Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. április 27. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója, dr. Páll Viktor, a Békés
Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi részlegének a vezetője, 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 9 fővel
határozatképes. A Képviselő-testület ülését Müller Péter, József Attila Díjas író gondolataival
nyitja meg: „Polyák Imre, világ- és olimpiai bajnok birkózó, aki látványosan szelíd ember, azt
mondta, hogy agresszív embernek soha nem volt esélye vele szemben. Nagy ellenfelei mindig
hozzá hasonló szelíd emberek voltak.”
Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 8.
Együttműködési megállapodás Nagyér Község Önkormányzatával; 9. Földterületek
biztosításáról. A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) 2015. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
3) Tájékoztató a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi Részlegének helyzetéről
4) Mezőhegyes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
5) Szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés
6) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
7) Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016.
8) Együttműködési megállapodás Nagyér Község Önkormányzatával
9) Földterületek biztosításáról
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A 3. napirendi pont előadója, dr. Becsei László a Békés Megyei
Központi Kórház főigazgatója jelezte későbbi érkezését, ezért kéri, hogy a Gyulai Pándy
Kálmán Kórház Mezőhegyesi Részlegének helyzetéről szóló tájékoztatót a főigazgató
megérkezését követően tárgyalja a Testület. 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.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
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 képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
97/2016.(IV.27.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 38/2016., 39/2016., 52/2016., 60/2016., 79/2016.,
81/2016., Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezet
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A rendelettervezet rendkívül részletes és körültekintő, a bizottság
elfogadásra javasolja azt.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt, amennyiben
kiegészítenivalója van a rendelettervezetet illetően, azt tegye meg.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Nem kíván kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2015. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet
A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, tudomásul vette Galuska Józsefné
könyvvizsgáló megállapításait, a szabálytalanságra vonatkozó észrevételeit. Ennek tükrében a
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: A szabálytalanságok megszüntetésére a jegyző megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Jeszenka Zoltán képviselő: 2014. évben az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálatot tartott
Mezőhegyes Város Önkormányzatánál. Az ÁSZ jelentésére a szükséges intézkedéseket
határidőre megtették? Az utóellenőrzés megtörtént?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, a szükséges intézkedéseket az intézkedési tervnek
megfelelően határidőben elvégezték, amelyről beszámoltak a Testület előtt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál
végzett 2015. évi éves belső ellenőrzésről szóló jelentést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
98/2016.(IV.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2015. évi éves belső ellenőrzési tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a Galuska Józsefné okleveles
könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2015. évi éves belső
ellenőrzésről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező jelentést elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a közbeszerzési szabályzat újbóli megalkotásának szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az új közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően került
megalkotásra az önkormányzat új közbeszerzési szabályzata. A korábbi közbeszerzési
szabályzatot a törvény előírásainak megfelelően több ponton kellett volna módosítani, illetve
kiegészíteni, ezért egy teljesen új szabályzatot készítettek elő.
Mitykó Zsolt polgármester: A közbeszerzési szabályzat tervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság is véleményezte. (A közbeszerzési szabályzat tervezete a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának tervezetét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
tervezetét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
Mezőhegyes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2016. május 1-jei hatállyal
hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
99/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás értelmében Mezőhegyes Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát 2016. május 1-jei hatállyal – a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagyja.
(A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés
Mitykó Zsolt polgármester: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokkal
kapcsolatosan – jogszabályváltozásból eredően – folyamatosan egyeztetnek az önkormányzat
jogi tanácsadójával, dr. Varga Imre ügyvéd úrral. Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat,
tájékoztassa a Testületet a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos ismeretekről.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A hulladékról szóló törvény április 1-től hatályba lépett
rendelkezései és a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó kormányrendeletek
szükségessé teszik a közszolgáltatási szerződés módosítását. A törvény kiegészült az állami
hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezésekkel, mely feladatok ellátására az
állam koordináló szervezetet hoz létre. Többek között változni fog a számlázási rend. A
közszolgáltatási díjat nem a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. szedi be,
hanem a koordináló szervezet, és a beszedett díjat szolgáltatási díjként továbbítja a
közszolgáltatók részére. A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződést módosítani
szükséges annak okán, hogy az megfeleljen a törvényi előírásoknak. A korábbi
közszolgáltatási szerződést aktualizálták, annak tartalmáról egyeztettek a Kft-vel, illetve dr.
Varga Imre ügyvéd úrral is. Az új közszolgáltatási szerződést meg kell küldeni a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek. Célszerű a rendeletet is
módosítani annak okán, hogy változik a díj beszedésére vonatkozó szabály, de a jövőben
megjelenő jogszabályok a rendelet több pontját is érinthetik, ezért azt a későbbiekben
terjesztik a Testület elé. 2016. október végéig eldől, hogy a jövőben a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. vagy egy új szervezet fogja ellátni a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatokat. A közeljövőben e téma vélhetően több ízben is a Testület elé fog
kerülni.
Jeszenka Zoltán képviselő: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a jövőben a
miniszter állapítja meg. A díjváltozás az önkormányzatot pozitívan, vagy negatívan fogja
érinteni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A közszolgáltatási díjat központilag állapítják majd meg, de az
arra vonatkozó miniszteri rendeletről még nincs konkrét információja.
Magyar Tibor képviselő: A szerződés tervezet minden részletében új szerződés, vagy a
korábbi módosítása?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem új szerződésről van szó, hanem a korábbi módosításáról.
A szerződés érvényességi ideje nem változott, annak időpontja 2023. november 21. Kizárólag
a jogszabály változásából eredő módosításokat eszközöltek a szerződésben.
Magyar Tibor képviselő: A közszolgáltatási szerződés nem támadható a DAREH
Önkormányzati Társulás irányából?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A DAREH Önkormányzati Társulásnak a Kft-vel kötendő
szerződéshez nincs köze. Közszolgáltatót illetően abban az esetben lehet változás, ha a Kft
2016. október 1-jéig nem tudja megszerezni a megfelelőségi véleményt. Amennyiben ezen
határidőig a Kft. nem szerzi be a véleményt, az önkormányzat 30 napon belül 1 hónapos
határidővel felmondhatja a közszolgáltatási szerződést. Amennyiben ez bekövetkezik, minden
valószínűség szerint a DAREH Önkormányzati Társulás látja majd el a közszolgáltatási
feladatokat. Addig azonban a Kft-vel kötött szerződés van érvényben.
Mitykó Zsolt polgármester: Megfigyelhető, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
illetően ellentétes érdekek ütköznek a Kft. és a Társulás között. Ezen oknál fogva és azért,
hogy a későbbiekben ne legyen feszültség a két érintett között, kérte dr. Varga Imre ügyvéd úr
folyamatos segítségét a téma kapcsán.
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A közszolgáltatási szerződést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés és a szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja közszolgáltatási szerződés tervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, véleményeket.
Uj Zoltán képviselő: A DAREH Önkormányzati Társulás által megvalósított hulladékudvar
mikor lesz elérhető?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A hulladékudvar hivatalos átadása megtörtént, de azt csak
akkor lehet használni, amikor a Társulás a szolgáltatás végzéséhez megszerzi a szükséges
engedélyeket. A Társulás jelenleg nem végezhet szolgáltatást, ezért nem használhatják a
hulladékudvart.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el Mezőhegyes Város Önkormányzata
és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. között kötendő, a szilárd hulladék
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
100/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat
Szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja Mezőhegyes Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.) között kötendő, a szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására, és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az SZMSZ módosításának szükségességét az indokolja, hogy
az informatikus feladatai közé be kell illeszteni az informatikabiztonsági felelős tisztség
ellátását, amelyet az SZMSZ az eddigiekben nem tartalmazott. A plusz feladat
létszámbővítéssel jár-e?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem jár létszámbővítéssel. A Hivatal informatikusának
feladata bővül ezzel az informatikabiztonsági felelős tisztség ellátásával.
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Mitykó Zsolt polgármester: 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 elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
informatikabiztonsági felelős tisztség ellátásával kapcsolatos feladatok beillesztése miatt
módosítsa a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
288/2014. (XI.26.) kt. sz. határozatát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
101/2016. (IV. 27.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 288/2014. (XI.26.) kt. sz. határozatát, az
informatikabiztonsági felelős tisztség ellátásával kapcsolatos feladatok beillesztése miatt az
alábbiak szerint módosítja:
Az SZMSZ 1. számú melléklete 2. fejezet Informatika alfejezete az alábbi 12. ponttal
egészül ki: „12. Ellátja az informatikabiztonsági felelős tisztségéből eredő feladatokat.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. április 30.
