aktualizálni szükséges. Továbbá
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változások történtek az önkormányzat közhasznú és gazdasági társaságokban történő
részvételében is.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet
az előterjesztésnek megfelelő tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a jegyző urat, tájékoztassa a Testületet az ÁMK alapító
okirata módosításának szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Könyvtári ellenőrzés eredményeképpen javasolták az alapító
okirat módosítását. Könyvtárral kapcsolatos kormányzati funkciók mellett szerepeltetni kell a
bölcsődét, a bölcsődei és óvodai feladatokat, illetve kettő olyan ingatlant, amelyet az ÁMK
működtet – mert azok használatáért bérleti díjat fizetnek az ÁMK-nak.
Mitykó Zsolt polgármester: Az alapító okiratokat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az alapító okiratok a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja: A
bizottság elfogadásra javasolja mind a módosító, mind a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az alapító
okiratokat illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
11/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
József Attila Általános Művelődési Központjának
Alapító okiratát módosító okirat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja a Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. június 24.
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2 pontjába foglalt táblázat 8. sorában a telephely megnevezése az
alábbira módosul:
8. Közművelődés, városi könyvtár, iskola
2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220

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

092120

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

12

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

1

6
7
8
9
10
11

14
15
16
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17

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

18

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

19 104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
3. Az alapító okirat 6.3.1. pontjába foglalt táblázat a következőre módosult:
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek, tanulólétszám

1

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

…

50

2

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

…

50

3

3.számú Óvoda Mezőhegyes, Csokonai u. 1.

…

25

4 József Attila ÁMK Bölcsödéje

10

4. Az alapító okirat 6.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:
6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

721

Üzemeltetés,
kezelés

Közművelődés és
könyvtár

5820 Mezőhegyes, Szent György tér
10.

721

Üzemeltetés,
kezelés

Kollégium

3 5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.

129

Üzemeltetés,
kezelés

Óvoda, bölcsőde

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca
2.

527

Üzemeltetés,
kezelés

Óvoda

5 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 17. 736

Üzemeltetés,
kezelés

Óvoda

6 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22. 3

Üzemeltetés,
kezelés

étkeztetés

7 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 10. 863/1

Üzemeltetés,
kezelés

vendégház

8 5820 Mezőhegyes, Kórház u. 24.
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Üzemeltetés,
kezelés

iskola épület

9 5820 Mezőhegyes, Petőfi sétány 3.

4/3

Üzemeltetés,
kezelés

közművelődés,
könyvtár

1 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
2

4

ingatlan
helyrajzi
száma

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. június 24. napján kelt, alapító okiratot
visszavonom.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
34

Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József
Attila Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
12/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete József Attila Általános
Művelődési Központja Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) József Attila Általános
Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Város Képviselőtestületének József Attila Általános
Művelődési Központja
1.1.2. rövidített neve: József Attila Általános Művelődési Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5
6
7
8

telephely megnevezése
Bölcsőde
1 számú Óvoda
2 számú Óvoda
3 számú Óvoda
Étkeztetés
Kollégium
Vendégház
Közművelődés, városi könyvtár, iskola

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

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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1

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

székhelye
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
3.1.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
4. A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési
tevékenység végzése : óvodai nevelés, ellátás; bölcsődei ellátás, könyvtári állomány
gyarapítása, közművelődés, gyermek és közétkeztetés
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 851020
Óvodai nevelés
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás;
bölcsődei ellátás;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés,
gyermek és közétkeztetés
4.1.

4.4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A költségvetési
megjelölése:

szerv

kormányzati funkciószám
013350
074032
082042
082043
082044
082091
091110
091120
091140
091220
092120

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

kormányzati funkció megnevezése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
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nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
12 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
13 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
14
biztosítása
096040
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi
15
nevelése
16 104030
Gyermekek napközbeni ellátása
17 104031
Gyermekek bölcsődei ellátása
18 104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében
19 104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város
közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozott időre ( 5 évre) nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti
Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
1
tv.
5.1.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1.
megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
6.1.2.
székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.
6.2.
A köznevelési intézmény
6.2.1.
típusa: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
6.2.2.
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, sajátos
nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése
6.1.

6.2.3.
gazdálkodásával
összefüggő
jogosítványok:
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak
végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel
és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori
költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

1 1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.
2 2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.
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…
…

maximális gyermek, tanulólétszám
50
50

3 3.számú Óvoda Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
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6.4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

…

25
10

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

721

5820 Mezőhegyes, Szent György tér
10.
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.

721
129

5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 527
2.
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 17. 736
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22. 3
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 10. 863/1
5820 Mezőhegyes, Kórház u. 24.
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5820 Mezőhegyes, Petőfi sétány 3.

