Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
5/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. március 23. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Jeszenka
Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Deli Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Gáspár Tamás gyepmester, Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési
Központ intézményvezetője, 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, a vállalatok,
vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, a sajtó képviselőit, és a tanácskozást televízión
keresztül nyomon követő érdeklődőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes, a Testület rendes ülését megnyitotta. Deli Zoltán képviselő jelezte
távolmaradását, Zsóriné Kovács Márta és Magyar Tibor képviselők később érkeznek a
testületi ülésre. A Képviselő-testület ülését Ady Endre, a huszadik század egyik
legjelentősebb magyar költőjének, a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakjának
„A perc-emberkék után” című versének részletével nyitja meg:
„Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.”
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. Az előzetesen ismertetett
napirendekhez kiegészítést nem kíván tenni. A Testület a nyílt ülési napirendek és a
bejelentések megvitatását követően zárt ülésen folytatja munkáját. Az alábbi, meghívóban
közölt napirendek megvitatását javasolja:
1) A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programjának időarányos
végrehajtása, a 2016. évi feladatok meghatározása
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3) Beszámoló a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
4) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2014-2015. évi tevékenységéről, az elhullott
állatok elszállításáról
5) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló helyi rendelet
6) Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási munkálatainak elvégzéséről
7) A 2016. évi vízterhelési díj mértéke
8) A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
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9) Tájékoztató a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében végzett munkáról

(szóbeli előterjesztés)
10) A Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
11) Országos Városmarketing Díj 2016
12) Felhatalmazás NFP Nonprofit Kft. részére keret-megállapodás aláírására
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, tekintettel arra, hogy a 4. napirendi pont előadója
vidékről érkezett, ezen napirendi pont megtárgyalását vegyék előre. Kéri, akinek további
javaslata, módosító indítványa van a napirendeket illetően, tegye meg. Megállapította, hogy
javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket illetően. Kéri, aki a javasolt napirendekkel
és a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Magyar Tibor megérkezett a testületi ülésre.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
70/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 21/2016., 28/2016., 31/2016., 32/2016., 37/2016.,
40/2016., 42/2016. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2014-2015. évi
tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A gyepmesteri tevékeny ellátásért az önkormányzat minden
évben meghatározott összegű díjat fizet, ezért fontosnak tartja, hogy a gyepmester minden
évben beszámoljon tevékenységéről. 2016. évtől kezdődően a munkaterv összeállításánál
figyelembe veszik, hogy a gyepmesteri tevékenységről is készüljön beszámoló. Gáspár Tamás
gyepmester elkészítette 2014. és 2015. évre vonatkozó beszámolóját, amelyből kitűnik, hogy
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Mezőhegyes közigazgatási területéről hány darab kutyát fogott be, valamint milyen
gyakorisággal és mekkora mennyiségű elhullott állatot szállított el. Kéri Gáspár Tamás
gyepmestert, amennyiben kiegészítenivalója van a beszámolóját illetően, azt tegye meg.
Gáspár Tamás gyepmester: Nem kíván kiegészítést tenni. Amennyiben kérdés merül fel,
arra készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, tájékoztassa a jelenlévőket és az érdeklődőket arról, hogy
mi a teendő abban az esetben, ha valaki elhullott állatot talál, illetve, ha valakinek
elpusztulnak a háziállatai.
Gáspár Tamás gyepmester: Amennyiben közterületen elhullott állatot találnak, illetve
háznál bármilyen állat elpusztul, telefonon kell értesíteni a gyepmestert. A megadott helyről
rövid időn belül – még aznap, de mindenképpen 24 órán belül – az elhullott állat elszállításra
kerül. Az elhullott állatokat háztól, illetve a jelzett területről szállítják el, nincs kijelölt
gyűjtőhely. Kérése, hogy – amennyiben az elhullott állat mérete azt megengedi – zsákba
csomagolva készítsék elő elszállításra az elhullott állatokat. Az elhullott állatok elszállítását
illetően lakossági panasz irányába nem érkezett, meg vannak elégedve a szolgáltatással.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem csak az elhullott állat elszállításáról gondoskodik a
gyepmester, hanem például sertés, szárnyasok feldolgozásánál a belsőséget is elszállítja?
Gáspár Tamás gyepmester: Igen, elszállítják a belsőséget és az állati maradványokat is.
Mitykó Zsolt polgármester: Mekkora területen látja el a gyepmesteri feladatát?
Gáspár Tamás gyepmester: Vállalkozóként látja el a gyepmesteri feladatokat, így
viszonylag nagy területen tevékenykedik. A megyében több településre is rendszeresen
hívják.
Mitykó Zsolt polgármester: Hova szállítja el az elhullott állatokat? Hol működteti a telepet?
Gáspár Tamás gyepmester: Battonyán gyepmesteri telepet működtet. A telepen hűtőház is
működik. Az elhullott állatokat átmeneti jelleggel a telepen gyűjti, majd meghatározott
időközönként elszállítják onnan.
Mitykó Zsolt polgármester: Mi történik az élő állatokkal, az élő kutyákkal a telepen?
Gáspár Tamás gyepmester: Az állatvédők részéről rendszeresen érik támadások, a befogott
kutyák tartásával kapcsolatosan. Nemrégiben az országos állatvédelmi felügyelő, a NÉBIH
igazgatóhelyettese dr. Pallós László is meglátogatta a telepet, személyesen megtapasztalhatta
a telepen folyó munkát. A befogott kóbor kutyákat 14 napig kell a telepen tartani,
gondoskodni kell az ellátásukról. Amennyiben a kutya rendelkezik mikrochip-el, úgy dr.
Lehoczky György telepellátó állatorvos be tudja azonosítani a tulajdonosát, akit értesítenek
arról, hogy a kutyája a telepen van. A 15. naptól lehet gazdát keresni azoknak a kutyáknak,
amelyeknek nem találják a gazdáját. 2015. évben a befogott, gazdátlan kutyák 98 %-ának
sikerült gazdát találnia. A NÉBIH tájékoztatása alapján, jogszabály értelmében, amennyiben
az ebeknél tulajdonosváltásra kerül sor, a 4 hónapnál fiatalabb ebeket is mikrochip-el kötelező
ellátni. Tájékoztatja a jelenlévőket, és az érdeklődőket, különösen az állatvédőket, hogy
minden hónap első munkanapján 12 órától 17 óráig nyílt napot tartanak a telepen a leendő
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gazdáknak, állatbarátoknak, állatvédőknek, állatvédelmi jogászoknak, valamint minden
érdeklődőnek. A nyílt napot természetesen az arra vonatkozó feltételek betartásával, a
jogszabályok figyelembevétel rendezik meg (fertőtlenítés, kesztyű-, sapka használat és így
tovább).
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. További kérdés, észrevétel nem volt. A beszámolót az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
gyepmester 2014-2015. évi tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló
beszámolóját, 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:
71/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
A gyepmester 2014-2015. év tevékenységéről szóló beszámolóról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett, 20142015. évi gyepmesteri tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtása, a 2016. évi feladatok meghatározása
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2015. március 25-ei ülésén – az 55/2015.(III.25.)
Kt. sz. határozatával – elfogadta a Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló Gazdasági
programját. A munkaterv összeállításánál kérte, hogy 2016. I. negyedévében vizsgálják meg a
program időarányos végrehajtását, teljesülését. A tájékoztató összetettsége okán elnézést kér,
hogy nem készült írásos tájékoztató, de az anyag teljes körű összeállításához további
információkat, adatokat vár. Amint elkészül a beszámoló, úgy azt a Testület elé terjeszti. Jelen
ülésen szóban, a 2015. évben elért eredményekről vázlatosan, a főbb mutatókat ismertetve
kívánja tájékoztatni a Testületet:
Az önkormányzat egyik fő bevételi forrása a központi támogatás, amelynek mértéke függ a
város lakosságszámától. 2016. január 1-jén Mezőhegyes lakosságszáma 5050 fő, amelyből
4731 fő életvitelszerűen is Mezőhegyesen él. Az utóbbi 1-2 évben drasztikusan csökkent a
város lakosságszáma. A lakosságszám csökkenése együtt jár azzal, hogy kevesebb központi
támogatásban részesül a város. Március végére, április elejére várhatóak azok az adatok – a
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pénzügyi- és adócsoporttól – amelyekből következtetni lehet az elkövetkező hónapok
gazdasági adataira.