7. napirendi pont: Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint 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: Tekintettel arra, hogy a versenyre történő regisztráció és az azon való
részvétel ingyenes, a bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja, vagyis az
önkormányzat vegyen részt a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016. évi
fordulóján, az 50 000 fő alatti város kategóriájában.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság szintén az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2016. évben
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vegyen részt a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen, a „város 50 000 főig”
kategóriában, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
102/2016. (IV.27.) kt. számú határozat
Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzata részt kíván venni a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen
2016. évben, a „város 50 000 főig” kategóriában.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelentkezés határidőben való megtételéről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 31.
8. napirendi pont: Együttműködési megállapodás Nagyér Község Önkormányzatával
Mitykó Zsolt polgármester: A Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület tisztújító
közgyűlést tartott a közelmúltban Mezőhegyesen, a Centrál épület Kozma Ferenc
dísztermében. Az Egyesület vezetője Lőrincz Tibor Úr, Nagyér Község polgármestere. Az
egyesület tartja fenn a Centrál épületben működő Tourinform Irodát. Az egyesület korábban
pályázaton nyert támogatással kiépítette a gyalogtúra útvonalak hálózatát a turisztikai
kistérségben. A gyalogtúra útvonalak kiépítése az Egyesület gesztorságával hat konzorciumi
tag részvételével valósult meg. Ezen projekt folytatásaként Nagyér Község Önkormányzata
pályázatot kíván benyújtani a TOP 1.2.1-15 kódszámú „B) Ökoturisztikai fejlesztések a)
Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek fejlesztése” célú pályázati kiírásra.
Nagyér Község Önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni Mezőhegyes Város
Önkormányzatával. Az együttműködési megállapodásra elsősorban a pályázat kedvező
elbírálása érdekében van szüksége Nagyér Község Önkormányzatának. A megállapodást a
turisztikai célú fejlesztések előmozdítása érdekében köti az önkormányzat, amely semmilyen
anyagi kötelezettségvállalással nem jár Mezőhegyes Város Önkormányzatára nézve.
Amennyiben a későbbiekben szükség van anyagi támogatásra is, úgy azt megvitatásra a
Testület elé terjeszti. Az együttműködési megállapodás nem jelent hátrányt az egyéb,
Mezőhegyes Város Önkormányzata által benyújtandó, turisztikai fejlesztési célú TOP-os
pályázatokra. Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Nagyér Község Önkormányzatával – turisztikai
célú fejlesztések előmozdítása, komplex turisztikai szolgáltatások megvalósítása érdekében
benyújtandó pályázat kedvező elbírálása érdekében – kötött együttműködési megállapodást
hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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103/2016. (IV.27.) kt. sz. határozat
Együttműködési megállapodás Nagyér Község Önkormányzatával
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagyér Község Önkormányzatával
(6917 Nagyér, Szabadság u. 33., képviseli: Lőrincz Tibor polgármester) kötött – a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalom szerinti – együttműködési megállapodást, a Nagyér
Község Önkormányzata által turisztikai célú fejlesztések előmozdítása, komplex turisztikai
szolgáltatások megvalósítása érdekében benyújtandó, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program 1.2.1-15 kódszámú, „B) Ökoturisztikai fejlesztések a) Természeti értékek
bemutatására alkalmas helyszínek fejlesztése” elnevezésű pályázathoz.
Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzatára nézve sem az aláírás, sem a megvalósítás, sem a fenntartási időszak során
nem jár semmilyen jellegű anyagi kötelezettséggel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Földterületek biztosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 65,61 hektár földterülettel rendelkezik,
amelyre 2016. évben is növénybiztosítást célszerű kötni. Az előterjesztés tartalmazza a három
felkért biztosítótársaság ajánlatát. Az ajánlatok a szabadföldi növénytermesztésre
vonatkoznak, abba nem tartozik bele a fóliasátrak biztosítása. A három ajánlat meglehetősen
nagy eltérést mutat. A legalacsonyabb árajánlatot az Allianz Hungária Zrt. adta, míg az a
biztosító, amelynél az önkormányzat általában az egyéb biztosításokat köti, lényegesen
drágább – több, mint kétszeres – ajánlatot adott. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy az egyes
biztosítótársaságok ajánlatai milyen feltételeket tartalmaznak, az egyes káreseményekre
mekkora összeget fizetnek, illetve, hogy minden káreseményre biztosítást nyújtanak-e. Nem
feltétlenül a legalacsonyabb ajánlatot adó biztosító nyújtja a legkedvezőbb feltételeket. Nehéz
dönteni úgy, hogy nem látják a részletes ajánlatokat. Egy esetleges káresemény
bekövetkezésekor – vélhetően – a nagyobb összegű ajánlatot adó biztosítótársaság nagyobb
összegű kártérítést is fizet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden biztosítótársaságtól ugyanazon feltételekre
vonatkozóan kért ajánlatot az önkormányzat. A biztosítótársaságok ennek megfelelően
küldték meg ajánlatukat, minden ajánlat ugyanazokat a körülményeket tartalmazta. Fontos
szempont a biztosítótársaság kiválasztásánál, hogy az egy nagyobb biztosító legyen, amely
káresemény bekövetkezésekor garantálja a díj megfizetését.
Magyar Tibor képviselő: Az ajánlatok általános jellegűek, vagy növényfajtánként került
meghatározásra a biztosítási összeg?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Növényfajtáként, és területnagyságonként vannak
meghatározva a biztosítási díjak mindhárom biztosítótársaság ajánlatában. Számára is
meglepő az ajánlatok közötti nagy különbség, és az, hogy az a biztosítótársaság adta a
legdrágább ajánlatot, amellyel az önkormányzat évek óta köti az egyéb biztosítási
szerződéseket.
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Uj Zoltán képviselő: Az ajánlatokból kitűnik, hogy az egyes biztosítótársaságok nem
ismerték egymás ajánlatait. Ebben az esetben nem lehet azt feltételezni, hogy a
biztosítótársaságok megegyeztek az ajánlatok összegéről.
Jeszenka Zoltán képviselő: Önkormányzatnak is lehetősége van államilag támogatott
mezőgazdasági biztosítás megkötésére?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen. Az önkormányzat által a földterületekre kötött biztosítás
éves díjának 40-65 %-a támogatottá válik.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
az önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 65,61 hektár földterületre – ajánlatát elfogadva
– az Allianz Hungária Zrt-vel kössön mezőgazdasági biztosítást, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
104/2016. (IV.27.) kt. számú határozat
Földterületek biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Allianz Hungária Zrt. ajánlatát elfogadva
mezőgazdasági biztosítást köt az önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 65,61 hektár
földterületre. A biztosítás díja 560.509,- forint/év melyet az önkormányzat 2016. évi
költségvetése már tartalmazott keretösszegként, így abba beépítésre került.
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Az előre meghirdetett napirendek megtárgyalásának a végére
ért a Testület. Javasolja, hogy a főigazgató úr megérkezéséig a bejelentések megtárgyalásával
folytassák az ülést.
Bejelentések
1. Rágcsálóirtás
Mitykó Zsolt polgármester: Az ÁMK, az Óvodák, valamint a lakótelepek környékéről több
bejelentés is érkezett az elszaporodott rágcsálókról. A bejelentést követően megtették a
szükséges intézkedéseket, a rágcsálóirtást az erre a feladatra szakosodott céggel elvégeztették.
A rágcsálók megjelenését jelezték az Alföldvíz Zrt. irányába is. A jelzésre a Zrt. is megtette a
szükséges intézkedéseket. Reméli, hogy az irtással megakadályozták a rágcsálók további
szaporodását.
A rágcsálóirtás mellett az önkormányzat intézményeiben elvégezték a csótányirtást is.
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2. Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Minden Gyerek Lakjon Jól
Alapítvány kezdeményezésére a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére alapélelmiszer csomag került kiosztásra. Mezőhegyesen 21 család 24 gyermeke (0-3
éves korig) részesült csomagban, melynek tartalma: 6 liter tej, 1 kg búzadara, 1 kg rizs, 2 kg
müzli. Egy csomag értéke 2.500,- Ft volt. Az elkövetkezendő hónapokban is sor kerül majd
élelmiszercsomag kiosztására, még 4 alkalommal, ugyanezen program keretében, ugyanezen
családoknak.
3. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkezéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A gyermekek védelméről és gyámügyi eljárásról szóló 1997.
évi törvény 21/C. §. alapján a települési önkormányzat a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek – őszi, téli, tavaszi, nyári – szünidei étkezését – déli meleg főétkezést –
köteles ingyen biztosítani. A fenti körbe nem tartozó gyermekek, így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek étkeztetését a települési önkormányzat
biztosíthatja. 2016. év tavaszi szünetében, 3 napon keresztül 114 fő hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek étkezését kellett biztosítani. Ennek összege körülbelül 150.000,forint volt. A nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára
eső valamennyi munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést, a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményes gyermekek részére a települési önkormányzat biztosíthatja saját
költségvetésből az étkeztetést. A gyermekek létszáma körülbelül 110 fő. 2015. évben a nyári
gyermekétkeztetésben 440,- Ft/fő költség volt meghatározva. 2016. évben az
önkormányzatnak a 110 fő – legalább 43 napig történő – étkeztetése 440,- Ft/nappal számolva
2.081.200,- Ft kiadást jelentene. A Testületnek döntenie kell abban, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményes gyerekek is kapjanak-e ingyen ebédet. Arról, hogy a Testület
biztosítani tudja-e a szükséges fedezetet, mindenképpen egyeztetni szükséges a pénzügyi
vezetővel. Kéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető véleményét.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: 2016. évtől módosult a központi támogatások
köre a gyermekétkeztetés vonatkozásában. A központi támogatás egyik új eleme a szünidei
étkeztetés támogatása. Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évben 5.445.000,- forint
összegű központi támogatást kap szünidei étkeztetésre, de kizárólag a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére. Az elszámolás is csak ezen
gyermekek étkeztetésére vonatkozhat. Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek szünidei étkeztetését is biztosítani szeretné a Testület, úgy
azt csak saját forrásból teheti meg. Amennyiben minden gyermek igényelné a szünidei
étkeztetést, úgy az körülbelül 2,5 millió forint saját forrást igényelne.
Mitykó Zsolt polgármester: Mi a legkésőbbi időpont, amikor e kérdésben a Testületnek
döntést kell hoznia?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Célszerű lenne döntenie jelen ülésen a Testületnek arról, hogy
biztosít-e fedezetet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári
szünidei étkeztetésére is, vagy sem, mert előzetesen felmérést kell végezniük arról, hogy ki
az, aki élni kíván azzal. Korábbi évek tapasztalata, hogy nem minden arra rászoruló igényelte
az ingyen étkezést, ezért szükséges a felmérés. A felmérés alapján pontos összeggel tudnának
szolgálni.
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Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy első ízben végezzék el a felmérést. Kéri a
további kérdéseket, véleményeket, javaslatokat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Maximum 2,5 millió forintba kerülne a nyári
gyermekétkeztetés, amennyiben minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek igényelné azt. Első ízben arról kellene dönteni, hogy biztosítja-e a Testület a
fedezetet, mert kellemetlen lenne, ha elvégeznék a felmérést – a szülők abban a hitben
lennének, hogy lesz nyári gyermekétkeztetés – és azt követően dönt úgy a Testület, hogy nem
biztosítja a fedezetet. 2,5 millió Ft-nál csak kevesebb lehet az összeg, több semmiféleképpen
nem.
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi években is dilemma volt a Testületen belül, hogy tudjae biztosítani a fedezetet, de minden évben meg tudta azt oldani.
Magyar Tibor képviselő: A pénzügyi vezető véleménye szerint 2016. évben van lehetőség
az összeg biztosítására.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Ez az első év, amelyben az önkormányzat
ilyen típusú központi támogatásban részesül. Nem tudják, hogy a központi támogatás összege
elegendő lesz-e a feladat ellátására. Elképzelhető, hogy a támogatás a négy szünetet
figyelembe véve nem lesz elegendő még a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek
étkeztetésére sem, és ki kell egészíteni saját forrásból. A tavaszi szünetben nem volt nagy
igény az ingyenes étkeztetésre, de elképzelhető, hogy a nyári szünetben mindenki kérni fogja.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, az idei évben csak a jogszabályban előírt, hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek – őszi, téli, tavaszi, nyári – szünidei ingyenes
étkezését biztosítsa a Testület. Az első év tapasztalataiból tudnak tervezni a következő évre
azon gyermekek esetében is, akik ingyenes étkeztetését a jogszabály nem teszi kötelezővé.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Az érintett gyermekek között sok majorban élő gyermek
is van. Az Ő esetükben hogyan valósul a meg az étkeztetés?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A korábbi évekhez hasonlóan a belterületen élő gyermekek a
Centrál Éttermében fogyaszthatják el, vagy onnan vihetik el az ételt, míg a külterületen élő
gyermekek részére a tanyagondnoki szolgálat keretében kerül kiszállításra az étel.
Kerekes György képviselő: Nem ért egyet a polgármester úr javaslatával. Sajnálatos
dolognak tartaná, ha erre a célra nem tudna a Testület fedezetet biztosítani, miközben minden
másra – tagdíj, önrész és a többi – igen, és még csak addig sem jutnak el, hogy felmérést
készíttessenek, mekkora igény lenne rá. Javasolja, a Testület biztosítsa a fedezetet a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek ingyenes szünidei
étkeztetésére is, és készíttessen felmérést az igényekről. Ne a rászoruló gyermekeken
spóroljon a Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kerekes képviselő úr által említett körbe nem csak rászoruló
gyermekek tartoznak.
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Kerekes György képviselő: Tisztában van azzal, hogy abba a körbe nem csak rászoruló
gyermekek tartoznak, ettől függetlenül maximum 2,5 millió Ft-ról van szó, amit illik
biztosítania a Testületnek.
Krcsméri Tibor képviselő: Egyetért a Kerekes György képviselő úr által elmondottakkal. A
„csak” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nagy része legalább
annyira rászoruló, mint a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A
különböző kategóriákba – hátrányos, halmozottan hátrányos, vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságra – történő besorolás nem kizárólag az anyagi
helyzettől függ, hanem például iskolai végzettségtől is. Javasolja, hogy a Testület biztosítson
fedezetet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek ingyenes szünidei
étkeztetésére is.
Kerekes György képviselő: Figyelemmel kell lenni arra, hogy gyermekek támogatásáról van
szó, és nem anyagi, hanem természetbeni támogatásról.
Krcsméri Tibor képviselő: Jelenleg a nyári szünidei étkeztetésről van szó, tehát az az
önkormányzat részéről nem azonnali kiadással jár. Mindenképpen célszerű felmérni az
igényeket, mert nem biztos, hogy minden rászoruló élni kíván a lehetőséggel.
Kerekes György képviselő: Emlékei szerint korábban nem tettek különbséget a rászorultsági
kategóriákat illetően, minden rászoruló gyermeknek járt az ingyen étkezés. Amennyiben
máson nem spórol a Testület, a gyermekek ingyenes étkeztetésének biztosításán se spóroljon.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábban pályázatot kellett benyújtani, ami alapján
meghatározták, hogy ki részesülhet ingyenes étkezésben, tehát nem alanyi jogon járt.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a rászoruló, óvodás korú gyermekek napi háromszori
ingyenes étkeztetésben részesülnek. Amennyiben úgy dönt a Testület, hogy a felmérést
elvégezteti, a pontos adatokról tájékoztatják a felmérést követő legközelebbi testületi ülésen.
Magyar Tibor képviselő: Jelen ülésen mindhárom – nyári, őszi, téli – szünidei étkeztetésről
kell döntenie a Testületnek?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem, csak a nyári ingyenes szünidei étkeztetésről.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a Testület biztosítja a fedezetet a nyári ingyenes
szünidei étkeztetéshez minden, arra rászoruló gyermek vonatkozásában, úgy azzal
kötelezettséget vállal az azt követő szünidei étkeztetésekre is?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Azzal a Testület nem vállal kötelezettséget a következő
szünidei étkeztetésekre, ha jelen ülésen biztosítja a fedezetet a nyári szünidei étkeztetésre.