4/3

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés

az ingatlan
funkciója, célja
Közművelődés és
könyvtár
Kollégium
Óvoda, bölcsőde
Óvoda
Óvoda
étkeztetés
vendégház
iskola épület
közművelődés,
könyvtár

7. Záró rendelkezés
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
József Attila Általános Művelődési Központ 2016. január 27. napján kelt, 11/2016.(I.27.)
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemterve 2016. évre
Mitykó Zsolt polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
értelmében a polgármesternek meg kell határoznia az adott év szabadságának ütemezését,
melyet a Testületnek február 28-áig kell jóváhagynia. Az alpolgármester szabadságára
ugyanezen szabályok vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a
polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki. Tekintettel arra, hogy
főállású alpolgármesterként látja el feladatait, ragaszkodott ahhoz, hogy az alpolgármester
szabadság ütemterve is szerepeljen a Testület előtt. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden év január 31-éig a jegyző kötelezettsége megállapítani
a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét. A polgármester 2015. évi
szabadságát maradéktalanul kivette, tehát nincs idei évre áthozott szabadsága.
Mitykó Zsolt polgármester: Az alpolgármesternek sincsen. Az előterjesztést az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja: A
bizottság javasolja, hogy a Testület hagyja jóvá a polgármester 2016. évi szabadság
ütemtervét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a
polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtermét, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
13/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 2016. évre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint jóváhagyja a polgármester
2016. évi szabadságolási ütemtervét:
- Összes szabadság: 41 nap – szabadság kivétele: Február 5. 1 nap, Február 12. 1 nap, Február
26. 1 nap, Március 4. 1 nap, Március 16. 1 nap, Március 25. 1 nap, Április 8. 1 nap, Április
15. 1 nap, Április 29. 1 nap, Május 13. 1 nap, Május 20. 1 nap, Május 27. 1 nap, Június 23.24. 2 nap, Június 27.-28. 2 nap, Június 30. 1 nap, Július 4.-8. 5 nap, Augusztus 8-12. 5 nap,
Szeptember 16. 1 nap, Szeptember 23. 1 nap, Szeptember 30. 1 nap, Október 14-15. 2 nap,
Október 28. 1 nap, November 11. 1 nap, November 18. 1 nap, November 25. 1 nap,
December 23. 1 nap, December 27-30. 4 nap.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

8.

napirendi
pont:
Mezőhegyes
Város
Önkormányzat
Intézményegységének szakmai programja, ügyrendje és házirendje

Szociális

Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a Család- és gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját, ügyrendjét és házirendjét
illetően.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testület 2015. októberi rendes ülésén tárgyalta – és
tudomásul vette – hogy a Mezőhegyesen a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással
integráltan működik egy szakmai és szervezeti egységben. Ezen szervezeti egységnek meg
kellett alkotni a szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát, valamint
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házirendjét. Az elfogadott okiratokat a holnapi nap folyamán továbbítaniuk kell a Békés
Megyei Kormányhivatal felé a szervezeti egység, korábban működési engedély elnevezésű,
jelenleg szolgáltató nyilvántartás bejegyeztetéséhez. A Testület részére kiküldött Mezőhegyes
Városi Önkormányzat Szociális Intézményegységének ügyrendje tartalmazza a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát is, mely annak a részét képezi.
Mitykó Zsolt polgármester: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját,
SZMSZ-ét, és házirendjét a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a Család- és gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját, SZMSZ-ét és
házirendjét.
Uj Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja: A
bizottság elfogadásra javasolja a Család- és gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját,
SZMSZ-ét és házirendjét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Város
Önkormányzat Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
14/2016. (I.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programjának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, 2016.
február 1-jei hatállyal jóváhagyja a Mezőhegyes Város Önkormányzat Család – és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Város Önkormányzat Család – és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési szabályzatát, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:

40

15/2016. (I.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, 2016.
február 1-jei hatállyal jóváhagyja a Mezőhegyes Város Önkormányzat Család – és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési szabályzatát, az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület tekintse
jogszerűnek Mezőhegyes Város Önkormányzat Család – és Gyermekjóléti Szolgálata
házirendjét, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
16/2016. (I.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Házirendjének ellenőrzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján ellenőrizte a
Mezőhegyes Város Önkormányzat Család– és Gyermekjóléti Szolgálat házirendjét – az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal – és az ellenőrzést követően megállapítja, hogy a
házirend tartalma jogszerű.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9.