Fontos település- és gazdaságpolitikai tényező, hogy 2015. év végére sikerült megőrizni
Mezőhegyes agráriumának jellemzőit.
A tradicionális gazdasági elvek megőrzése mellett folyamatosan törekednek az innovációra és
az energetika fejlesztésére, illetve – az alpolgármester úr vezetésével – a biztonságpolitika
kidolgozására.
2015. évben pályázati úton megvalósult a város közvilágításának korszerűsítése, LED-es
világítótestek beüzemelésével. Ugyanezen évben pályázati támogatással az ÁMK épületén
megvalósult a napelem beruházás, amely működésével jelentős mértékű – mintegy 80 %-os –
megtakarítást érnek el a villamos energia fogyasztást illetően.
A Testület értékesíti a 780/6 hrsz-ú területéből kialakítandó 2 ha 1300 m2 nagyságú
ingatlanát, mely által egy összességében 1 MW teljesítményű naperőmű park létesülhet
Mezőhegyesen. Várhatóan és remélhetőleg a naperőmű-park jelenléte felkelti a befektetők
érdeklődését. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat tárgyalásokat folytat egy betongyártással
foglalkozó céggel, amely Mezőhegyesen kíván egy betonkeverő üzemet kiépíteni. Ebben
partner a Testület olyan formában, hogy területet kíván értékesíteni a cég részére. A Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság javasolta, hogy vizsgálják meg azon
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, ingóságokat, amelyeket esetlegesen a befektetők
számára fel tudna ajánlani az önkormányzat megvásárlásra. A megvásárolható ingatlanok,
ingóságok sorát folyamatosan megjelentetik a város honlapján.
2015. évben tárgyalások kezdődtek autómosó kiépítéséről. A Testület végül úgy határozott,
hogy nem alapít közös céget e cél érdekében, hanem területet értékesít. A tárgyalások
befejeződtek, a cég vélhetően még az idei évben megvalósítja a beruházást.
Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésének egyik fontos lépése volt, hogy
az önkormányzat szerződést kötött a Bi-Line Szerviz Kft-vel, az önkormányzati intézmények
fűtésrendszerének üzemeltetésére vonatkozóan. A jó együttműködés eredményeképpen
megtörtént az ÁMK és Diákotthon épületének fűtéskorszerűsítése, az intézményeket sikerült
elválasztani a távhőrendszertől. Az intézmények fűtésrendszerének korszerűsítésével jelentős
mértékű megtakarítást fognak elérni.
Jelentős üzemanyag költség megtakarítást értek el a MOL kártya bevezetésével.
Folyamatosak a tárgyalások a volt Cukorgyár területének tulajdonosával. Igyekeznek lobbizni
annak érdekében, hogy egy, a város számára mindenképpen hasznos beruházás valósulhasson
ott meg. Nagyon lassú az előrelépés, de bizakodóak a kérdést illetően.
Az útépítést illetően 2015. évben a 46. majori bevezető utat építették ki, amelyet sajnálatos
módon rendszeresen igénybe vesznek a nagyobb gazdasági gépjárművek is, ezáltal
folyamatosan romlik az állapota. Lakossági panasz is érkezett a Jókai utca rendkívül rossz
állapotát illetően. Az út a naperőmű-park beruházás során tovább romlott, ezért egyeztető
tárgyalásokat kezdtek a parkot megvalósító Eogen Kft-vel. A Kft. vállalja, hogy amennyiben
a beruházás már nem igényli a nagyobb gépjárművek használatát, az utat rendbe, járhatóbbá
teszi. Magyar Tibor képviselő úr többször is jelzéssel élt a Pacsirta, Orgona, Akácfa,
Vadrózsa utcák rendkívül rossz állapota okán. Ezen és ehhez hasonló utcák útburkolatának
javítására vélhetően az önkormányzat segítségére lesz egy mezőhegyesi vállalkozó. Szilágyi
Zsolt vállalkozó egy betonőrlő gépet vásárolt, amellyel az önkormányzat által felszedett
járdalapokat össze tudják zúzni és azzal javítani az utak állapotát. A belterületi utak felújítását
illetően ennél többet sajnálatos módon jelenleg nem tudnak tenni, pályázati úton ilyen jellegű
fejlesztésre nincs lehetőség. Elképzelhető azonban, hogy külterületi utak fejlesztésére lesz
pályázati lehetőség. Az eddigiekben az önkormányzat 18 tonna betonanyagot helyezett el
járdákban és útkorrekciókban. Több lakossági észrevétel érkezett 47. major rossz állapotú
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útjait illetően. Ezen utak felújítását is a zúzott kövekből, illetve, ha lesz rá lehetőség, pályázati
támogatásból tervezik.
Jelentős előrelépést értek el a tanyagondnoki szolgáltatás színvonalát illetően azzal, hogy
pályázaton keresztül sikerült kettő szolgálat gépjárművét lecserélni új gépjárművek
beszerzésével. Az egyik, lecserélt gépjárművet az ÁMK szolgálatába helyezték – majorban
élő óvodások, iskolások szállítására – ezáltal a régi, elég rossz állapotban lévő gépjárművet
felválthatta egy korszerűbb gépjármű.
A befektetések élénkítésének egyik fő tényezője a jó állapotú úthálózat. Az utak fejlesztése
érdekében 2015. évben igyekeztek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei
Igazgatóságánál lobbizni. A Zrt. Orosházi Üzemmérnöksége rögzíti az utak felújítására
vonatkozó igényeket, amelyek több szerven keresztül jutnak el a központba. Majd ott
mérlegelik, és sorrendet állítanak, hogy mely utak felújítását részesítik előnyben. A
Mezőhegyes-Pitvaros útszakasz – országos viszonylatban – nem tartozik azon utak sorába,
melyek sürgős felújításra szorulnának.
Örvendetes hír azonban, hogy 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. Az útépítéssel kapcsolatos előkészítő munkálatok megkezdődtek.
A befektetők támogatása fontos célkitűzés. Ennek érdekében az elmúlt ülésen a Testület
aktualizálta vagyonrendeletét, felülvizsgálta mely ingatlanjai, ingóságai kerülhetnek
értékesítésre, ha azokat egy befektető meg kívánná vásárolni. Fontos kritérium, hogy a
vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban ne a működtetésre fordítsák, hanem
újabb befektetőknek a városba vonzására.
Fontos stratégiai lépés, hogy felvették a kapcsolatot a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, Jeszenka Zoltán képviselő úr aktívan közreműködött ebben. Azonban
rendkívül nehéz a tőke lehívása ebbe a térségbe.
Felvették a kapcsolatot a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal is. Rajos István
alpolgármester úr több mezőhegyesi vállalkozót ajánlott be az Alapítványhoz, ezzel is
igyekeztek hozzájárulni a beruházások bővítéséhez a városban.
2015. év elején sikerült elérni, hogy ne szüntessék meg a Mezőhegyes-Makó, Makó-Újszeged
közötti vasúti járatokat.
Az önkormányzat szerződést kötött a Békés Megyei Önkormányzattal pályázati források
lehívása érdekében. Emellett jó ütemben halad más területen is az együttműködés, jó
kapcsolatot építettek ki az Önkormányzattal.
A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegének jövőjét illetően a mai nap
folyamán tárgyalást folytattak dr. Kövesdi József igazgató úrral. 2015. évben aggodalmát
fejezte ki a mezőhegyesi kórház fennmaradását illetően, ennek érdekében sikerült az illetékes
szervekkel is felvennie a kapcsolatot és a kórház további működésének fontosságát
hangsúlyoznia. A kórházban 2015. nyarán bekövetkezett sajnálatos tűzeset ellenére a
kapcsolat az önkormányzattal tovább erősödött. Az önkormányzat a tűz utáni helyreállítási
munkálatokban, közfoglalkoztatottak bevonásával nyújtott segítséget a kórháznak. Terveik
között szerepel, hogy 2016. évben felújítják a kórház melletti járdaszakaszokat, illetve egy
filagóriát készítenek közmunkaprogram keretében a kórház udvarára.