Azonban a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében – a
jogszabály értelmében – mindig kötelező biztosítani az ingyenes szünidei étkeztetést. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kizárólag nyári szünidei
étkeztetésének biztosítása ölelne fel maximum 2,5 millió forint saját forrást.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a következő testületi ülésre mérjék fel az igényeket, és
azt követően, konkrét összeg ismeretében döntsön a Testület a fedezet biztosításáról.
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Magyar Tibor képviselő: Ebben az esetben fennáll az esélye annak, hogy a szülőket hiú
ábrándba kergetik, rendkívül kellemetlen lenne, ha az igényfelmérést követően a Testület úgy
döntene, hogy nem biztosít azon gyermekek részére ingyenes étkeztetést.
Mitykó Zsolt polgármester: Előzetes felmérés nélkül konkrét összeget nem tud
meghatározni a Testület, így dönteni sem tud róla. Ezt a szülőknek is meg kell érteniük.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, készíttessen
igényfelmérést az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről
a kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek körében és
nyújtson tájékoztatást az igényfelmérés eredményéről, annak érdekében, hogy konkrét összeg
meghatározásával biztosíthassa a költségvetésben a Testület a szükséges fedezetet,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
105/2016. (IV.27.) kt. számú határozat
Nyári gyermekétkeztetésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, készíttessen igényfelmérést az
ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről a kizárólag
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek körében.
Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy nyújtson tájékoztatást az igényfelmérés eredményéről, annak
érdekében, hogy a Testület – későbbi döntésének függvényében – konkrét összeg
meghatározásával biztosíthassa a költségvetésben a szükséges fedezetet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester;
az igényfelmérés elkészíttetéséért és a tájékoztatásért: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2016. május 25.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház igazgatója, és dr. Páll Viktor, a Békés
Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi részlegének vezetője megérkezett a testületi ülésre.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi
Részlegének helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: A 2014. október óta működő Képviselő-testület célkitűzése –
többek között – hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot, erősítse együttműködését a területén
működő civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, az egészségügyi ellátó szervezetekkel.
Több ízben tárgyalt dr. Páll Viktor úrral, – 2016. április 1-jétől – a Békés Megyei Központi
Kórház Mezőhegyesi részlegének a vezetőjével, illetve dr. Kövesdi József Úrral, a volt Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház igazgatójával, a mezőhegyesi egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztését illetően. A mezőhegyesi kórházban 2015. nyarán bekövetkezett sajnálatos tűzeset
ellenére a kapcsolat az önkormányzattal tovább erősödött. Rendkívüli összefogás
eredményeképpen a kórházba rövid időn belül visszatérhettek a betegek. Az önkormányzat a
tűz utáni helyreállítási munkálatokban közfoglalkoztatottak bevonásával nyújtott segítséget a
kórháznak. A gyulai központú Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a békéscsabai Réthy
Pál Kórház egyesülésével 2016. április elsejével létrejött a Békés Megyei Központi Kórház.
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Az új intézmény főigazgatójává dr. Becsei Lászlót nevezték ki. Az összevonással, a Békés
Megyei Központi Kórház az ország negyedik legnagyobb egészségügyi intézménye lett. A
mezőhegyesi kórház korábban a Gyulai Pándy Kálmán Kórház részlegeként működött, arról
nincs információjuk, hogy a jövőben milyen formában működik tovább, emellett milyen
elnevezéssel, arról hivatalos értesítés az önkormányzat irányába nem érkezett. Az
egészségügyért felelős államtitkár úr egy konferencián érintőlegesen tájékoztatta az
önkormányzatokat az egy egészségügyi intézményen belüli egészségügyi ellátás és szociális
ellátás kettéválasztásáról. Aggodalomra adhat okot ezen intézkedés Mezőhegyesen is. Az
átalakítás nem csak az ellátottakat érinti, hanem a kórházban dolgozókat is. Dr. Kövesdi
József Úrral folytatott legutóbbi tárgyalásán az önkormányzat által nyújtott segítségről –
járda-, és pavilonépítésről – volt szó, a kórházat érintő szervezeti változásra nem tértek ki.
Kéri a főigazgató urat, hogy az egészségügyben bekövetkező, elsősorban Mezőhegyest érintő
változásokról tájékoztassa az érdeklődőket.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Köszönettel vette a
meghívást, mindemellett kötelességének is érezte, hogy tájékoztassa mind a Testületet, mind a
lakosságot a kórházat érintő változásról. Balogh Zoltán miniszter úr rendelkezése értelmében
a Gyulai Pándy Kálmán Kórház és a Békéscsabai Réthy Pál Kórház összeolvadásával – azon
kórházak megszűnésével – 2016. április 1-jétől megkezdte működését a Békés Megyei
Központi Kórház. Ezen időponttól a – korábban a Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó –
Mezőhegyesi Kórház a Békés Megyei Központi Kórház részlegeként működik. 2010. óta a
Mezőhegyesi Kórház vezetője dr. Páll Viktor Úr, aki – tudomása szerint – jó kapcsolatot ápol
az önkormányzattal. A helyi kórház 73 ágyszámmal működik, amelyből 58 krónikus betegek,
15 pedig ápolást igénylők ellátását szolgálja. A helyi kórházban kezelt betegeknek körülbelül
a fele mezőhegyesi lakos, a többi beteg a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően a
környező települések lakosa. Az ágykihasználtság több, mint 95 %-os. Éves szinten 250-300
beteget kezelnek az intézményben, 90-100 nap átlagos ápolási idővel. A részleg éves
árbevétele 150 millió forint, amely összeget a költségei kismértékben meghaladják. Ennek
több oka lehet, de a részleteket idő hiányában nem vizsgálta. Korábban, 2010. évet
megelőzően nyereséges volt az intézmény. Ettől függetlenül szinte teljes ágykihasználtsággal,
jól működik az intézmény, vannak ennél lényegesen rosszabb gazdasági eredményt felmutató
krónikus osztályok. A kórház szervezeti átalakítását illetően részletes információval még nem
tud szolgálni. Az átszervezés lényege, hogy az egészségügyi és a szociális feladatok
szétválasztásával, a szociális igényeket kielégítő ágyakat leválasztanák az egészségügyi ellátó
rendszerről. Ezen ellátási forma átkerül a szociális államtitkárság működtetése alá. Ettől
függetlenül a kórházaknak működtetni kell azokat az ágyakat is, ezért az egészségügyi
rendszer szeretné, ha a finanszírozás a kórházaknál maradna. Ahhoz, hogy a fenti intézkedés
megvalósuljon, jogszabályokat kell módosítani. A szakmai előkészítő munka folyamatban
van, az átszervezéssel megbízott dr. Mészáros János egészségügyi ellátórendszer
működtetéséért felelős helyettes államtitkár az érintett szervezetekkel együttműködve bekérte
a szükséges dokumentumokat, lefolytatják a szükséges szakmai egyeztetéseket. Mind az
Egészségügyi, mind a Szociális Államtitkárság bejárást kíván tartani az érintett, különösen az
önálló telephelyeken működő krónikus és ápolási intézményekben. Ez a Békés Megyei
Központi Kórház esetében a szeghalmi, illetve a mezőhegyesi részleget érinti. Összesen
17 000 ágy van az egészségügyi rendszerben, ami krónikus ellátást nyújt, ebből 3000-4000
ágy, ami külön telephelyen működik. Egészségpolitikai cél, hogy a kórházi szociális ellátást
igénylők a jövőben is ellátásra kerüljenek. Ennek a finanszírozási és ápolási környezete
változna meg. Ennél több információval nem tud szolgálni. Tekintettel arra, hogy
Mezőhegyest közvetlenül érinti a változás, amennyiben újabb információ jut a birtokába,
igyekszik rövid időn belül tájékoztatással élni.