napirendi pont: A 790/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
javaslatára az előzetesen megküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
kiegészítették az alábbiak szerint: „Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő – jelenleg korlátozottan forgalomképes - Mezőhegyes, 790/1 hrsz.-ú, kivett
vásártér művelési ágú, 3613 m2 nagyságú ingatlan értékesítését határozza el az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.) önkormányzati
rendelet 5. § (2) bekezdés cf) pontjának módosítását követően.
A képviselő-testület a fenti rendelet 11. §-a értelmében az ingatlant versenyeztetés nélkül
értékesítheti Abonyi Zoltán Orosháza, Október 6. utca 1. szám alatti lakos részére az
értékbecslésben megállapított bruttó 3.300.000,- Ft áron.
A képviselő-testület a területet autómosó céljára értékesíti, ezért a vállalkozónak az adásvételi
szerződés megkötése keltétől számított 3 éven belül érvényes működési engedéllyel kell
rendelkeznie a tevékenység végzésére.
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Abban az esetben, ha az autómosó határidőn belül nem épül meg, úgy az önkormányzat az
ingatlant visszavásárolhatja. Az ingatlan 3 éven belül történő elidegenítése esetén az
önkormányzatnak elővásárlási joga van a területre az ingatlan jelenlegi forgalmi értékén.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti rendelet-módosítás előkészítésére, és a rendelet
módosítását követően az adásvételi szerződés megkötésére.”
Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása válik szükségessé annak érdekében, hogy
az érintett ingatlan kikerüljön a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közül. Jelen ülésre
nem készítették elő a rendelet módosítását, mivel abban több módosítást is eszközölni
szükséges. A rendelet módosítását a februári rendes ülésre készítik elő. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a fenti kiegészítéssel, az értékbecslésben megállapított 3,3
millió Ft összegért javasolja az ingatlan értékesítését.
Mitykó Zsolt polgármester: A jegyző úr egyeztetett Abonyi Zoltán úrral, aki jelezte, hogy
elfogadja a fent említett kritériumokat. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a Testületet, aki egyetért a fent
ismertetett határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
17/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat
A 790/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő – jelenleg
korlátozottan forgalomképes - Mezőhegyes, 790/1 hrsz.-ú, kivett vásártér művelési ágú, 3613
m2 nagyságú ingatlan értékesítését határozza el az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet 5. § (2)
bekezdés cf) pontjának módosítását követően.
A képviselő-testület a fenti rendelet 11. §-a értelmében az ingatlant versenyeztetés nélkül
értékesítheti Abonyi Zoltán Orosháza, Október 6. utca 1. szám alatti lakos részére az
értékbecslésben megállapított bruttó 3.300.000,-Ft áron.
A képviselő-testület a területet autómosó céljára értékesíti, ezért a vállalkozónak az adásvételi
szerződés megkötése keltétől számított 3 éven belül érvényes működési engedéllyel kell
rendelkeznie a tevékenység végzésére.
Abban az esetben, ha az autómosó határidőn belül nem épül meg, úgy az önkormányzat az
ingatlant visszavásárolhatja. Az ingatlan 3 éven belül történő elidegenítése esetén az
önkormányzatnak elővásárlási joga van a területre az ingatlan jelenlegi forgalmi értékén.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti rendelet-módosítás előkészítésére, és a rendelet
módosítását követően az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
- A rendelet módosítására: 2016. február 24.
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10. napirendi pont: A Mezőhegyes 1 MW Naperőmű Kft. ingatlanvásárlási
kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes 1 MW Naperőmű Kft., melyet az EOGEN Kft.
alapított a már meglevő mezőhegyesi naperőmű üzemeltetésére, kérelemmel fordult a
Testülethez, melyben a korábban már megvásárolt ingatlan melletti, 780/6 hrsz-ú, összesen 19
ha 933 m2 nagyságú önkormányzati területből kialakítandó, összesen 2 ha 1300 m2 nagyságú
ingatlanok részükre történő értékesítését kérik. Kijelentették, hogy vételi szándékuk
támogatása esetén a terület földhivatali kialakításának és a művelés alóli kivonásának,
továbbá az ingatlan értékbecslői és ügyvédi költségeit is fedezik. Az ingatlan értékesítése az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 16. § szerint hivatalos ingatlan értékbecslés alapján, továbbá a 11. §
szerint – 25 millió forint értékhatár alatt – versenyeztetés nélkül történhet. Amennyiben a
képviselő-testület az értékesítés mellet dönt, meg kell rendelni a telekalakítást, a művelés alóli
kivonást és az értékbecslést, majd ezt követően dönthet az ingatlan eladási áráról, mely nem
lehet kisebb az értékbecslésben meghatározott összegnél. Kéri a kérdéseket, észrvételeket.
Uj Zoltán képviselő: A határozati javaslatban nem szerepel, hogy a cég vállal minden,