A kórház igazgatója tájékoztatta, hogy a gyulai központú Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház és a békéscsabai Réthy Pál Kórház egyesülésével április elsejével létrejön a Békés
Megyei Központi Kórház. Az új intézmény főigazgatójává dr. Becsei Lászlót nevezték ki. Az
orosházi Kórház nem lesz része a Békés Megyei Központi Kórháznak. A Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi és Szeghalmi részlege a szociális ellátási feladatokat
végző minisztérium irányítása alá kerül. A megbeszélésen hangsúlyozta a város lakossága

6

egészségügyi ellátásának fontosságát, és biztosította az igazgató urat arról, hogy az
önkormányzat partner kíván lenni a mezőhegyesi kórház megtartásában.
2015. évben megkezdődtek a pályázatokkal kapcsolatos előkészületek. Az önkormányzat a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokon (TOP), a Vidékfejlesztési
Programokon (VP), illetve a LEADER pályázatokon kíván indulni. Igen erős szervezetek
segítik az önkormányzat munkáját, a TOP-os pályázatokban a Projektfelügyelet Kft., míg a
VP-s pályázatokban a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, a LEADER pályázatokban a
Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment Közhasznú Egyesület. Több, mint 2
milliárd Ft összértékű beruházás – ami rendkívüli a korábbi támogatásokhoz képest –
valósulhat meg Mezőhegyesen ezen pályázatok kihasználásával. Reméli, hogy a pályázatok
sikeresek lesznek, függetlenül attól, hogy rendkívüli erőfeszítéseket kell tenniük az indikátor
tényezőket illetően.
Rendkívüli beruházás a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, ami – KEHOP – pályázati
úton valósul meg, mintegy 680 millió Ft összértékben. Ezen pályázat a 2015. évben igen nagy
átalakuláson ment keresztül. Örömhír, hogy az önrészt nem az önkormányzatoknak kell
viselniük, így Mezőhegyes vonatkozásában a körülbelül 41 millió Ft-ot nem kell a
költségvetésben biztosítani.
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzatátcsoportosításokról szóló 2006/2015.(XII. 29.) Korm. határozat alapján Mezőhegyes Város
Önkormányzata az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó távhőszolgáltatás
fejlesztésére 51 millió Ft központi támogatásban részesül. Tekintettel arra, hogy fenti
jogcímen az önkormányzat a támogatással nem tud elszámolni, a Kormány változtatni fog a
támogatás jogcímén.
A közfoglalkoztatási program egyik régóta sikeresen működő területe a fóliás növények
termesztése, melyet a Kórház igazgatójának is a figyelmébe ajánlott. Amennyiben a további
tárgyalások eredményre vezetnek, a helyi kórházba is tudnának közmunkaprogramban
megtermelt növényeket szállítani. A fűszerpaprika termesztést sikerrel zárták. Tervek között
szerepel, hogy 2016. évben is folytatják a fűszerpaprika termesztését. 2015-ben 100 db
gyümölcsfa csemete ültetése valósult meg a 73-as majorban. A fák zöme meggy, rendkívül
nagy tűrőképességgel bírnak. 2015. évben indult a PILOT program 2000 m2-es fóliasátor
kiépítésével, melyben sárgadinnyét és karalábét termesztettek, illetve a sertéshízlalás a másik
fő tevékenységi forma. Fontos szempont a mezőgazdasági termelés során, hogy ne sértsék a
helyi őstermelők, kisvállalkozók érdekeit. Mezőhegyes 2016. évben csatlakozik egy új,
kísérleti programhoz, a kendertermesztési programhoz. A kendertermesztés, hasonlóan a
PILOT programhoz, konzorcium tagjaként valósul meg. A konzorciumban több Békés
megyei település vesz részt. A kendertermesztés mellett új elem lesz az energia akácfa
ültetvény telepítése Mezőhegyesen.
A turisztikát illetően komoly bírálatok érkeztek. Nagy sikerrel zárult az országban első ízben
Mezőhegyesen megrendezett I. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága, melynek kísérő
programjai megszervezéséhez igyekezett az önkormányzat is csatlakozni. Azonban nem volt
elegendő szálláshely a rendezvény látogatói részére.
Fontos a nyilvánosság megteremtése, többek között ezért is Mezőhegyes 2015. és 2016. évben
részt vett az Utazás Kiállításon. Sajnálatos módon Mezőhegyes Városnak jelenleg nincs
turisztikai koncepciója, miközben azt gondolják, hogy Mezőhegyes fő kitörési pontja a
turizmus. A feladat adott, meg kell kezdeni a turizmus fejlesztésére irányuló tevékenységet,
amelynek első lépése a koncepció elkészítése.
2015. évben megkezdték a kapcsolat kiépítését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel. Az egyetem hallgatói látványtervet készítettek a Nagymagtárról, egy elképzelés
annak jövőbeni funkciójáról. Az épületben vasbeton szerkezet beépítésével a teljes fa
szerkezet megmaradna. Az épület – jelen koncepció szerint – helyet adna szálláshelynek,
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konferenciatermnek, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas helyiségeknek, illetve
helytörténeti gyűjteménynek.
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a Testületet a Testület 2015-2019. évre szóló
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról, a 2016. évi feladatok meghatározásáról.
Kéri a Testületet, fogadja el szóbeli beszámolóját. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Rajos István alpolgármester: A befektetéseket illetően szerencsére Mezőhegyes rendelkezik
olyan GIP-es területekkel, amelyeket felajánlhat a Testület a befektetők számára, és a TOP
pályázatok kapcsán lesz is lehetőség ipari parkok, iparterületek fejlesztésére. Mezőhegyes egy
komplex programmal fejlesztendő járás tagja, amely rendkívüli gazdasági innovációra ad
lehetőséget. Bízik abban, a pályázatok, a kiépítendő ipari park lehetőséget nyújt arra, hogy
megnyílhasson a város a vállalkozók irányába is. A turisztika fejlesztésére szintén a TOP
pályázatok keretében lesz lehetőség.
Magyar Tibor képviselő: A 2015. évi fűszerpaprika termesztés sikerességét nem támasztják
alá a számadatok. A közmunkaprogramról szóló beszámolóban ismertetett adatok szerint
egyáltalán nem mondható sikeresnek a paprikatermesztés. A fűszerpaprika ültetvényeken
lényegesen kevesebb paprika termett, mint az átlag mennyiség. A jövőben javítani lehetne a
megtermelt mennyiséget illetően. Természetesen az időjárásra nem lehetnek befolyással,
2015. évben a gyenge eredmény a kevés csapadéknak volt köszönhető. Öntözni szükséges,
máskülönben nem fog megfelelő mennyiségű fűszerpaprika teremni. Annak érdekében, hogy
ne legyenek kiszolgáltatva az időjárásnak, az öntöződobokat ki kellene telepíteni a
fűszerpaprika ültetvényekre is.
Mitykó Zsolt polgármester: A fűszerpaprika ültetvényt 10 hektárról lecsökkentették 5
hektárra, annak érdekében, hogy öntözni tudják a területet és ne legyenek kiszolgáltatottak az
időjárásnak. Fontos, hogy ez a növénytermesztés közmunkaprogram keretében valósul meg,
tehát nem várhatnak el akkora eredményt, mint egy magángazdaságban, hiszen ott adott
esetben több évtizedes szakértelemmel rendelkeznek a növénytermesztést illetően.
Magyar Tibor képviselő: A terület gyommentesítésével nem volt probléma, a közmunkások
részéről folyamatosan rendben volt tartva. Kártevők ellen kezelve volt a növény. A kellő
szakértelemnek sem tapasztalta hiányát. A gyenge terméseredményt az okozta, hogy nem volt
kellő mennyiségű csapadék. A gyenge terméseredményt nem foghatják arra, hogy
közmunkaprogramban történt a növény termesztése. Ami a közmunkásoktól elvárható volt,
azt megtették.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálatos módon a terület öntözését nem tudták megoldani.
