Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
11/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. május 25. 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, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Krcsméri Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Hupucziné Györki Julianna Mezőhegyes Város nyugalmazott jegyzője, Nagy Lajos rendőr
alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője, Zsótér Attila rendőr őrnagy, a
Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Jegyinák János rendőr főtörzsőrmester, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízott Alosztályának Végegyháza körzeti
megbízottja, Kádi László címzetes rendőrzászlós, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Mezőhegyesi Rendőrőrsének nyomozója, Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai
Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Bere János, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesület képviselője, Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke,
Soósné Záluszki Mária a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője, Gál
Mária Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális egységének vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Zsigmond
Mónika adóügyi csoportvezető, Izsák Krisztina gyámhivatali főtanácsos, Csete Timea
családgondozó
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a bizottságokat, 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 8
fővel határozatképes. Krcsméri Tibor képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. A
Képviselő-testület ülését gróf Széchenyi István politikus, író, polihisztor, közgazdász, a
Batthyány-kormány közlekedési minisztere gondolataival nyitja meg: „…munkálni nagyban,
s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig, másban csak akkor keresni
elmaradást, mikor már rajtunk nem múlt, s mindenek fölött kötelességet teljesíteni, ha más
nem teljesíti is.”
A Testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. A meghívóban
ismertetett napirendek megtárgyalását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 9. napirendi
pontként tárgyalandó Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról szóló előterjesztés kibővül
egy – Dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó által összeállított ajánlattételi felhívás
alapján készített – határozati javaslattal: „Közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi
beszerzéséhez közbeszerzési eljárás megindítása” címmel. 10. napirendi pontként kéri
megtárgyalni a Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról – fűtésfejlesztés – szóló
előterjesztést, és hozzá kapcsolódóan a Dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó által
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összeállított ajánlattételi felhívás alapján készített határozati javaslatot: „A József Attila
Általános Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésére közbeszerzési eljárás megindítása”
címmel. Fentieknek megfelelően módosulnak az azt követő napirendi pontok. Ezen
túlmenően további két napirend felvételét javasolja a napirendi pontok sorába: 14. Pályázati
lehetőség önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre; 15. „Iskolánk Büszkesége”
pályázati felhívás általános iskolások számára. A fenti kiegészítésekkel javaslatot tett az
alábbi napirendek megvitatására:
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 Egysége 2015. évi szakmai munkája eredményességének
értékelése
7) A
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8) A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
9) Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása – traktor és pótkocsi beszerzés
Közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzéséhez közbeszerzési
eljárás megindítása
10) Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása – fűtésfejlesztés
A József Attila Általános Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésére közbeszerzési
eljárás megindítása
11) 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
12) Dévai Antalné bérlő lakáskorszerűsítési kérelméről
13) Megjelenési
lehetőség
a
„Tradicionális
Intézmények,
Hungarikumok
Magyarországon” angol nyelvű kiadványban
14) Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre
15) „Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások számára.
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket
illetően. Kéri, aki egyetért a javasolt napirendekkel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 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 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:
113/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 18/2016., 32/2016., 40/2016., 52/2016., 60/2016.,
64/2016., 65/2016., 92/2016., 100/2016., 105/2016. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Nagy Lajos rendőr alezredes úr, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 2016. április 30-áig megbízással látta el a
kapitányságvezetői feladatokat. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője 2016. május 1-jével kinevezte a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé. Kinevezéséhez a Testület nevében szívből
gratulál! A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: Gratulál az alezredes úr kinevezéséhez. Rendkívül alapos és mindenre
kiterjedő tájékoztatót terjesztett a Testület elé. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Mind a Testület, mind a lakosság nevében elégedettségét fejezi
ki a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság valamennyi dolgozója irányába. A Testület
elégedettsége, illetve a kiváló munkavégzés okán elismerést ad át Nagy Lajos
rendőrkapitánynak, valamint jutalomban részesíti Jegyinák János rendőr főtörzsőrmestert és
Kádi László címzetes rendőrzászlóst.