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Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Központi Kórház mezőhegyesi részlegében a
73 ágyból a kevesebb, azaz 15 az ápolást igénylők ellátását szolgálja. Elképzelhető, hogy
ezeknek az ágyaknak a működtetése önfinanszírozással valósulna meg, az egészségpénztári
támogatás ez esetben megszűnne.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Az egészségügyi
intézményekben működtetett krónikus és ápolási ágyak után úgynevezett krónikus napi díjat
kap az intézmény, amely összeg osztályonként eltérő. Az ápolási osztály szorzója az
alacsonyabb. Ebből a díjból tartja fenn a kórház a krónikus részleget. A szociális intézmények
az ellátotti létszám után kapják a támogatást, illetve meghatározott összegű hozzájárulást
fizetnek az ellátottak. Az egészségügyi rendszerben végbemenő változás finanszírozási oldala
még nem tisztázott, arról nincs konkrét információja. Jelenleg folynak a szakmai előkészítő
munkálatok, információja szerint június hónapra várhatnak eredményeket, azt követően
kaphatnak választ ezen kérdésekre is.
Magyar Tibor képviselő: Fentiek értelmében a mezőhegyesi kórházban az ágyszám
csökkentésének kérdése nem merült fel, átszervezésre azonban sor kerül. Az átszervezés
kapcsán bővítés esetlegesen várható-e? A gyakorlatban hogyan fog megvalósulni a krónikus
és az ápolási részleg különválasztása?
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Konkrét információval
Ő sem rendelkezik. Véleménye szerint, amely ellátott nem igényel orvosi ellátást, az a
szociális szféra által működtetett rendszerbe kerül. Súlyos állapotú, orvosi ellátást igénylő
betegnek kórházban a helye. A kórházban vannak nem külön telephelyen működő krónikus
ágyak, ezért azok a betegek egészségügyi ellátást kapnak az egészségügyi intézményben.
Amennyiben a beteg már csak ápolást igényel, abba az intézménybe kerülhet, amelyet a
szociális szféra működtet a jövőben. Mezőhegyesen rendkívül jó kihasználtsággal működik a
kórház, ami akár egy 10 ágyas fejlesztést is eredményezhetett volna. A változással ez a
fejlesztés okafogyottá válik, meg kell várniuk milyen eredménnyel zárulnak a szakmai
előkészületek.
Magyar Tibor képviselő: A Testület több ízben is próbálkozott a helyben történő vérvétel
megszervezésével. A kórház mezőhegyesi részlegében korábban volt lehetőség a vérvételre.
Van-e lehetőség a jövőben a helyben történő vérvételre a kórház mezőhegyesi részlegében?
Van-e arra lehetőség továbbá, hogy helyben ellássanak olyan, könnyebb sérülést elszenvedő
betegeket, akiket egyébként az orosházi kórházba szállítanának be, ezáltal az ellátás sokkal
gyorsabban megtörténhetne, illetve költséghatékonyság szempontjából nem kellene vidéki
kórházba beszállítani.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Korábban a kórház
helyi részlegében volt minimális belgyógyászati szakorvosi óra, ami sajnálatos módon
megszűnt. A részlegben vérvételre alkalmas laboratórium kialakítására van lehetőség. A levett
vért Gyulára lehetne beszállítani. Sebészeti szakrendelés kialakítása, fenntartása, működtetése
igen nagy költséget jelent. Ahhoz, hogy a rendelés gazdaságosan működtethető legyen, a kellő
számú betegnek meg kell lennie, illetve rendkívül szigorú személyi feltételeknek is meg kell
felelnie a rendelőnek, folyamatosan kell biztosítani a szakorvost. Meg kell vizsgálni, hogy a
rendelő kialakítása megoldható-e, és megéri-e működtetni. A mezőhegyesi aktív betegek
elsősorban az orosházi kórházat keresik fel, és amennyiben szükséges, onnan kerülnek tovább
magasabb szintű egészségügyi ellátásért Gyulára.
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Mitykó Zsolt polgármester: Tudomása szerint az orosházi kórház nem a Békés Megyei
Központi Kórház irányítása alá tartozik.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Ez így van. Különböző
szintű ellátások vannak. Az orosházi kórháznak egy meghatározott szintig van kompetenciája,
azon túlmutató egészségügyi ellátásért Békéscsabára, vagy Gyulára mehetnek a betegek. Az
esetleges bővítésnek komoly finanszírozási oldala van, azt az Országos Egészségügyi
Pénztárral is engedélyeztetni szükséges. Az esetleges kapacitásbővítést előzetesen meg kell
vizsgálni, de rendkívül komoly és sok feltételnek kell megfelelni hozzá.
Uj Zoltán képviselő: Az egészségügyi rendszerben bekövetkező változás érinteni fogja a
kórház mezőhegyesi részlegében dolgozókat is? A jövőben lesz orvos az intézményben?
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Az ápolási osztályra
nem kell orvos. A mezőhegyesi részlegen kevesebb ágy tartozik az ápolási osztályra.
Azonban a szociális intézményekben is előírják az orvos jelenlétét, hiszen a betegek állapotát
folyamatosan ellenőrizni szükséges, és a recepteket is csak orvos írhatja. Orvos lesz az
intézményben, de arról jelenleg nincs információja, hogy a személyi feltételeket milyen
formában állapítják meg, az a szakmai előkészítő munka eredményétől függ. A területi
ellátási kötelezettség megmarad, nem maradnak ellátatlanul a betegek. Azok a betegek, akik
ápolásra szorulnak, ugyanúgy ellátásban részesülnek, csak nem a krónikus osztályon, hanem
az ápolási osztályon.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Mezőhegyesen sarkalatos kérdés a helyben történő
vérvétel kérdése. A Testület több ízben próbált erre megoldást találni. A főigazgató úr által
elmondottak értelmében a kórház Mezőhegyesi részlegén belül megoldható lenne a helyben
történő vérvétel?
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: A részlegnek van OEP
engedélye, szerződése a laborral, de arról nincs információja, hogy jelenleg milyen a
felszereltsége. Erről dr. Páll Viktor Úr tudna tájékoztatást nyújtani.
Dr. Páll Viktor, a Békés Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi részlegének megbízott
vezető főorvosa: Korábban vérvételi helyként működött a labor, de amikor kiderült, hogy
szabálytalanul, beutaló nélkül vették le a vért, megszüntették a tevékenységet, ugyanis a
területi ellátási kötelezettség alapján – amelybe Mezőhegyes nem tartozott bele – a
mezőhegyesiektől nem vehettek volna vért, és nem küldhették volna azt el vizsgálatra. A
területi ellátási kötelezettség változott azóta, ezért – meglátása szerint – nem lenne akadálya a
vérvételnek.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: Amennyiben a
vérvételhez szükséges feltételeknek mindenben megfelel a részleg, illetve a beutaló, ami
alapján az elvégezhető, nincs akadálya a helyben történő vérvételnek. A vérvétel heti egy
nagyon történhetne. A vérminták elszállításának sem lenne akadálya, hiszen a részlegbe
rendszeresen jár mentőautó.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül fontos kérdés a helyben történő vérvétel lehetősége,
hiszen – elöregedő népességről lévén szó – a vérvételi helyre történő beutazás is problémát
jelent. A vérvétel kérdése fontos lehet a részleg megtartása, szinten tartása, vagy akár a
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fejlesztése szempontjából is. A tervezett változásról, ami közvetlenül a mezőhegyesi részleget
is érintené, még nincs konkrét információ. Tekintettel arra, hogy konkrét információval nem
rendelkezik, javasolja, a Testület a szakmai előkészítő munka eredményének függvényében
alkosson – határozat formájában – véleményt. A Képviselő-testület maximálisan kiáll a Békés
Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi részlegének fennmaradásáért, fejlődéséért. Kéri a
főigazgató urat, támogassa a részleg megmaradását a különböző fórumokon.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója: A tervezett változtatás
az egészségügyi koncepció része, ettől függetlenül a lakosság igénye, az önkormányzatok
kérése befolyással lehet a döntésekre. Elképzelhető, hogy amennyiben a kérést kifejezésre
juttatja az önkormányzat – még az előkészítő munka során – ráhatással lehet a döntéshozókra.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Bizakodik a döntéshozók kedvező
döntésében. Kéri, hogy távolléte alatt az ülés vezetését Rajos István alpolgármester úr vegye
át.
Mitykó Zsolt polgármester elhagyta az üléstermet. Távolléte nem befolyásolta az ülés
határozatképességét. Távolléte miatt az ülés vezetését átadta Rajos István alpolgármesternek.
Rajos István alpolgármester: A Testület a bejelentések megtárgyalásával folytatja ülését.