Kéri a további véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Rendkívül elkeserítő a város lakosságszámának alakulása, pár
hónappal ezelőtt egy beszámolóban arról olvashattak, hogy 5400 a lélekszám. Amennyiben
5000 fő alá csökken a lakosságszám, úgy több szempontból is más elbírálás alá eshet a város.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A lakosságszámra vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai
Hivatal közölte. Eltérő az adat az állandó, helyben élő lakosokat, és a bejelentett lakcímmel
rendelkezőket illetően. A több száz fős különbség abból adódik, hogy nagyon sok családban
például a gyermek állandó lakóhelye Mezőhegyesen van, de életvitelszerűen vidéken él, vagy
tanul.
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Rajos István alpolgármester: Az országgyűlési képviselő úr éppen arra hívta fel a figyelmet
nemrégiben egy testületi ülésen, hogy Dél-Békés lakosságszáma éves szinten 2000 fővel
csökken. Megdöbbentő, hogy évről évre mennyit csökken a település lakosságszáma. A
képviselő úr által kezdeményezett a „…JövőD Dél-Békésben Épül…” (JDDB) programnak –
mely mellé igen sokan álltak már – egyik fő célkitűzése, hogy megállítsa ezt a folyamatot. A
dél-békési térségnek nincs népességmegtartó ereje. Többek között azért is fontos a JDDB
program megvalósítása a térségben, hogy a lakosságszám ne csökkenjen tovább.
Mitykó Zsolt polgármester: Tapasztalható, hogy a fiatal- és a középkorosztály hagyja el a
települést. Ez azzal is jár, hogy a településen megnő az egyedül élő, idősek, illetve az
elszegényedők száma, akiket az önkormányzat nem igazán tud ellátni. Ezért is lenne fontos
egy bentlakásos szociális otthon megvalósítása.
Jeszenka Zoltán képviselő: Van arról a Polgármesteri Hivatalnak kimutatása, hogy
Mezőhegyesen hány üres lakás van?
Mitykó Zsolt polgármester: Nincs. Ilyen adatot az adócsoport sem tud közölni, tekintettel
arra, hogy minden, még az üres ingatlanok után is fizetni kell a magánszemélyek kommunális
adóját.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a tájékoztatót illetően, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület fogadja el a Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2016. évi feladatok meghatározásáról szóló
tájékoztatót, 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:
72/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
Gazdasági program időarányos végrehajtása, és a 2016. évi feladatok meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2016. évi feladatok meghatározásáról szóló, a
polgármester által szóban előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A jegyzőre a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.), a köztemetőről és a
temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.), és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendeletekben
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület valamennyi, a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
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:
73/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
Jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.),
a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.), az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) és az egyes
szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletekben
a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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74/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.),
az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekben a polgármesterre
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Felhívja a
figyelmet, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. évben 27 alkalommal ülésezett –
átlagosan havonta több, mint kettő ülés – 320 határozatot hozott. Összesen 904.280,- Ft
összegben állapított meg települési támogatást. 510 mázsa tűzifát osztott ki, körülbelül
1.225.000,- Ft értékben. A bizottság összesen 2.125.000,- Ft összegben állapított meg
települési támogatást. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntései sajátosságából
adódóan a legtöbbet ülésező bizottság. Ezúton mond köszönetet valamennyi bizottság
munkájáért. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról 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:
75/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság által
beterjesztett, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.), a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekben és a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi
szabályzatában a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott
hatáskörök gyakorlásáról 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:
76/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság által beterjesztett, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendeletekben a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott
hatáskörök gyakorlásáról 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:
77/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság által beterjesztett Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: Beszámoló a START Közmunkaprogram jelenlegi állásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az 1. napirendi pont tájékoztatójában érintette ezen területet is.
A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A beszámoló részletes tájékoztatást nyújt a közmunkaprogram 2015. évi
teljesítéséről és a 2016. évre vonatkozó tervekről. A bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a 2015. évi START Közmunkaprogramról, illetve a „Kitörési pont a háztáji
gazdaságok irányába” elnevezésű PILOT programról szóló beszámolót, valamint a
Közmunkaprogram 2016. évi tervezetét 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:
78/2016.(III.23.) Kt. sz. határozat
A 2015. évi közmunkaprogramról szóló beszámoló, és a program
2016. évi tervezetének az elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2015. évi START Közmunkaprogramról, illetve a
„Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű PILOT programról szóló
beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Elfogadja továbbá a Közmunkaprogram – ezen belül a mezőgazdasági, a közúti, helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási, PILOT, valamint a hosszabb idejű közfoglalkoztatási
programok – 2016. évi tervezetét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
szóló helyi rendelet
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a rendelet szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Vannak olyan közigazgatási hatósági ügyek, amelyek
elektronikus úton történő intézésére jogszabály lehetőséget biztosít. Ilyen hatósági ügyek
például a helyi adóügyek (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó), adóigazgatási ügyek
(talajterhelési díj bevallás, adóigazolás kérelem költségmentességhez, és így tovább),
gyermekvédelmi ügyek, valamint igazgatási ügyek (telepengedélyezés, méhészeti bejelentő,
kijelentő lap). Az elektronikus ügyintézés alkalmazási területét és szabályait az önkormányzat
saját rendeletében állapíthatja meg. Az elektronikus ügyintézéssel egyszerűbbé és gyorsabbá
válhat az ügyintézés.
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Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a közigazgatási
hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendelettervezetet 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)
6/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási munkálatainak
elvégzéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó (DAREH) Önkormányzati Társulás – melynek tagja Mezőhegyes Város
Önkormányzata – nyertes pályázata keretében valósult meg – a Társulás több tagtelepülésén
lévő hulladéklerakó teleppel egyetemben – a mezőhegyesi kommunális hulladéklerakó telep
rekultiválása. A rekultivációt követően a vonatkozó jogszabályok értelmében a telep
utógondozása szükséges. Az utógondozási feladatok elvégzésére kettő lehetőség merült fel.
Az egyik, hogy az érintett települések saját maguk oldják meg az utógondozással kapcsolatos
feladatokat, tekintettel arra, hogy abban a formában lényegesen olcsóbban kerülhet arra sor.
Kérdésként merült fel, hogy azoknak a tagtelepüléseknek nem kell fizetni az utógondozási
munkálatokért, ahol nem volt hulladéklerakó telep, ezáltal nem került sor rekultivációra. A
DAREH álláspontja szerint azon településeknek is fizetniük kell, hiszen a települések
hulladéka azokon a településeken került elhelyezésre, ahol volt hulladéklerakó telep. Arra,
hogy minden település fizessen az utógondozási munkálatokért, csak úgy van lehetőség, ha az
utógondozási feladatokat a DAREH Önkormányzati Társuláson keresztül látják el. A
településeknek március 31-éig kell nyilatkozniuk, milyen formában kívánják elvégeztetni az
utógondozási feladatokat. Javasolja, hogy a DAREH Önkormányzati Társuláson keresztül
végeztessék el a feladatot, tekintettel arra, hogy amennyiben a települések többsége úgy
nyilatkozik, hogy a DAREH végeztesse el a feladatot, úgy minden tagtelepülésnek
lakosságarányosan kell megfizetnie az utógondozás díját. Kéri a kérdéseket, véleményeket,
egyéb javaslatot.
Magyar Tibor képviselő: Az utógondozásért lakosságszám-arányosan fizetendő díj a rendes
tagdíjon felüli díj lenne?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen, a tagdíj mértéke nem fedezi az utógondozás költségét. Az
utógondozás díját sajnálatos módon nem építették be a pályázatba, a DAREH szerint erre nem
volt lehetőség.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Ajánlatot kértek az utógondozási feladatok ellátására alkalmas
cégtől, amely szerint az önkormányzat olcsóbban tudná elvégeztetni a feladatot. Amennyiben
a Testület jelen ülésen úgy dönt, hogy a DAREH Önkormányzat Társulással végezteti el az
utógondozási feladatokat, de időközben a tagtelepülések többsége olyan döntést hoz – 2016.
március 31-éig – hogy egyénileg végezteti el azt, újabb döntésre ismételten a Testület elé
terjesztik a kérdést. Az utógondozási feladatokat illetően számos függőben lévő kérdés van,
ami befolyásolja a költségek alakulását is, a hónap végére vélhetően minden kérdés
tisztázódni fog.