Ünnepi műsor keretében – Ovszák Bernadett vers, Szarka Balázs kürt – a polgármester
elismerést ad át Nagy Lajos rendőrkapitánynak, valamint jutalmat ad át Jegyinák János
rendőr főtörzsőrmester úrnak és Kádi László címzetes rendőrzászlós úrnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek a rendőrségi tájékoztatóval
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Mezőhegyes Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében
tett intézkedéseiről szóló tájékoztatóját 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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114/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont:
tevékenységéről

Tájékoztató

a

Battonyai

Határrendészeti

Kirendeltség

Mitykó Zsolt polgármester: A Rendőrséget és a Határrendészeti Kirendeltséget érintő
átszervezést illetően a lakosság részéről nem érkezett negatív visszajelzés. Ugyanolyan
elszántsággal, lelkesedéssel, kiváló szakmai felkészültséggel végezték munkájukat, mintha az
átszervezés meg sem történt volna. A majori bejárások alkalmával kivétel nélkül, minden
esetben látta, látja a határrendészeti kirendeltség szolgálatot teljesítő határőreit. Nem csak
külterületen, hanem belterületen is rendszeresen teljesítenek szolgálatot, annak ellenére, hogy
a fokozódó migránshelyzet miatt egyre több feladat hárul a határrendészet munkatársaira.
Kéri, amennyiben a migránshelyzettel kapcsolatosan eddig nem ismert nyilvános információ
birtokában van az alezredes úr, arról tájékoztatni szíveskedjen az érdeklődőket. A Képviselőtestület nevében köszönetét fejezi ki a kirendeltség állományába tartozó valamennyi
munkatársának. A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, észrevétele, véleménye
van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Gratulál az igényesen elkészített, részletes tájékoztatóhoz.
Köszöni, hogy a határrendészet szolgálatot teljesítő munkatársai vigyáznak a lakosság
biztonságára. További sikeres együttműködést, és sok sikert kíván a kirendeltség munkájához.
Magyar Tibor képviselő: A magyar-román határszakaszon megkezdődött a kerítésépítés?
Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
Köszöni az elismerő szavakat, amelyeket tolmácsol az állomány irányába, hiszen mind
számára, mind a kollégái számára nagyon fontos a visszajelzés. A Honvédség megkezdte a
kerítésépítés előkészítő munkálatait, elvégezte a tervezett kerítés helyének a kijelölését. A
jelenlegi migrációs helyzet nem indokol további intézkedést. Amennyiben nem változik ezen
határszakaszon negatív irányba a migrációs helyzet, az előkészítés ezen szakaszán megállnak
a munkálatok. A migrációs helyzet a Szerb határszakaszon továbbra is élénk, a magyar-román
határszakaszon stagnál, nem erősödött. A kerítésépítés logisztikai munkálatai, előkészítése,
kivitelezése teljes mértékben a Honvédség hatáskörébe tartozik, a Határrendészeti
Kirendeltséget nem vonják be az ezzel kapcsolatos munkálatokba.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, amennyiben kiegészítenivalója van az alezredes úrnak a
tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
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Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
Nem kíván kiegészítést tenni, meglátása szerint részletesen kielemezte a kirendeltség elmúlt
évben végzett munkáját.
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
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai Határrendészeti Kirendeltségének 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját 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:
115/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
A Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai
Határrendészeti Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről – a határrendészeti kirendeltség
illetékességi területén a határrend fenntartásáról, a határforgalom nagyságrendjéről és
összetételéről, valamint az illegális migráció helyzetéről – szóló tájékoztatóját, a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
tevékenységéről
4. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség
tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: A polgárőrség éves munkáját nehéz értékelni olyan
szempontból, hogy munkásságát nem lehet évekre lebontani, az egy folyamat, amelyben
egymásra épülő munka összefonódás eredményezi az előrelépést. Mindkét polgárőrségnél ezt
az előrelépést látja. Előrelépést a rendvédelmi szervek – különösen a két polgárőr szervezet –
közötti jó együttműködés eredményezhet. Szeretné, ha az idők folyamán kialakult jó
kapcsolat megmaradna a rendvédelmi szervek között. Addig, amíg egy-egy eset kapcsán a
rendőrség, a határrendészet, mint hatóság a helyszínre nem érkezik, a polgárőrség van jelen,
nekik kell biztosítaniuk a helyszínt, a rend fenntartását.
Gratulál mindkét polgárőr szervezetnek.
Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatókat illetően, azt tegye
meg.
Rajos István alpolgármester: Köszönetét fejezi ki mindkét polgárőr szervezet irányába.