4. Tájékoztató Katasztrófavédelmi versenyről
Rajos István alpolgármester: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai a közelmúltban részt vettek egy katasztrófavédelmi
versenyen, amely több fordulóból állt. A Mezőkovácsházán megrendezésre kerülő területi
versenyen második helyezést értek el, amellyel kivívták a jogot arra, hogy részt vegyenek a
Békés megyei katasztrófavédelmi versenyen. (2014. évben a területi versenyen első helyezést
értek el.) A megyei versenyen a harmadik helyezést érték el, emellett elnyerték a különdíjat az
elsősegélynyújtás kategóriájában. A csapatot a Dél-Békés Mentőcsoport elsősegélynyújtó
egysége készítette fel. A harmadik helyezéssel nem indulhattak az országos megmérettetésen,
ettől függetlenül rendkívüli teljesítményt nyújtottak, ügyesen oldották meg a feladatokat.
Gratulál az elért eredményhez.
Jeszenka Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
5. Tájékoztató Pilot programról
Rajos István alpolgármester: 2015. évben indult a PILOT program 2000 m2-es fóliasátor
kiépítésével, melyben sárgadinnyét és karalábét termesztettek, illetve a másik fő tevékenységi
forma a sertéshízlalás. 2016. évben a növénytermesztés keretében a fóliasátrak ismét
beültetésre kerültek tökre oltott sárgadinnyékkel. A Calendula Terv keretében gyógynövények
telepítésére is sor kerül Mezőhegyesen. A gyógynövényekhez kapcsolódóan turisztikai
útvonal kerül kiépítésre a programban résztvevő településeket érintve, amelynek keretében a
kiültetett gyógynövényeket, azok alkalmazási területeit lehet megismerni. Lehetőség lesz
pályázat benyújtásával gyógynövényházak kiépítésére is a Calendula Terv keretében. A
sertéshízlalás tevékenységi körében a program előírásai szerint legalább 55 sertés felhízlalása
volt kötelező. Az 55 sertést 2015. november-december hónapban értékesítették, tehát a
program előírásait teljesíteni tudták. Második körben 65 sertés érkezett, amelyből sajnálatos
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módon kettő elpusztult. A 63 sertésből 60 sertés értékesítés megtörtént. Három sertés súlya
nem érte el az előírás szerinti súlymértéket. Az értékesítésre nem került sertések miatt nem
tudják fogadni a következő szállítmányt, tekintettel arra, hogy ahhoz a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni – például fertőtleníteni kell. Annak érdekében, hogy a
következő szállítmányt minél előbb fogadni tudják a telepen, javasolja, hogy a három sertést
szociális alapon jutalmazás címén valamennyi közmunkaprogramban résztvevő dolgozónak
ajánlja fel a Testület. A Munkaügyi Központtal egyeztetve ez a lehetőség nem ütközik
semmilyen jogi és pénzügyi akadályba. Kéri a javaslatával kapcsolatos véleményeket,
kérdéseket, észrevételeket, esetlegesen egyéb javaslatot.
Zsóriné Kovács Márta képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Jeszenka Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe.
Magyar Tibor képviselő: A három sertés felajánlását milyen formában képzeli el az
alpolgármester úr? A sertések értékesítéséből befolyt összegből jutalmaznák a dolgozókat,
vagy a sertés feldolgozásából eredő élelmiszerrel?
Rajos István alpolgármester: Alaposan körbejárta, hogy milyen formában lehetne
jutalmazni a dolgozókat. A sertéseket kizárólag vágóhídon lehet levágatni, és amennyiben
feldolgozott húskészítményként jutalmazná a Testület a dolgozókat, úgy viszonylag kis
mennyiségű élelmiszer jutna egy főre. Előzetes felmérés szerint célszerű lenne a három
sertésből készételt előállítani, és abban a formában jutalmazni a dolgozókat, ezáltal
valamennyi közfoglalkoztatottként dolgozó személyt meg lehetne vendégelni.
Krcsméri Tibor képviselő: A többi sertés esetében is van lehetősége az önkormányzatnak
arra, hogy feldolgozza azokat, és esetlegesen készételként használja fel? Az önkormányzat
tagja a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezetnek. A sertések értékesítéséből befolyt összeg nem
az önkormányzat bevétele. Az önkormányzat meghatározhatja-e, hogy hogyan hasznosítsa a
felhízlalt sertéseket a szövetkezet?
Rajos István alpolgármester: A sertések nem a szövetkezet tulajdonát képezik. Jelenleg a
START Közmunkaprogram keretén belül tartják a sertéseket. A PILOT program dolgozóinak
a létszáma 11 főről 5 főre csökkent, ami átminősítéssel járt a szövetkezetet illetően. A
szövetkezet ebből kifolyólag tevékenységet nem folytat, részére semmilyen vagyontárgy nem
került átadásra. A felhízlalt sertéseket egyéb formában nem értékesítheti az önkormányzat. A
programban előírt 55 sertés felhízlalását kell vállalnia az önkormányzatnak és amennyiben
azok elérik az értékesítési súlyt, köteles értékesíteni azokat. Az utolsó turnusban az
önkormányzat túlteljesítette az előírást, tehát nem 55, hanem 60 sertést értékesített. Az előírt
mennyiségen felüli jószág esetében a Testület dönthet, hogy hogyan hasznosítja azokat, más
irányba értékesíti, vagy jutalmaz azokból.
Zsóriné Kovács Márta képviselő visszatért az ülésterembe.
Krcsméri Tibor képviselő: A fentiek értelmében akár a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű,
vagy bármilyen más rendezvényen a résztvevők megvendégelésére is fel lehet használni a
felhízlalt jószágokat?
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Rajos István alpolgármester: Abban az esetben, ha az előírt 55 jószágon felüli az a
mennyiség, amelyet fel akar használni az önkormányzat. A Munkaügyi Központ 55 sertés
felhízlalására nyújt támogatást, de igényelhetnek annál többet is.
Uj Zoltán képviselő: A három sertés szúrópontra történő elszállítása, azon történő
feldolgoztatása mekkora költséget jelentene az önkormányzatnak?
Rajos István alpolgármester: A sertések feldolgozása, minősítése sertésenként 4.000,forintba kerülne, illetve a vágóhídra történő elszállítás költsége terhelné az önkormányzatot,
mivel a feldolgozott áru visszaszállítását a vágóhíd vállalja.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a későbbiekben a három sertés elérné az értékesítési
súlyt, átvennék az önkormányzattól?
Rajos István alpolgármester: Nem.
Magyar Tibor képviselő: Ezek szerint a sertések vélhetően megálltak a fejlődésben, nem
híznak olyan ütemben. Nem tarthatják hosszú ideig a három sertést, mert addig nem
fogadhatják a következő szállítmányt.
Rajos István alpolgármester: A sertés felvásárló piac stagnál, mélyponton van az élő sertés
felvásárlási ára. A PILOT programban megtermelt termékek értékesítése érdekében
létrehozták az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-t, amelynek Mezőhegyes is
tagja. A Kft. arra a döntésre jutott, hogy nem élő súlyban, hanem hasított, félsertésként,
házhoz szállítva értékesíti a jószágokat. A PILOT programban részt vevő önkormányzatok
ilyen formában igyekeznek nagyobb bevételre szert tenni. Az önkormányzatok félsertést nem
értékesíthetnek, csak élő állatot, ezért ezen feladatot átveszi a Kft., tehát a Kft-n keresztül
lehet megvásárolni azt. A következő cél a PILOT programon belül, hogy egy saját vágóhidat
építsenek ki és működtessenek a programban részt vevő önkormányzatok. Egy saját
vágóhíddal bekapcsolódhatnának – akár az egész megyében, vagy szélesebb körben – a
közétkeztetésbe, vagy a szociális étkeztetésbe. A három sertést nem tarthatják sok ideig, mert
a programnak haladnia kell tovább, el kell végezni a fertőtlenítést, helyet kell biztosítani a
következő szállítmánynak. A három sertés nagyon lassan hízik, meglátása szerint felesleges
pazarolni a takarmányt miattuk.
Krcsméri Tibor képviselő: Jelen ülésen dönthet úgy a Testület, hogy az előírt mennyiségnél
több sertést igényelne?