Rajos István alpolgármester: A tagdíjon felül mindkét esetben plusz díjat kellene fizetnie az
önkormányzatnak az utógondozási feladatok ellátásáért. A DAREH alapszabálya értelmében
azon önkormányzatoknak is meg kell fizetni a plusz díjat, amelyek egyénileg végeztetik el az
utógondozási feladatokat. Az önkormányzatoknak minimum 5 éves utógondozási
kötelezettségük van. Amennyiben a vizsgálatok szerint kismértékű, vagy nincs szennyezés,
úgy a következő évben kevesebb vizsgálatot kell elvégeztetni, vagy el is törölhetik az
utógondozási kötelezettséget.
Mitykó Zsolt polgármester: Remélhetőleg a vizsgálatok jó eredményt fognak mutatni.
Előfordulhat, amennyiben a vizsgálatok rossz eredményt mutatnak, az utógondozási
kötelezettség több lehet 5 évnél.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Információja szerint a nagyobb városok egyénileg kívánják
elvégeztetni az utógondozási munkálatokat. Mezőhegyes Város Önkormányzata is el tudná
végeztetni olcsóbban a munkálatokat, a vállalkozásoktól bekért ajánlatok alapján. Azonban a
lakosságszám-arányosan megállapított díj miatt jelenleg a DAREH felkérése indokolt. A
DAREH Önkormányzati Társulás 2017. évre létre kívánja hozni azt az intézményét, amely
ezeket a feladatokat el tudja végezni, tehát saját szervezeten belül oldaná meg. Így csak a
2016. év kérdéses. Fentiek értelmében az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy „Abban az esetben, ha a társulás tagjainak többsége saját hatáskörében
oldja meg a feladatot, és nem kell lakosságszám-arányosan megállapított díjat fizetnie, akkor
Mezőhegyes Város Önkormányzata is újratárgyalja a feladat saját hatáskörben való
megoldását”.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja. Egyetért a
jegyző úr által tett kiegészítéssel.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja. Ő is egyetért a jegyző úr
által tett kiegészítéssel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a Mezőhegyesi
hulladéklerakó
utógondozásának
feladatait
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással végeztesse el,
ezért a Társulás – köztük Mezőhegyes is – az utógondozási feladatok ellátása érdekében, és a
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feladatra tekintettel lakosságszám-arányosan megállapított tagdíjat fizessen és abban az
esetben, ha a társulás tagjainak többsége saját hatáskörében oldja meg a feladatot, és nem kell
lakosságszám-arányosan megállapított díjat fizetnie, akkor tárgyalja újra a feladat saját
hatáskörben való megoldását, 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:
79/2016. (III. 23.) kt. sz. határozat
Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási munkálatainak elvégzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mezőhegyesi hulladéklerakó
utógondozásának feladata a DAREH Társulás hatáskörében marad. A Társulás – köztük
Mezőhegyes is – az utógondozási feladatok ellátása érdekében, és a feladatra tekintettel
lakosságszám-arányosan megállapított tagdíjat fizet.
Abban az esetben, ha a társulás tagjainak többsége saját hatáskörében oldja meg a feladatot,
és nem kell lakosságszám-arányosan megállapított díjat fizetnie, akkor Mezőhegyes Város
Önkormányzata is újratárgyalja a feladat saját hatáskörben való megoldását.
Felkéri polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa DAREH Társulást.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. március 31.
7. napirendi pont: A 2016. évi vízterhelési díj mértéke
Mitykó Zsolt polgármester: Az Alföldvíz Zrt. által megállapított, és 2016. április 1-jétől
alkalmazandó egységdíjakat a Testületnek csak tudomásul kell vennie, ebben az esetben sincs
ármegállapító jogköre. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Zrt. tájékoztatását.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Zrt. vízterhelési egységdíjak áthárításáról szóló
tájékoztatását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület vegye tudomásul, hogy az
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága a 10/2016. (II.22.) számú
határozatával elfogadott, 2016. április 1-jétől alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat
Mezőhegyes város vonatkozásában az előterjesztésben szereplő megosztás szerint hárítja át,
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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80/2016. (III.23.) Kt. számú határozat
Vízterhelési egységdíjak tudomásulvétele 2016.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Alföldvíz Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága (Békéscsaba, Dobozi út 5.) 10/2016. (II.22.) számú
határozatával elfogadott, 2016. április 1-jétől alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat
Mezőhegyes város vonatkozásában az alábbi megosztás szerint hárítja át: (Áfa nélküli
értékek!)
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz

Vízterhelési egységdíj
3,42 Ft/m3
3,90 Ft/m3
5,90 Ft/m3
8,80 Ft/m3

Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. március 31.
8. napirendi pont: A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés
meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: A Helytörténeti Gyűjteményt 2012. április 1-jétől a korábbi
Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. – jelenleg Mezőhegyesi Állami
Ménes – üzemelteti, az arról szóló szerződés minden évben megújításra került. A Ménes
igazgatójával történt egyeztetés alapján a ménes 2016. december 31-éig vállalja a gyűjtemény
üzemeltetését. Felvetette a kocsimúzeum kérdését. Az igazgató úr tájékoztatta, hogy a
kocsimúzeumot nem kívánja a reprezentatív központból áttelepíteni. Amennyiben az
önkormányzat igényt tart arra, a Ménes fel tud ajánlani annyi kocsit, amennyivel az
Emberkórodára vonatkozó pályázatba be lehet illeszteni a kocsimúzeum koncepcióját. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés
meghosszabbítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a volt Mezőhegyesi
Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Mezőhegyesi Állami
Ménessel kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és kiállításra
vonatkozó üzemeltetési szerződést a ménes igazgatójának, Pap István Tibor úrnak az
egyetértésével hosszabbítsa meg 2016. április 1-jétől 2016. december 31-éig, 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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81/2016. (III. 23.) kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Mezőhegyesi Állami Ménessel (Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és
kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a ménes igazgatójának, Pap István Tibor úrnak
az egyetértésével – változatlan feltételekkel, azonban tekintettel a volt Kft. megváltozott
nevére és szervezeti adataira – meghosszabbítja 2016. április 1-jétől 2016. december 31-éig.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő a szerződés aláírására: 2016. március 31.
9. napirendi pont: Tájékoztató a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében
végzett munkáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsának munkájáról a Testület folyamatos tájékoztatást kap. A dél-békési kistérségen
belül is kiépítették azt a szervezetet, amely a pályázatok koordinálásával foglalkozik. Fontos
stratégiai kérdés az orvosi ügyelet kérdése. Felmerült annak kérdése, van-e arra lehetőség,
hogy Mezőhegyest beillesszék a Mezőkovácsházai központi orvosi ügyeleti rendszerbe.
Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármestere tájékoztatta, erre csak abban az esetben van
lehetőség, ha Battonya kilép a rendszerből és csatlakozik a kunágotai telephellyel működő
orvosi ügyeleti rendszerhez. Battonya nem kíván a kunágotai orvosi ügyeleti rendszerhez
tartozni. Meglehetősen ésszerűtlen, logikátlan, hogy Mezőhegyes város a kunágotai orvosi
ügyeleti rendszerhez tartozik, miközben Mezőkovácsháza közelebb van, és egy rendkívül jól
felszerelt központi orvosi ügyeleti rendszert működtet. Van-e arra reális esély, hogy az
orosházi és mezőkovácsházi járás közösen egy egészségügyi ellátó rendszert hozzon létre,
amely több, kisebb állomással is bírhatna? E kérdés 2015. évben merült fel, de eddig nem
történt előrelépés az ügyben. Varga Gusztáv tájékoztatása szerint a lehetőség nincs elvetve,
vannak elképzelések. Nagyon szeretné, ha Mezőhegyes is kapna központi szerepet a orvosi
ügyeletet illetően. El szeretné kerülni, hogy a város megkérdezése nélkül döntsenek e
kérdésben.