Megítélése szerint rendkívül jó az együttműködés a két szervezet között. Visszajelzések
alapján a lakosság teljes megelégedettségére végzik a polgárőrök a munkájukat, akár a
különböző rendezvények alkalmával, akár intézkedést igénylő esetekben. Ilyen például a
naperőmű park beruházás során tanúsított fokozott jelenlét, mely mind a beruházóknak, mind
a környéken élőknek nagyobb biztonságérzetet jelentett. A majorban élő lakosságnak is
pozitívak a visszajelzései, a polgárőrök jelenléte fokozott biztonságérzetet nyújt az ott
élőknek is. Munkájukhoz további sok sikert kíván.
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Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület nevében köszönetét fejezi ki mindkét
polgárőr szervezet irányába, a sportesemények alkalmával nyújtott áldozatos munkájukért.
Munkájuknak köszönhetően az egyes mérkőzések zavartalanul, rendbontás nélkül folytak le.
Dicséretre méltó, hogy a két polgárőr szervezet jól tud működni egymás mellett.
Magyar Tibor képviselő: A közoktatási intézmények nevében köszönetét fejezi ki a két
polgárőr szervezetnek a rendkívül segítőkész munkájukért. Minden olyan iskolai
rendezvényen, ahol viszonylag nagy létszám jelenik meg – ballagás, szalagavató, papírgyűjtés
– közlekedésbiztonsági szempontból elengedhetetlen a polgárőr szervezetek jelenléte. Amíg a
polgárőrök jelen vannak, vigyáznak a biztonságra, addig a lakosság nem érzi, hogy mekkora
nagy szükség van rájuk. Mindkét beszámolóból kitűnik, hogy milyen sokrétű tevékenységet
végeznek a szervezetek, és látható az az áldozatos munka, amelyet a köz érdekében végeznek.
Örömmel tapasztalta, hogy folyamatos a fejlődés mindkét szervezetet illetően, akár a szakmai
fejlődés, akár eszközök beszerzésének terén. A város, a lakosság nevében köszöni a polgárőr
szervezetek munkáját. Gratulál az elért eredményekhez, és további sok sikert kíván.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Köszönet illeti a városban működő polgárőr szervezeteket
a köz érdekében kifejtett áldozatos munkájukért. Figyelemre méltó mindkét polgárőr
szervezet azon tevékenysége, amelyet a különböző helyi rendezvényeken nyújtanak. Külön
kiemelné, hogy minden esetben, azonnal rendelkezésre álltak, valamint, ha egy időben több
rendezvényre is sor került, abban az esetben is számíthattak munkájukra. A várossal rendkívül
jó az együttműködés, amelyet számos, jól sikerült rendezvény bizonyít. Gratulál
munkájukhoz, további sok sikert kíván, és a jövőben is számít a segítségükre.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatókat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a tájékoztatókat elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a polgárőr szervezetek képviselőit, amennyiben
kiegészítenivalójuk van a tájékoztatókat illetően, azt tegyék meg.
Balogh Lajos, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: A Békés Megyei
Polgárőr Szövetség nemrégiben tartott közgyűlésén Gyarmati Sándor Úr, a Szövetség elnöke
részéről felmerült az a kérés, hogy 2017. évben a Békés Megyei Polgárőr Nap Mezőhegyesen
kerüljön megrendezésre. Annak érdekében, hogy a rendezvény helyszíne kijelölésre
kerülhessen, és más település ne vegye el ezt a lehetőséget, az elnök úr kéri, minél hamarabb
vegye fel a kapcsolatot a szövetség és az önkormányzat. A Polgárőrség nevében köszöni a
szóbeli elismeréseket. Bízik abban, hogy a jövőben hasonló színvonalon tudják végezni
munkájukat, a lakosság legnagyobb megelégedésére.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A 2017. évi Békés Megyei Polgárőr
Nappal kapcsolatosan igyekeznek minél hamarabb felvenni a kapcsolatot a szövetséggel.
Mivel további vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
116/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
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:
117/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2015.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
6. napirendi pont: Az Önkormányzat Szociális Egysége 2015. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Mitykó Zsolt polgármester: A jogszabályban meghatározott gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokat a Testület, Szentmihályi Ferenc jegyző – Izsák Krisztina
gyámügyi ügyintéző, az önkormányzat szociális egysége – Gál Mária vezető, Csete Timea és
Szelesné Medve Ildikó családgondozók – és a Soósné Záluszki Mária vezette József Attila
Általános Művelődési Központ, mint a Bölcsődét működtető intézmény látja el. Fenti
szereplők együttműködése fontos annak érdekében, hogy a családok, a gyermekek, a fiatal
felnőttek a szociális területen megfelelő figyelmet kapjanak. Az önkormányzat szociális
egységének minden munkatársa rendkívül magas színvonalon látja el feladatát. Gratulál a
szociális egység rendkívül színvonalas munkavégzéséhez. A beszámolókat a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét, illetve kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, észrevétele, véleménye
van a beszámolókat illetően, azt tegye meg.