Rajos István alpolgármester: A következő szállítmányt már megrendelték, az azt követő
szállítmány esetében lehet több jószágot rendelni. A karácsonyi rendezvényig – szerencsés
esetben – még több sertésszállítmány is érkezik, tehát nincsenek elkésve a rendeléssel.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
munkájuk elismeréséül az önkormányzat közmunkaprogramjában résztvevő valamennyi
dolgozót vendégelje meg, és az ahhoz szükséges élelmiszer alapanyagot a „Kitörési pont a
háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű pilot program keretén belül felnevelt, de az
értékesítési súlyhatárt el nem ért, ennek okán értékesítésre nem került három sertésből
biztosítsa, 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:
106/2016. (IV.27.) kt. számú határozat
Közmunkaprogramban dolgozók jutalmazásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy munkájuk elismeréséül az
önkormányzat közmunkaprogramjában résztvevő valamennyi dolgozót megvendégeli.
A megvendégeléshez szükséges élelmiszer alapanyagot a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok
irányába” elnevezésű pilot program keretén belül felnevelt, de az értékesítési súlyhatárt el
nem ért, ennek okán értékesítésre nem került három sertésből biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Uj Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Rajos István alpolgármester: Felkéri jegyző urat, hogy a 2016. április 25-ei együttes
bizottsági ülésen már tárgyalt, a közmunka pályázattal elnyerhető traktorhoz szükséges
eszközök beszerzéséről tájékoztassa a Testületet.
6. Közmunka pályázattal elnyerhető traktorhoz szükséges eszközök beszerzése
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat a közmunkaprogram keretében pályázatot
nyújtott be új traktor, illetve pótkocsi beszerzésére. A traktor és a pótkocsi vételára a
közmunkaprogramból biztosított. Ahhoz, hogy a traktort hatékonyabban, eredményesebben ki
tudják használni, szükség lenne egy kcr emelőre, illetve egy tolólapra. Előzetes felmérés
szerint viszonylag kis összegű anyagi ráfordítással meg tudnák vásárolni az eszközöket, azok
pontos összege azonban jelenleg még nem ismert. Kéri a Testületet, járuljon hozzá az
eszközök beszerzéséhez. Amennyiben nem vásárolja meg az önkormányzat az eszközöket,
úgy azokat a feladatokat, amelyek ellátásához ezek az eszközök feltétlenül szükségesek, nem
tudja elvégezni, tekintettel arra, hogy korábban kettő cégtől kaptak ilyen irányú segítséget,
amely mára megszűnt. A pénzügyi csoportvezető asszonnyal egyeztetve megállapították,
hogy az eszközök beszerzéséhez szükséges fedezetet a Testület az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének bevételi többlete terhére biztosíthatná. A traktor és az eszközök beszerzésére
közbeszerzési eljárást kell kiírni. Vélhetően az év második felében kell kifizetni az eszközök
árát.
Mitykó Zsolt polgármester visszatért az ülésterembe.
Rajos István alpolgármester: Az eszközök beszerzéséhez szükséges hozzájárulásról a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményt alkotott. Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a traktorhoz szükséges eszközök
beszerzéséhez az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi többlete terhére biztosítsa
a fedezetet.
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Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a közmunkaprogram keretében megvásárlásra kerülő traktor
hatékony kihasználása érdekében fedezetet biztosítson egy KCR típusú emelő és tolólap
beszerzésére az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi többlete terhére,
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:
107/2016. (IV.27.) kt. számú határozat
Traktorhoz szükséges eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közmunkaprogram keretében megvásárlásra kerülő
traktor hatékony kihasználása érdekében fedezetet biztosít egy KCR típusú emelő és tolólap
beszerzésére az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi többlete terhére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Tekintettel arra, hogy Mitykó Zsolt polgármester visszatért az ülésterembe, visszavette az ülés
vezetését.
7. Szent György Nap
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület nevében köszönetet mond mindazoknak,
akik segítették a Szent György Napi rendezvénysorozat megszervezését. A József Attila
ÁMK a különböző civil szervezetek és a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola
pedagógusai összefogásával egy rendkívül színvonalas rendezvénysorozatot bonyolított le
2016. április 23-24. napján. A helyreállított, felújított I. világháborús emlékművek újraavató
ünnepségére 2016. április 23. napján került sor. Az emlékművek renoválása a Város- és
Környezetvédő Egyesület jóvoltából valósult meg. Az emlékművek átadása mellett az alábbi
rendezvényekre került sor: sakkverseny, Szent György Labdarúgó Torna, honfoglalóverseny,
rajzpályázat eredményhirdetése, NATO kiállítás, képzőművészeti kiállítás. Felkéri Kerekes
György Képviselő Urat, a Város- és Környezetvédő Egyesület elnökét, tájékoztassa a
Testületet, és az érdeklődőket a felújított I. világháborús emlékművek átadásáról.
Uj Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe.
Kerekes György képviselő, a Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke: A Város- és
Környezetvédő Egyesület 2015. évben pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, „Az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” elnevezésű
pályázati kiírásra. Az egyesület a pályázaton 1,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert. A projekt megvalósításának a határideje 2016. április 30. 2016. április 23-án 1000 órai
kezdettel tartották az emlékművek újraavató ünnepségét. Az ünnepélyes avatót a Csekonics
parkban található I. világháborúban elhunyt sorkatonák emlékművénél tartották. Ünnepi
beszédet mondott Prof. Dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy. A támogatásnak
köszönhetően három emlékmű és hősi halotti sírok feliratainak felújítása valósult meg
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Mezőhegyesen. Felújításra került a Csekonics parkban található I. világháborúban elhunyt
sorkatonák emlékműve, a Podmaniczky ligetben található I. világháborúban elhunyt tisztek
emlékműve, a mezőhegyesi köztemetőben található I. világháborúban elesett névtelen katona
emlékműve, és a hősi halotti sírok feliratai. Köszönetet mond mindazoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget. Köszönetet mond továbbá mindazoknak, akik
támogatták a projekt megvalósítását. Külön köszönet mond a Mezőhegyesi Állami Ménesnek.
Az idei évben az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója emlékére az ’56-os
emlékművek felújítására írt ki pályázatot a közalapítvány. Az egyesület az ’56-os emlékhely
áthelyezésének, felújításának költségeire pályázik, remélhetőleg az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapjára rendezendő ünnepség keretein belül ezen emlékmű átadására is
sor kerülhet.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kerekes György képviselő úr és a polgármester által felvetett
elképzelés – ’56-os kopjafa emlékmű áttelepítése a volt Sziklai Sándor emlékhelyre –
előkészítésébe bevonták Krcsméri Tibor képviselő urat is. 2016. évben méltóképpen kívánnak
az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról megemlékezni, reméli, hogy
hasonlóan magas színvonalon, mint az I. világháborús emlékművek átadásakor. Köszönetét
fejezi mindazoknak, akik hozzájárultak az emlékművek felújításához.
8. Kiss Krisztina és Kaposvári Gergely üzlete mögötti kerítés áttelepítése
Mitykó Zsolt polgármester: Korábban érintőlegesen foglalkozott a Testület azzal a
kérdéssel, hogy a Kiss Krisztina és Kaposvári Gergely üzlete környezetében közegészségügyi
és köztisztasági problémák alakultak ki, amelyre megoldást kell találni. A probléma
kiküszöbölésére olyan megoldást találtak, hogy az üzlet mögött elhúzódó, önkormányzati
parkgondozó telephelyet határoló kerítést áttelepítenék közvetlenül az üzletek mögé. Az
áttelepítés költsége körülbelül 100.000,- forintot ölel fel. A kerítés áttelepítésével az üzletek
mögé történő bejutás megszüntethető.
Magyar képviselő úr javaslatára megvizsgálták a Posta utcai kerékpárút kiépítésének a
lehetőségét is. A kerékpárforgalmi létesítmények tervezésének műszaki előírásainak változása
alapján a kerékpárút kiépítésére tervezett összegből a kijelölt helyen nem tudják a beruházást
megvalósítani. A kerékpárút kiépítésére tervezett összeg átcsoportosításra kerül más
közfoglalkoztatási programba. Ezáltal – előzetes felmérések szerint – kerékpárút helyett a
Posta utcai járda egy szakaszának a felújítására lesz lehetőség. A kerékpárutak kiépítését
igyekeznek más pályázati lehetőséggel megvalósítani.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban úgy határozott, hogy a Rendőrség Napja
alkalmából elismerésben részesíti Jegyinák János rendőr főtörzsőrmester Urat, illetve Kádi
László címzetes rendőrzászlós Urat. Tekintettel arra, hogy az az esemény, mely okán
jutalomban részesítik a rendőröket Mezőhegyesen történt, arra az elhatározásra jutott, hogy
nem a Rendőrség Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen, hanem ünnepélyes
keretek között, a májusi rendes testületi ülésen adja át a Testület a jutalmakat.