értékesítéssel összefüggő költséget. Ez nem fog a későbbiekben problémát jelenteni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jelen ülésen hozott döntés azért kell, hogy az értékesítéshez
szükséges előkészületeket megtegyék. A téma még legalább egyszer – a vételár megállapítása
miatt – a Testület elé kerül. Az adásvételi szerződésben szerepelni fog, hogy az értékesítéssel
kapcsolatos mindennemű költség a vevőt terheli.
Magyar Tibor képviselő: Feltétlenül el kell adni az ingatlant? Nem lehetne bérbe adni, akár
hosszabb időre?
Mitykó Zsolt polgármester: A cég a beruházást hitelből kívánja megvalósítani, és a
pénzintézet kizárólag saját tulajdonú ingatlanon megvalósuló beruházás megvalósítására nyújt
hitelt.
Magyar Tibor képviselő: Ebben az esetben a cég rövid időn belül felvásárolja az egész
területet.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül nagy volumenű, és nagy költséggel járó beruházásról
van szó, ezért a cég kijelentette, hogy ezt követően – rövid időn belül – nem kívánják bővíteni
azt.
Rajos István alpolgármester: A cégnek nem a telek megvásárlása jelenti a nagy költséget,
hanem a terület művelés alóli kivonásának költsége. A művelés alóli kivonás költsége több,
mint a duplája az ingatlan értékének.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja az ingatlan értékesítését a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület értékesítse az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes, 780/6 hrsz-ú,
összesen 19 ha 933 m2 nagyságú területből kialakítandó, 2 ha 1300 m2 nagyságú ingatlant,
ennek érdekében indítsa el a terület földhivatali kialakítását és a művelés alóli kivonását, ezt
követően az ingatlanról készíttessen értékbecslést és kérje fel a polgármestert, hogy az
ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület soron következő
ülése elé, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
18/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes 1 MW Naperőmű Kft. (címe: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 2628.) ingatlanvásárlási kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes,
780/6 hrsz-ú, összesen 19 ha 933 m2 nagyságú területből kialakítandó, 2 ha 1300 m2 nagyságú
ingatlan értékesítését határozza el. Ennek érdekében elindítja a terület földhivatali kialakítását
és a művelés alóli kivonását, ezt követően az ingatlanról értékbecslést készíttet és felkéri a
polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést terjessze a Képviselőtestület soron következő ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. március 31.
Bejelentések
1.A Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet megalapításáról szóló Testületi határozat
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Módosítani szükséges a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet
megalapításáról szóló 238/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozatának 1. pontját, melyben a
Testület arról döntött, hogy, mint a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet alapító tagja 10.000,Ft-tal járul hozzá a szövetkezet megalapításához. A döntésnél a pontos összegről még nem
volt információja a Testületnek. A döntést követően a szövetkezet ügyvédje kiszámolta, hogy
mekkora az a minimális összeg, amellyel a Testületnek hozzá kell járulnia a szövetkezet
megalapításához. A tagok hozzájárulásának ismeretében az önkormányzat, mint jogi személy
hozzájárulása maximum 25 % lehet, azaz 5.000,- Ft. Kéri, hogy a Testület értsen egyet a fenti
határozat 1. pontjának módosításával. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet megalapításáról szóló 238/2015. (XI. 25.) Kt. számú
határozatának 1. pontját annak megfelelően módosítsa, hogy a Testület, mint a Mezőhegyesi
Szociális Szövetkezet alapító tagja 5.000,- Ft-tal járul hozzá a szövetkezet megalapításához,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
19/2016. (I.27.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testület 238/2015. (XI. 25.) kt. sz. határozatának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet
megalapításáról szóló 238/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozatának 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„1) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet
alapító tagja 5.000,- Ft-tal járul hozzá a szövetkezet megalapításához, melynek fedezetét az
önkormányzat 2015. évi költségvetés adóbevételi többlete terhére biztosítja.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. Járási kiállítás
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Törzshivatala Kormányablak Osztályának ügyintézője, Szakál Magdolna azzal
az elképzeléssel, hogy a járási hivatalban települési kiállításokat szerveznének. A kiállítás ez
év március hónaptól 2017. év március hónapig lenne megtekinthető, úgy, hogy egy-egy
hónapon keresztül egy adott település nevezetességeit állítanák ki. Kérték az önkormányzat