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Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság nevében köszönetét fejezi ki a Szociális Egység munkatársainak a
lakosság irányába mutató rendkívül segítőkész munkájukért. Az intézménynél használt
kerékpárok rendkívüli igénybevételnek vannak kitéve, állandó javításra szorulnak, ezért
megkönnyítené munkájukat, ha az elhasználódott kerékpárok helyett újat kapnának. A
majorokba az ételt autóval szállítják ki, de belterületen kerékpárral viszik házhoz.
Elképzelhető, hogy amennyiben megtörténik a Békés Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi
részlegének az átszervezése, szükség lesz további szociális végzettségű szakemberek
bevonására. Az egység munkáját jelenleg is szakemberek segítik, mert az alaplétszámmal
képtelenség lenne megoldani a felmerülő problémákat. Az egység a jogszabályban előírtak
szerint működik, a jogszabályban előírt feladatokat teljesíti. A Gyermekjóléti Szolgálatnál az
ellátottak, a veszélyeztetettek, a bántalmazott gyermekek száma szerencsére nem emelkedett,
sajnos nem is csökkent. A számok azt mutatják, hogy a továbbiakban is nagy szükség van a
szakszerű munkájukra, segítségük elengedhetetlen. A bizottság nevében további jó munkát
kíván. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: A jelenleg dolgozó szakemberek nélkül nem lehetne
megfelelőképpen működtetni a szociális rendszert. 2016. július 1-jétől jelentős átalakítás
történik az egészségügyi ellátó rendszerben is. A gyulai központú Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház és a békéscsabai Réthy Pál Kórház egyesülésével 2016. április elsejével
létrejött a Békés Megyei Központi Kórház. 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. Nem közvetlenül e témához kapcsolódóan, de tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy 2017. január 1-jétől Ianosné dr. Gurzó Mária nem fog Mezőhegyesen praktizálni, tehát
az egészségügyi ellátó rendszerben is lesznek változások. A fentiekből is kitűnik, hogy
szociális háló rendkívül összetett, a szociális és egészségügyi rendszer összefügg egymással.
A munkatársaknak köszönhető, hogy a városban rendkívül magas színvonalon működik a
szociális rendszer. Kéri, akinek további véleménye, észrevétele van a beszámolókat illetően,
azt tegye meg.
Mivel további vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést
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:
118/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város 2015.
évi bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2016. évi városi
bűnmegelőzési programot hagyja jóvá, 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:
119/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programjáról
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelés részét képező, a város 2015. évi bűnmegelőzési
programjának végrehajtásáról szóló beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal – elfogadja, és a 2016. január 1. – június 30. időszakra vonatkozó városi
bűnmegelőzési programot jóváhagyja. (A beszámoló és a program a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 104. §-a értelmében a fenntartónak ellenőrzési kötelezettsége van a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás vonatkozásában. A beszámolókat a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
Önkormányzat Szociális Egysége Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi tevékenysége
törvényességi ellenőrzéséről 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:
120/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Intézményegysége Gyermekjóléti
Szolgálata 2015. évi tevékenységének ellenőrzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat gyermekjóléti feladatait ellátó Mezőhegyes Város Önkormányzata
Szociális Egysége Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi tevékenysége törvényességi
ellenőrzéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat Szociális Egységénél lefolytatott törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól 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:
121/2016.(V.25.) Kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális Egységénél lefolytatott
ellenőrzések tapasztalatairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységénél lefolytatott törvényességi ellenőrzés
tapasztalatairól szóló beszámolót, mely a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés,
családsegítés szolgáltatásokra vonatkozó szakmai szabályok érvényesülésének, és törvényes
működésének az ellenőrzésére irányul, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat Szociális Egysége 2015. évi szakmai munkájáról 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:
122/2016.(V.25.) kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális Egysége 2015. évi szakmai munkája
eredményességének értékeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Egysége 2015. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról
21/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
bizottságokat a rendelet módosításának a szükségességéről.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A hulladékról szóló törvény módosítása, valamint a
hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó kormányrendeletek szükségessé teszik
a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítását. Az elmúlt
ülésen módosította a Testület a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződést is. A rendelet módosításáról egyeztettek a Kft-vel, azt Ők is
helybenhagyták, álláspontjuk szerint a rendelet tervezet szerinti módosításával eleget tesznek
a jogszabályi előírásoknak. A rendeletből törölni kellett a díjbeszedésre és a kintlévőségkezelésére vonatkozó előírásokat, tekintettel arra, hogy a jövőben a Koordináló szerv részére
kell a díjat megfizetni, valamint rögzíteni kellett azt, hogy a közszolgáltató részére a
Koordináló szerv a szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A rendelettervezet rendeletté emelését javasolja a bizottság.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezettel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról 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)
10/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet
A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015.(XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
8. napirendi pont: A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
(Az előterjesztés és beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A beszámolóval kapcsolatosan annyi volt a kifogás, hogy az rendkívül
rövid, vázlatos és a Kft. tevékenységéről ezen túlmenően nincs információ. Ettől függetlenül a
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Mitykó Zsolt polgármester: A Kft. nemrégiben jött létre, ezért nem rendelkezhet még túl
sok adattal. A Kft. létrehozását a Testület támogatta, akkor megismerhette a feladatkörét.