Bejelentései végére ért, kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Tájékoztatni kívánja a Testületet a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 2016. április 26-ai ülésén elhangzott fontosabb témákkal kapcsolatosan.
Kocsárdiné Járási Erika, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagja a
Calendula Terv egyik munkacsoportjának tagja tájékoztatta a bizottságot, hogy a polgármester
úrral egyeztetve további javaslatokat illesztettek be a munkacsoport által kidolgozott anyagba.
Az alábbi javaslatok épültek be a tervbe:
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- Vérvételi hely kialakítása. Dr. Becsei László főigazgató tájékoztatása szerint a Békés
Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi részlege bejelentett, hivatalos vérvételi hellyel
rendelkezik, ami akár üzemelhetne is. Nem kizárt, hogy a mezőhegyesi kórházban a
tervezettnél előbb megoldódhat a helyben történő vérvétel lehetősége.
- Lovasterápia fejlesztése. A Testület minden évben támogatja a sajátos nevelési igényű
gyermekek lovas terápiás foglalkozásait. Ezen túlmenően a mozgássérültek részére is
vannak lovas terápiás foglalkozások, amelyet az egyesület szervez.
- Helyi kórház bővítés
- Pozitív Klub kialakítása – életmód javítás érdekében
- Főzőiskola alapítása – segítségnyújtás a helyes táplálkozási szokások bevezetésére.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője tájékoztatta a bizottságot a vegyes
óvodai csoportok tervezett megszüntetéséről, a kis- és nagycsoportok, valamint későbbiekben
a mini csoportok kialakításáról. Az óvodai mini csoport kialakítására részben azért van
szükség, mert jogszabály értelmében a gyermek 2,5 éves korától óvodába felvehető, illetve
rendkívül megnőtt a bölcsődei ellátásra az igény. A mini csoport kialakításával a bölcsődében
hamarabb felszabadulnának a helyek.
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi testületi ülésen Uj Zoltán képviselő úr jelezte, hogy a
Bölcsőde udvara felújítása, átalakítása során kivágott fa miatt az udvaron lévő homokozót
semmi nem védi a tűző naptól, a gyerekek ezáltal nem tudnak játszani abban. Emellett az
udvar többi részét sem védi semmi a tűző naptól, mert árnyékot adó nagy fák nincsenek. A
képviselő úr kérte, hogy legalább a homokozó fölé árnyékolót helyezzenek el, ami megvédi a
gyermekeket a naptól. Tájékoztatja a Testületet, hogy az árnyékoló elkészült, a gyermekek
használatba tudják venni a homokozót.
Uj Zoltán képviselő: Köszönetet mond mindazoknak, akik elkészítették az árnyékolót. Mind
az árnyékoló, mind az udvar kialakítása nagyon szépre sikeredett. Köszöni továbbá a
polgármester úrnak a gyors intézkedést.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Tájékoztatja a Testültet, hogy a Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola, valamint a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola
csatlakozott az Önkéntesen a tiszta Magyarországért országos mozgalomhoz, a TeSzedd
elnevezésű akcióhoz, melynek keretében 2016. április 28. napján 14 órától közös
hulladékgyűjtést szerveznek.
Rajos István alpolgármester: Kéri a Testület tagjait, a jelenlévőket, akinek ideje engedi,
vegyen részt az akcióban. Várják szeretettel. Indulás 14 órakor az ÁMK elől. A
hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket biztosítják.
Uj Zoltán képviselő: Jelzéssel kíván élni a Centrál épület egyik kéményének igen rossz
állapotával kapcsolatosan. A kéményből tégladarabok hullnak le, megítélése szerint rövid
időn belül életveszélyessé is válik. Kéri, vizsgálják meg a kémény állapotát.
Rajos István alpolgármester: Az érintett kémény már nincs használatban. Tárgyalásokat
folytatnak annak kapcsán, hogy a kémény elbontása milyen formában történjen.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: Az ÁMK-ban megrendezésre
kerülő májusi programokra hívja fel a figyelmet:
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2016. május 7. napján 13 órai kezdettel kerül megrendezésre a „Mutasd magad Dél-Békés
Gála”, amelyen a versenysorozaton arany minősítéssel díjazott csoportok lépnek fel.
2016. május 10. napján, a József Attila ÁMK Színháztermében a Mezőhegyesi Állami Ménes
szervezésében a nemzetközi hírű Monty Roberts, az igazi Suttogó előadását tekinthetik meg.
Belépőjegyeket jegyirodán keresztül lehet igényelni.
2016. május 14. Pünkösdi Asztalitenisz verseny. A szervezők várják a jelentkezőket.
2016. május 21. napján kerül megrendezésre Hódmezővásárhelyen a lovasterápiás verseny,
melyre nagy lelkesedéssel készülnek fel a gyerekek. A versenyre való eljutáshoz kéri az
önkormányzat segítségét.
Mitykó Zsolt polgármester: Magyar képviselő úr említést tett az óvodai csoportok
átszervezéséről. A tervezett változtatásról több fórumon is tájékoztatást nyújtott az ÁMK
intézményvezetője, mind a pedagógusok, mind a szülők, mind a bizottságok értesülhettek
arról. Az ülést megelőzően szülői megkeresés érkezett a Képviselő-testület irányába, mely
szerint szeretnék, ha több információt kapnának a tervezett változtatásról. Javasolja, hogy a
májusi rendes testületi ülésen vitassák meg a kérdést, addigra a Testület is kellő
felkészültséggel tud véleményt alkotni, és addigra az intézményvezető asszony is bekéri a
szülői és szakmai véleményeket.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK vezetője: Mind a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, mind a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság együttes ülésén tájékoztatta a jelenlévőket a
tervezett változtatásról. 2016. április 26. napján összevont – pedagógus és szülői –
értekezleten tájékoztatta arról a szülőket is. Az értekezleten mindenkinek lehetőséget
biztosított kérdései feltevésére, amelyeket meg is válaszolt. Meglátása szerint egy rendkívül
korrekt beszélgetéssel zárult az értekezlet. Az értekezletet úgy zárták, hogy azon olyan kérdés
nem merült fel, amely megválaszolatlanul maradt volna. A mai nap folyamán levelet intézett a
Szülői Munkaközösség felé, amelyben ismertette a változtatással kapcsolatos legfontosabb
információkat, tudnivalókat. Leveléhez csatolta a Magyarországi Szülők Országos
Egyesületének állásfoglalását is. Kérte a Szülői Munkaközösséget, hogy 2016. május 17-éig
írásban jelezzék, ha a téma kapcsán kialakult az álláspontjuk. A nevelőtestülettel hónapok óta
az átalakítással kapcsolatos előkészületeken munkálkodnak, több értekezletet tartottak, több
jegyzőkönyv tartalmazza az azzal kapcsolatos véleményeket. Május 17-ét – az óvodai
beíratást – követően, miután minden információ, vélemény, állásfoglalás beérkezik, saját
hatáskörben fog dönteni a továbbiakról. Az intézmény eddig is, és a jövőben is az
előírásoknak, a jogszabályoknak megfelelően fog működni.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Tájékoztatja a Testületet és az érdeklődőket, hogy 2016. április 26. napján Mezőhegyesre
érkeztek a hagyományossá vált iskolai csereprogram keretében a mordanoi gyerekek. A
mordanoi polgármester a Testvérvárosi Bizottság elnöke nevében szívélyes üdvözletét küldi a
Képviselő-testületnek. A látogatás során a mezőhegyesi általános iskolás gyermekek
meghívást kaptak 2017. évben Mordanoba. A Testületnek az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének tárgyalása során az olaszországi látogatás költségeit be kell terveznie. Az
olaszországi gyermekek és kísérőik mezőhegyesi látogatásáról, programjairól a Mezőhegyes
Városi Havilap következő számában kapnak részletes tájékoztatást.
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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. május 25. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tevékenységéről
4) Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tevékenységéről
5) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
6) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2015. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1700 órakor – berekesztette.
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