Simonka György országgyűlési képviselő úr is ismertette elképzeléseit a JDDB programmal
kapcsolatosan. A város csatlakozott a „Kulcs egy jobb élethez” elnevezésű kulturális, és
oktatási programhoz, valamint a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű
mezőgazdasági PILOT programhoz. A Testület kiállt a TOP pályázati rendszert ért
támadással szemben, nem értett egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek a TOP megyei
kereténél már elfogadott és alkalmazandó rendszer eltörlését kezdeményezik.
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a Testületet a Társulás keretében végzett munkáról.
Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Rajos István alpolgármester: A központi orvosi ügyelet kérdésében vannak előrelépések,
folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy az ügyelet a térségben a legoptimálisabban
működjön. Átfogó, előkészítő munkálatokat indítottak el. Bízik abban, hogy munkájuknak
meg lesz az eredménye és Mezőhegyes megfelelő helyet kap, szerepet tölthet be a központi
orvosi ügyeleti rendszerben.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása keretében végzett munkáról szóló tájékoztatót 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:
82/2016. (III. 23.) kt. sz. határozat
A Tájékoztató a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében végzett munkáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – mint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás
tagja – a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében végzett munkáról szóló, a
polgármester által szóban előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő azonnal
10. napirendi pont: A Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálatos módon önkormányzati szinten nem tudnak
támogatást nyújtani, de aki teheti, támogassa az alapítványt célkitűzései elérésében. Az
alapítvány számlaszáma elérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, illetve közzéteszik a
város honlapján. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és
a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a polgármester úr javaslatával, tekintettel az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére, javasolja, a Testület ne támogassa az Alapítványt.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a Testület ne támogassa az Alapítvány kérését. Felhívja a figyelmet, hogy aki
szeretné, az az adója 1 %-ának felajánlásával is támogathatja az Alapítványt. Az alapítvány
adószáma is kiküldésre került a testületi anyaggal.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, tekintettel az
Önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére, ne nyújtson anyagi támogatást Medicopter
Alapítvány részére, 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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83/2016. (III. 23.) kt. sz. határozat
A Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének – tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi
helyzetére – nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani a Medicopter Alapítvány (1088
Budapest, Rákóczi út 51. 1/1.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről az alapítványt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. március 31.
11. napirendi pont: Országos Városmarketing Díj 2016.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság – tekintettel arra, hogy a díjjal elnyerhető jutalom,
reklámlehetőség minimális a nevezési díjhoz és az azzal járó munkához képest – javasolja, a
Testület ne vegyen részt az Országos Városmarketing Díj 2016. pályázaton.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményével
egyetértve, javasolja, a Testület ne vegyen részt a pályázaton.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne vegyen részt a
Magyar Marketing Szövetség által alapított Országos Városmarketing Díj 2016. pályázaton,
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:
84/2016. (III.23.) kt. számú határozat
Országos Városmarketing Díj 2016
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzata nem kíván részt venni a Magyar Marketing Szövetség által alapított Országos
Városmarketing Díj 2016. pályázaton.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Magyar Marketing Szövetséget.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. április 10.
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12. napirendi pont: Felhatalmazás NFP Nonprofit Kft. részére keret-megállapodás
aláírására
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft-vel a város szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt közös megvalósítása
érdekében konzorciumi megállapodást kötött. A Kft. jogszabály alapján a projekttel
összegfüggésben kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és
lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat. A Kft. kéri a Testület felhatalmazását, hogy az
eljárásokat lefolytassa, a keret-megállapodásokat aláírja. Azért, hogy a projekt megvalósítása
érdekében tovább tudjanak lépni az előterjesztés melléklete szerinti szövegezésű felhatalmazó
nyilatkozatot kell elfogadnia a Testületnek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes Város
szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt megvalósítása érdekében az előterjesztés
melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát 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:
_85/2016. (III. 23.) kt. sz. határozat
Felhatalmazás NFP Nonprofit Kft. részére keret-megállapodás aláírására
Mezőhegyes Város Képviselő Testülete jelen határozat keretében úgy döntött, hogy a
Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt megvalósítása érdekében az
előterjesztés melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. március 31.
Tájékoztatás a DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos ügymenetről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület és a bizottságok tagjai részére megküldésre került a
DAREH Önkormányzati Társulás 2016. március 24. napján tartandó taggyűlésének
meghívója és előterjesztései. Az anyagot tájékoztató jelleggel küldték meg, a Testületnek
jelen ülésen nem kell döntenie a témában, de kéri, akinek kérdése, véleménye, észrevétele
van, azt tegye meg. Azért tartja szükségesnek a DAREH-val kapcsolatos tájékoztató anyagok
megküldését, hogy amikor a Testületnek döntenie kell, kellő felkészültséggel kerüljön arra
sor.
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Bejelentések
1. Tóth László futónagykövet Mezőhegyesen
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. április 6. és 16. között Tóth László futónagykövet
körbefutja Békés Megyét kísérőivel együtt. Céljuk, hogy minden település önkormányzata
ajánljon egy vagy több olyan embert erre a napra, aki a futás szerelmese, és aki, akik a
településen belül egy rövidebb távon elkísérnék őket, a futás hírnökeit. Az esemény célja a
futás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint olyan személyek megtalálása, akik
futócsoportokat szerveznének a továbbiakban. Mezőhegyesre 2016. április 7-én érkezik a
futónagykövet és csapata. Kéri a bizottságokat, az intézmény vezetőjét, az iskolát, hogy
legyenek figyelemmel a futónagykövet érkezésére, a tavalyi évhez hasonlóan szervezzék meg
a futónagykövet fogadását, és azt, hogy kik kísérjék a városban. Az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság a futónagykövet fogadására a város 2016. évi
rendezvénykeretében 10.000.-Ft támogatást ítélt meg, melyből a résztvevők számára ételt és
italt biztosítanak. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága a tegnapi, 2016. március
22. napján megtartott ülésén döntött a rendezvénykeret felosztásáról, melyek között szerepel a
futónagykövet fogadása is.
Rajos István alpolgármester: A Testület a 2016. március 10-ei ülésén döntött arról, hogy
engedélyezi Zsurzs Péter részére Mezőhegyes zászlója használatát a 2016. március 11-14.
napja között megrendezésre kerülő Barcelona Maratoni futás idejére. Megkereste Zsurzs
Pétert és társát, Kőházi Pétert, akik szívesen vállalták, hogy a városban kísérik Tóth László
futónagykövetet. Zsurzs Péter és társa köszöni, hogy a Testület engedélyezte a zászló
használatát a maratoni futóversenyen. Ezúton gratulál a maratoni futóknak teljesítményükhöz.
2. Challenge Day – a Kihívás napja
Mitykó Zsolt polgármester: Országszerte 2016. május 25-én kerül megrendezésre a
Challenge Day, a Kihívás napja. Az esemény célja a lakosság figyelmének felhívása a sportra,
a közösségi játékokra, az egészséges életmódra. A részt vevő településeknek a nevezési díj
fejében felhívó plakátokat és 1 db pólót biztosítanak, továbbá 3.000.000,- Ft díjazást osztanak
ki közöttük ország szerte. Az önkormányzat nem indulna az eseményen, de kéri az
intézmények vezetőit, képviselőit, hogy a www.kihivasnapja.hu internetes oldalon
tájékozódjanak róla, és hozzák meg a döntést, hogy indulni kívánnak-e az eseményen. A
nevezési lap is a megjelölt honlapról tölthető le. A felhívást e-mailben is eljuttatták az iskolák
és sportszervezetek részére.