Javasolja, hogy a Testület hatalmazza fel Rajos István alpolgármestert, hogy teljes szavazati
joggal képviselje Mezőhegyes Város Önkormányzatát a Kft. 2016. május 27.-ei taggyűlésén.
Vélhetően ott részletesen beszámolnak a Kft. működéséről, ezáltal teljes képet kaphat a
Testület a Kft. munkájáról. Felkéri az alpolgármester urat, hogy a Kft. taggyűlését követő első
rendes ülésen tájékoztassa a Testületet az ott elhangzottakról. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület fogadja el a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját és
hatalmazza fel Rajos István alpolgármestert, hogy teljes szavazati joggal képviselje
Mezőhegyes Város Önkormányzatát a Kft. 2016. május 27.-ei taggyűlésén, 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:
123/2016. (V.25.) kt. számú határozat
A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
elfogadja a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját.
Felhatalmazza Rajos István alpolgármestert, hogy teljes szavazati joggal képviselje
Mezőhegyes Város Önkormányzatát a Kft. 2016. május 27.-ei taggyűlésén.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Kft-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 26.
9. napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása – traktor és pótkocsi
beszerzés
Közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzéséhez közbeszerzési
eljárás megindítása
Mitykó Zsolt polgármester: A közfoglalkoztatási program keretén belül lehetősége van az
önkormányzatnak arra, hogy egy új traktort és pótkocsit vásároljon. A traktor és a pótkocsi
beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési felhívást dr. Varga Imre
ügyvéd úr elkészítette, mely az ülést megelőzően kiosztásra került. Elkészült a határozati
javaslat is, amely tartalmazza, mely gazdasági szereplőket hívná fel a Testület ajánlatuk
beterjesztésre. A vonatkozó törvény, valamint a Közbeszerzési Szabályzat értelmében az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására és értékelésére háromtagú bírálóbizottságot köteles
létrehozni. A Testület a bírálóbizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési,
jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyeket köteles megbízni. A bizottság egyik
tagjának Szűcs Sándor gépészmérnököt javasolja, aki kellő szakértelemmel rendelkezik a
gépjárműveket illetően. A határozati javaslat jogi és közbeszerzési szakértőnek dr. Varga Imre
ügyvéd urat említi, azonban az ügyvéd úr egészségügyi okok miatt nem tudja vállalni a
feladatot, helyette kollégája dr. Fodor András ügyvéd úr, mint jogi szakértő venne részt a
bizottság munkájában. A bíráló bizottság harmadik tagjának Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi csoportvezetőt javasolja. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
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megtárgyalta. (Az előterjesztés, ajánlattételi felhívás és a határozati javaslat a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a bíráló bizottság felállításával, a határozati javaslat
azon módosításával, hogy dr. Varga Imre ügyvéd úr helyett dr. Fodor András ügyvéd,
közbeszerzési szakértő venne részt a bizottság munkájában. A bizottság nem véleményezhette
az ajánlattételi felhívást, mivel akkor még nem állt rendelkezésre, így csak a bíráló bizottság
felállításáról döntött.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a bírálóbizottság felállításáról szóló
határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület határozza el a közbeszerzési eljárás megindítását a Dr. Varga
Imre ügyvéd úr által elkészített „Gépbeszerzés 2016. - Mezőhegyes” tárgyú eljárást megindító
felhívás alapján, és a határozati javaslatban ismertetett vállalkozásokat hívja meg az eljárás
lefolytatásához, illetve hívja fel árajánlatuk beterjesztésére, 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:
124/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
A közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzéséhez közbeszerzési
eljárás megindítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a közmunka pályázattal
elnyerhető traktor és pótkocsi értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt - a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szabályai szerint
közbeszerzési eljárás megindítását határozza el a Dr. Varga Imre ügyvéd úr által elkészített
„Gépbeszerzés 2016. - Mezőhegyes” tárgyú – a jegyzőkönyv mellékletét képező - eljárást
megindító felhívás alapján.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-ának szabályai szerint az
alábbi vállalkozásokat hívja meg az eljárás lefolytatásához, illetve hívja fel árajánlatuk
beterjesztésére:
1.) Traktor Trade Kft.- 6800 Hódmezővásárhely Pipacs u. 44.