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy csatlakozna-e a kezdeményezéshez. A kiállításon való
részvétel költségmentes. Egy – az önkormányzat által választott – hónapra biztosítják a
kiállító termet, mely felépítéséről az önkormányzat dönt. Meglátása szerint ez egy jó
kezdeményezés. Amennyiben a testület csatlakozik az elképzeléshez, a részletekről
tájékoztatót küldenek. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a Békés
Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal által kezdeményezett és koordinált,
„Dél-Békés Mutasd meg magad” elnevezésű, a dél-békési kistérség településeinek
nevezetességeit, helyi értékeit bemutató kiállításhoz, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
20/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dél-Békési kistérség településeit bemutató kiállítás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elviekben támogatja és csatlakozik a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal által kezdeményezett és koordinált, „DélBékés Mutasd meg magad” elnevezésű, a dél-békési kistérség településeinek nevezetességeit,
helyi értékeit bemutató kiállításhoz.
Felkéri a polgármestert a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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3. Március 15-ei kézdivásárhelyi ünnepség
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste Derzsi Gyula Úr, a romániai Kézdivásárhely
alpolgármestere, aki koordinálja a testvérvárosokkal kapcsolatos ügyeket. A Testület korábbi
elképzelései között szerepelt, hogy kopjafát állíttat Kézdivásárhelyen. Az alpolgármester úr
tájékoztatta, hogy hozzávetőlegesen 200.000,- Ft-ba kerülne az a kopjafa, amelyet Ők
elhelyeznének a Testület által meghatározott helyre, és a Testület a 2016. március 15-ei
ünnepség keretében avatná fel azt. Az önkormányzatnak ezen felül azt a réztáblát kellene
biztosítania, amelyet a kopjafára helyeznek fel. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt
tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A Nyerges-tetőn van már egy mezőhegyesi kopjafa, amelyet
magánszemélyek állíttattak.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezúttal azt szeretnék, ha a város is állíttatna egyet. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állíttasson kopjafát a romániai Hargita
megyében található Nyerges-tetői emlékhelyen, melynek költsége 200.000,- Ft,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
21/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat
Kopjafa állíttatása a Nyerges-tetői emlékhelyen
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére kopjafát állít az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi
színhelyeként ismert, romániai Hargita megyében található Nyerges-tetői emlékhelyen.
A kopjafa elkészíttetésének a költsége 200.000,- Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a kopja
állításának költségeit építse be az önkormányzat 2016. évi költségvetésének rendelettervezetébe.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy gondoskodjon a kopjafa ünnepélyes felavatásának
megszervezéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Ezúton fejezi ki köszönetét az ÁMK vezetőjének, valamint
minden munkatársának azt az áldozatos munkát, segítséget, amellyel hozzájárultak
Mezőhegyes Város Fúvószenekara és Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület 2016. január 2.
napján megrendezett Újévi Koncertjének színvonalas, és sikeres lebonyolításához. A
koncertet követően ünnepélyes keretek között köszönthették a város nagy adózóit, amely
lebonyolításához szintén nagy segítséget nyújtott az ÁMK. A jövőben is számítanak a
segítségükre, valamint az önkormányzat támogatására, segítségére.
Rendezvényre szeretné felhívni a figyelmet. 2016. március 19-én kerül megrendezésre a
mezőhegyesi bölcsődés és óvodás gyermekeket támogató jótékonysági rendezvény –
Jótékonysági Zenés Est elnevezéssel – melyre sok szeretettel várják az érdeklődőket.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van,
azt tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
idejét és napirendjeit:
2016. február 24. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) A 2016. évi költségvetés – második forduló
2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila
ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 2016. január 25. napján tartott zárt
ülésén javaslatot tett a Testületnek a „köz szolgálatáért” kitüntető cím adományozására. A
bizottsági ülésen elhangzottakra figyelemmel a Képviselő-testületnek a következőkben
kitüntetési ügyben kell döntenie, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
Köszöni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal munkatársai munkáját. Jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Magyar Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen
való részvételt, és az ülést –1800 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Krcsméri Tibor
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

47