3. A Közép – és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
által kiírt „Büszkeségpontok” elnevezésű pályázat
Mitykó Zsolt polgármester: Megjelent a Közép – és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P- 02 jelű Büszkeségpontok
elnevezésű pályázat, melynek témája az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett Büszkeségpontok létrehozása. 2014. októberében már felvetette – amelyről
Kerekes György képviselő Úrral is egyeztetett – hogy az ’56-os kopjafa emlékművet
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áttelepítenék a volt Sziklai Sándor emlékhelyre. Kerekes György képviselő úr és a
polgármester által felvetett elképzelés előkészítésébe bevonták Krcsméri Tibor képviselő urat
is. Az emlékmű áthelyezésével megszűnne a korábbi útlezárási probléma. Az emlékmű
áthelyezésével restaurálásra kerülne a kopjafa, és a betontalapzat köré – az önkormányzat által
gyártott – térkőből akkora területet alakítanának ki, ahol a megemlékezés során a szónokok, a
fellépők kényelmesen elférnek. A fent említett pályázat keretében valósítanák meg az
emlékmű áthelyezését, de nem az önkormányzat, hanem a Város- és Környezetvédő
Egyesület nyújtaná azt be. Kerekes György Képviselő Úr, az egyesület elnöke a pályázat
beadásához megkérte a támogatói nyilatkozatot. A támogató nyilatkozat adására az SZMSZ
értelmében a polgármester jogosult, azonban kéri, hogy a Testület is adja hozzájárulását a
pályázat egyesület általi beadásához, mert az alapítvány testületi hozzájárulást kér. Javasolja,
hogy a jegyző úrral vegye fel az egyesület a kapcsolatot annak érdekében, hogy az
önkormányzat az egyesület segítségére legyen azokban a munkálatokban, amelyeket a
közfoglalkoztatási program keretében meg tudnak oldani. Kéri a véleményeket,
észrevételeket.
Kerekes György képviselő, a Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke: A pályázat
kiírója ugyanaz a szervezet, amely az I. világháborús emlékművek felújítására írt ki
pályázatot 2015. évben. Az idei évben az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
emlékére az ’56-os emlékművek felújítására írta ki a pályázatot a közalapítvány. Az egyesület
az emlékhely áthelyezésének, felújításának költségeire pályázik, illetve amennyiben
szükséges, az egyesület is hozzájárul valamekkora önrésszel. Tisztában van azzal, hogy a
támogatói nyilatkozatról átruházott hatáskörben a polgármester dönt, de a közalapítvány
kimondottan testületi döntést kér.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület támogassa a Város- és
Környezetvédő Egyesületnek a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázaton való részvételét, 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:
86/2016.(III.23.) kt. sz. határozat
Támogató nyilatkozat a KKETTKK – 56P- 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat
benyújtásához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Város- és Környezetvédő
Egyesület pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű, „Büszkeségpontok” elnevezésű
pályázati kiírásra, melynek témája az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása.
Támogatásáról biztosítja az egyesületet a mezőhegyesi 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére állíttatott emlékmű felújítása és áthelyezése érdekében benyújtandó pályázatában.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. Véleményláda
Mitykó Zsolt polgármester: Az ÁMK-ban elhelyezett véleményládába nem érkezett
javaslat, észrevétel.
5. A kézdivásárhelyi március 15-ei ünnepségről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban úgy határozott, hogy 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 kopjafát 2016. március 14. napján ünnepélyes keretek
között felavatták az emlékhelyen. Korábban kérte a Testület tagjait, hogy aki teheti,
tiszteletdíjából járuljon hozzá a kopjafa elkészíttetésének költségeihez. Ahogyan a lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolóban is szerepelt, a kopjafa költségét a felajánlott
adományok fedezték. Köszönet illet minden adományozót. A kopjafa-állításhoz a 2016. évi
rendezvénykeretből nem vált szükségessé forrás biztosítása, mely megtakarítást jelent, az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt más irányú felhasználásáról. A
romániai Kézdivásárhelyen a március 15-ei megemlékezés a Gábor Áron téren valósult meg.
Rendkívül megható, ahogy az emberek Erdélyben ünnepelnek, szívügyük mindegyik nemzeti
ünnep. Méltóságteljes ünnepen emlékeztek a negyvennyolcas hősökre. Az esemény
leglátványosabb része a lovas huszárok, hagyományőrző csapatok és a környező falvak
lakóinak lovas-szekeres menete volt. Rendkívül megható volt, és büszkeséggel töltötte el,
amikor átadhatták Kézdivásárhely polgármesterének – Mezőhegyes polgármestere személyes
kérésére – Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke által felajánlott, a magyar parlament
homlokzatáról származó magyar zászlót és a házelnök által aláírt adományozó levelet. A
kézdivásárhelyiek rendkívül hálásak voltak, nagyon meghatódtak a gesztuson.
Rajos István alpolgármester: Köszönetét fejezi ki Kövér László Házelnök Úrnak, hogy
polgármester úr kérésére Mezőhegyes város testvértelepülésének, Kézdivásárhelynek
adományozott egy országzászlót és egy adományozó levelet. Külön köszöni Simonka György
országgyűlési képviselő úrnak, hogy a polgármester úr kérésére az országzászló ügyében
eljárt.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos megjegyezni, hogy a kopjafát Farkas Róbert erdélyi
fafaragó készítette. Az egyik legérdekesebb munkája Szegeden található.
Köszöni mindazoknak, akik Mezőhegyesen jelen voltak a március 15-ei megemlékezésen és
méltóképpen emlékeztek meg a az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Külön
köszönet mindazoknak, akik segítettek a megemlékezés megszervezésében.
6. Tájékoztató könyvbemutatóról
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. április 5. napján 1730 órai kezdettel Szabó András
történész: A Mezőhegyesi temető című művének könyvbemutatójára kerül sor. A mű a
mezőhegyesi temető történetét dolgozza fel a ménes alapításától, bemutatva az ott eltemetett
jelentős személyek életútját, a település történetét a temető tükrén keresztül.
2016. április 11. napján 17 órai kezdettel Mester Tamás erdélyi író, költő író-olvasó
találkozójára kerül sor.
Mind a könyvbemutatóra, mind az író-olvasó találkozóra szeretettel várják az érdeklődőket.
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7. Bölcsődés és Óvodás Jótékonysági rendezvényről
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül sikeresen zárult a 2016. március 19. napján
megrendezett Bölcsődés és Óvodás Jótékonysági rendezvény és az azt követő bál. Köszönetét
fejezi ki a rendezvény szervezőinek, a Szülői Munkaközösségnek, annak vezetőjének,
Szügyiné Kassai Henriettának, a József Attila ÁMK minden dolgozójának, mind a
közművelődési egységének, mind a Centrálnak az ízletes vacsoráért. Külön köszönet illeti a
bölcsődei kisgyermeknevelőket és óvodapedagógusokat, valamint az Ő munkájukat segítőket.
Továbbá köszönetet mond azon szülőknek, akik vállalkoztak a fellépésre, közreműködtek a
szervezésében, az ételek, italok árusításában. A rendezvényt több, mint 200 magánszemély,
szervezet, vállalkozás támogatta, melynek köszönhetően – illetve a belépőkből, a szendvicsek,
sütemények, italok árusításából – a bevétel mindösszesen 1.450.000,- Ft lett. A Testület
nevében gratulál a sikeres rendezvényhez és támogatásáról biztosítja a kezdeményezést a
jövőben is.
Bejelentései végére ért, kéri, akinek további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
8. József Attila Versmondó verseny
Zsóriné Kovács Márta képviselő: 2016. április 11. napján 10 órai kezdettel kerül
megrendezésre a területi József Attila Versmondó verseny a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. A rendezvényt
Hevesi Imre békés megyei művész előadása színesíti. A verseny nyilvános, így szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
Lakossági érdeklődést tolmácsol. Mi célból vannak jelen, milyen feladatot látnak el a
városban állomásozó katonai alakulatok? A katonai alakulatok jelenléte összefüggésben van-e
a migrációs helyzettel?
Rajos István alpolgármester: A Brüsszelben történt terrortámadás okán Magyarországon
jelenleg kettes fokozatú terrorveszély van érvényben. A migrációs helyzet jelenlegi állása, és
a terrorveszély miatt a katonai alakulatok a lakosság közbiztonságának növelése érdekében
vannak jelen. A magyar-román határszakasz fokozottabb védelme érdekében, továbbá az
építendő kerítés előkészítő munkálatait, elsősorban térképészeti munkálatokat végeznek a
katonák. Ennek kapcsán tárgyalásokat folytatnak a Honvédelmi Minisztériummal.