2.) Agromaster Kft. – 8542 Vaszar Vasút u. 59.
3.) Umwelt Kft. – 6724 Szeged Rókusi krt. 90.
4.) Mező-Trans Kft. – 6800 Hódmezővásárhely Mester u. 90.
A 403/2011.(XI.29.) Kt. számú határozatban adott jogi képviseleti feladatok ellátására szóló
megbízás értelmében felkéri Dr. Varga Imre ügyvéd urat, közbeszerzési tanácsadót, hogy a
közbeszerzési eljárást indítsa el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 27.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a közmunka
pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
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Szűcs Sándor gépészmérnököt és dr. Fodor András ügyvédet, jogi szakértőt kérje fel, illetve
Laurinyeczné Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét
nevezze ki a háromtagú bírálóbizottság tagjainak, 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:
125/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közmunka pályázattal
elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban az alábbi
személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Szűcs Sándor gépészmérnök
2. Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő
A testület a háromtagú bírálóbizottság tagjának kinevezi továbbá az alábbi személyt:
3. Laurinyeczné Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása – fűtésfejlesztés
A József Attila Általános Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésére közbeszerzési
eljárás megindítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat részére megítélt 51 millió Ft összegű
rendkívüli támogatásból 21.221.000 Ft-ot az ÁMK és Kollégium épületének fűtésfejlesztésére
kell fordítani. Mivel a fejlesztés összege meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A határidő rövidségére tekintettel az eljárást minél
hamarabb meg kell indíttatni, ehhez az ügyvéd úr elkészítette az ajánlati felhívást, valamint a
Testület az ajánlatok elbírálására és értékelésére háromtagú bírálóbizottságot köteles
létrehozni. A Testület a bírálóbizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési,
jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyeket köteles megbízni. Az előző
napirendi ponthoz hasonlóan a bírálóbizottság tagjainak Szűcs Sándor gépészmérnököt, dr.
Fodor András ügyvédet, közbeszerzési és jogi szakértőt, valamint Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi csoportvezetőt javasolja. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (Az előterjesztés, ajánlattételi felhívás és a határozati javaslat a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a bíráló bizottság felállításával, a határozati javaslat
azon módosításával, hogy dr. Varga Imre ügyvéd úr helyett dr. Fodor András ügyvéd,
közbeszerzési szakértő venne részt a bizottság munkájában. A bizottság nem véleményezhette
az ajánlattételi felhívást, mivel akkor még nem állt rendelkezésre, így csak a bíráló bizottság
felállításáról döntött.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett a bírálóbizottság felállítására tett javaslattal.
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Mitykó Zsolt polgármester: Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület határozza el a közbeszerzési eljárás megindítását a Dr. Varga
Imre ügyvéd úr által elkészített „Mezőhegyes Város Önkormányzat József Attila ÁMK
fűtéskorszerűsítése” tárgyú eljárást megindító felhívás alapján, és a határozati javaslatban
ismertetett vállalkozásokat hívja meg az eljárás lefolytatásához, illetve hívja fel árajánlatuk
beterjesztésére, 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:
126/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésére közbeszerzési
eljárás megindítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a József Attila Általános
Művelődési Központ fűtésfejlesztésére elnyert bruttó 21.221.000.-Ft rendkívüli támogatás
összege meghaladja a közbeszerzési értékhatárt - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja és 115. §-a szabályai szerint közbeszerzési eljárás
megindítását határozza el a Dr. Varga Imre ügyvéd úr által elkészített „Mezőhegyes Város
Önkormányzat József Attila ÁMK fűtéskorszerűsítése” tárgyú – a jegyzőkönyv mellékletét
képező - eljárást megindító felhívás alapján.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-ának szabályai szerint az
alábbi vállalkozásokat hívja meg az eljárás lefolytatásához, illetve hívja fel árajánlatuk
beterjesztésére:
1.) Bi-Line Szerviz Kft. – 1117 Budapest Bercsényi u. 32/B I. em. 3.