Mitykó Zsolt polgármester: Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a Testületet, hogy a Békés
Megyei Kormányhivatal jelezte, a magyar-román határvédelem megerősítésének előkészítése
okán több önkormányzati földterületet illetően is kárrendezésre kerül sor.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben magántulajdonú földterületet érint a károkozás,
úgy a tulajdonosok hasonló megkeresésekkel számolhatnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
9. Tűzvédelmi tájékoztató
Rajos István alpolgármester: 2016. március 22. napján lakossági tűzvédelmi tájékoztató
volt a József Attila Általános Művelődési Központban, a bel- és külterületi égetésekkel
kapcsolatosan. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) változása okán a társasházi
közös képviselők kértek tájékoztatást. A tájékoztatóról a Mezőhegyes Városi Havilapban egy
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összefoglalót tesznek közzé. Köszöni a József Attila ÁMK-nak, hogy biztosította a helyiséget
a tájékoztató megtartásához.
10. A „…JövőD Dél-Békésben épül…” programról
Rajos István alpolgármester: A Testület a 2016. február 24-ei ülésén kinyilvánította az
irányú szándékát, hogy részt kíván venni a „…JövőD Dél-Békésben épül…” szervezet
munkájában, egyetértett a program célkitűzéseivel és törekvéseivel, támogatta azok
megvalósulását. A program előkészületeihez kapcsolódóan 2016. március 22. napján
közbiztonsági egyeztetést folytattak a Centrál dísztermében. A JDDB program 16
munkacsoportjának egyik munkacsoportja a Közbiztonsági Munkacsoport. A munkacsoport
tagjai: Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság kapitánya, Czeher
Péter rendőr ezredes, az Orosházi Rendőrkapitányság kapitánya, Zalai Szabolcs rendőr
százados, a Battonyai Rendőrős őrsparancsnoka, Szentmihályi Ferenc jegyző, közbiztonsági
referens, Vincze Tibor Orosháza Város Önkormányzata közbiztonsági referense, Ruck
Márton terület- és településfejlesztési szakember, Puju János határrendészeti és büntetésvégrehajtási szakember, Kovács Péter, a Mezőkovácsházi Polgárőrség vezetője, Fejes Róbert,
az Orosházai Mezőőrszolgálat szolgálatvezetője, és Rajos István Mezőhegyes
alpolgármestere. A dél-békési térségben, a JDDB Közbiztonsági Munkacsoportjának a
feladata a helyzetfeltárás, majd irányvonal kialakítása a közbiztonság javítása, ezáltal a
fiatalok helybentartása érdekében. Ilyen feladatok például a közvilágítás javítása,
kamerarendszer fejlesztése, javaslatára Mezőhegyesen közbiztonsági – kerékpáros, motoros,
gépjárműves – tanpálya kialakítása. A közbiztonsági tanpálya nem csak a közbiztonság
területén dolgozóknak, hanem bárki számára képzést nyújthat, amely által a közbiztonságot
közlekedés szempontjából is növelni lehetne. A JDDB 16 munkacsoportja a program 10 fő
témakörét, 85 fejlesztési tervét dolgozza ki, a munkahelyteremtéstől az egészségügy, az
oktatás fejlesztésén keresztül a prevencióig.
A JDDB alfejezete a Calendula Terv, célja a komplex programmal, hogy dél-békési
összefogás által közösen fejlesszék a térséget. A mai nap délelőtt nyilvános sajtótájékoztatón
mutatták be a munkacsoportokat, a Calendula Terv főbb célkitűzéseit, stratégiai pontjait. Ezen
sajtótájékoztató keretében döntés született, hogy a program milyen szervezeti formában
működik a jövőben. A JDDB szövetség formájában működik tovább, melyek alapszabálya is
elkészült. A szövetséghez magánszemélyen kívül bárki, tehát vállalkozások, önkormányzatok,
egyesületek, szervezetek csatlakozhatnak. Amennyiben a Testület alapító tagja kíván lenni a
szövetségnek, úgy arról április 11-éig kell döntenie. A szövetségben való részvételért tagdíjat
kell fizetni, ami havonta 80.000,- Ft. Egy település egy szavazati joggal rendelkezik, tehát, ha
egy településről az önkormányzat mellett több vállalkozás, egyesület, szervezet is csatlakozik,
úgy azok együttesen rendelkeznek egy szavazati joggal. Egy településről származó tagok egy
személyt delegálhatnak a szövetségbe. Erre azért van szükség, hogy a települések között ne
legyenek szavazati jogokat illetően különbségek. Az alapszabály tervezetet áttanulmányozásra
a Testület tagjainak a rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy április 11-éig
dönthessenek arról, a Testület alapító tagja kíván-e lenni a szövetségnek.
Jeszenka Zoltán képviselő: Visszatérve a határvédelem erősítésére, az esetleges
károkozásról a földtulajdonosoknak a Békés Megyei Kormányhivatal küld értesítést. Továbbá
a Földhivatal is bejegyzést küld arról, hogy honvédelmi célra használatba vette a földet a
Magyar Állam.
Kéri, hogy a Calendula Tervvel kapcsolatosan részletes információkat bocsássanak a Testület
rendelkezésére, annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a szövetségbe történő
esetleges belépésről.
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Rajos István alpolgármester: Természetesen az alapszabály-tervezet mellett részletes
tájékoztatót bocsátanak a Testület rendelkezésére a munkacsoportokról, az egyes
munkacsoport fejlesztési terveiről, célkitűzéseiről.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
Uj Zoltán képviselő: A Bölcsőde udvara felújításra, átalakításra került, újratelepítették a
füvet, új fákat ültettek. Az ott lévő fát – tekintettel arra, hogy azt a gyerekekre nézve
veszélyesnek nyilvánították – kivágták. A bölcsőde udvarán lévő homokozót semmi nem védi
a tűző naptól, a gyerekek ezáltal nem tudnak játszani abban. Sajnálatos módon emellett az
udvar többi részét sem védi semmi a tűző naptól, mert árnyékot adó nagy fák nincsenek. Kéri,
hogy legalább a homokozó fölé árnyékolót helyezzenek el, ami megvédi a gyermekeket a
naptól.
Rajos István alpolgármester: A Bölcsődében történt fakivágás szükségességét a szakmai
ellenőrzés során állapították meg. Az ellenőrzést végző szakértő jegyzőkönyvben rögzítette,
hogy a fa termése veszélyt jelent a kisgyermekekre, ezért annak kivágását írta elő. Az
ellenőrzés során jelen volt az intézményvezető asszony, a jegyző úr, és az alpolgármester,
akik igyekeztek az ellenőrzést lefolytató személyt meggyőzni arról, hogy a fa nem jelent
veszélyt a gyerekekre, és mivel árnyékot ad, ne írja elő annak kivágását. Sajnálatos módon
nem jártak eredménnyel, közegészségügyi szempontból ki kellett vágni a fát. A
jegyzőkönyvben elő van írva az árnyékoló kihelyezése, így a képviselő úr jelzése mellett,
ezen kötelezettségnek is eleget kell tennie az intézménynek.
Kerekes György képviselő: Nehezen tudja elképzelni, hogy, ami eddig teljesen szabályszerű
volt, ami nem okozott veszélyt a gyerekekre nézve, azon most kellett változtatni. Nem érti –
ezzel az indokkal – miért volt szükség a fa kivágására. Egy mesterséges árnyékoló fogja
pótolni a fát, az ugyanúgy fog funkcionálni? Mint környezetvédő, szomorúnak és
nevetségesnek tartja az eljárást. Egy mesterséges környezet kialakítását kényszerítik az
intézményre, a korábbi, természetes környezet helyett.
Rajos István alpolgármester: Ők igyekeztek meggyőzni az ellenőrt a képviselő úr által
elmondottakra hivatkozással. Korábbi ellenőrzések alkalmával nem volt probléma. Ennyi
hiányosságot még egy ellenőrzés alkalmával sem tártak fel, mint a mostaninál, tekintettel arra,
hogy most teljesen más szakmai megközelítéssel folytatták le azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
idejét és napirendjeit:
2016. április 27. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) A 2015. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
3) Tájékoztató a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi Részlegének helyzetéről
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.
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Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte
az ülésen való részvételt, a város lakosságának Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván! Az ülést
–1705 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
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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