2.) Pirogold Kft. – 2162 Őrbottyán, Arany János u. 320/2.
3.) PET-BAU Kft. – 5900 Orosháza, Csorvási út 29.
4.) OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelőipari Kft. – 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
A 403/2011.(XI.29.) Kt. számú határozatban adott jogi képviseleti feladatok ellátására szóló
megbízás értelmében felkéri Dr. Varga Imre ügyvéd urat, közbeszerzési tanácsadót, hogy a
közbeszerzési eljárást indítsa el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 27.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József
Attila ÁMK fűtéskorszerűsítésére irányuló közbeszerzési eljárásban Szűcs Sándor
gépészmérnököt és dr. Fodor András ügyvédet, jogi szakértőt kérje fel, illetve Laurinyeczné
Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét nevezze ki a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak, 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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127/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a József Attila ÁMK
fűtéskorszerűsítésére irányuló közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Szűcs Sándor gépészmérnök
2. Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő
A testület a háromtagú bírálóbizottság tagjának kinevezi továbbá az alábbi személyt:
3. Laurinyeczné Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület elmúlt ülésén döntött arról, hogy igényfelmérést
készíttet az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről a
kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek körében, tekintettel
arra, hogy a vonatkozó törvény értelmében a Testület csak a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére köteles ingyen biztosítani a szünidei étkeztetést. Az
igényfelmérést elvégezték, az arról szóló előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A felmérés eredményeképpen realizálódott, hogy mennyi, kizárólag
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nem óvodás és nem nagykorú gyermek
részére biztosíthatja a Testület a nyári szünidei gyermekétkeztetést. A felmérés alapján az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséből 1.600.000,- Ft saját forrást igényelne a fent említett
gyermekek részére az ingyenes nyári szünidei étkeztetés biztosítása. Ezzel minden, arra
rászoruló gyermeknek biztosíthatná a Testület a nyári szünidőben a déli meleg főétkezést. A
bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni Izsák Krisztina főtanácsos munkatársnak, hogy
elvégezte a felmérést. Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek részére a 2016. évi költségvetésében 1.600.000,- forint plusz kiadásként biztosítja
a nyári szünidei étkeztetést. Az Állam kizárólag a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek ingyenes szünidei étkeztetését támogatja, a többi, ezen kategóriába nem
tartozó gyermeknek az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosíthatja. Vannak
gyermekek, akik hasonló helyzetben vannak, hasonló családi körülmények között élnek, mint
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a jogszabály értelmében mégsem
tartoznak e kategóriába. A Testületnek szándékában áll ezen gyermekeket is támogatni, ezért
készíttette el az igényfelmérést.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a Testület biztosítsa a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek részére a nyári szünidei ingyenes étkeztetéshez szükséges fedezetet. Fontos
kihangsúlyozni, hogy ez a támogatás nem minden gyermeket érint, csak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket. Körülbelül 55-60 gyermek részére
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igényelték, ennél többen is vannak, de azon gyermekek szülei nem éltek ezen támogatási
lehetőséggel.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az óvodáskorú gyermekek azért nem tartoznak ezen
gyermekek közé, mert az Ő esetükben az ingyenes nyári gyermekétkeztetés az óvodai ellátás
keretében biztosított. Kizárólag azon majorban élő óvodáskorú gyermekeknek biztosítják az
étkezést, akik a nyári szünidő alatt nem járnak óvodába. A nagykorú gyermekek részére, mint
ahogyan a korábbi években sem, az idei évben sem biztosítja az önkormányzat ezen
támogatási formát.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – az óvodás korúak és
nagykorúak kivételével - a nyári szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat 2016. évi
költségvetése 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:
128/2016.(V.25.) kt. sz. határozat
2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontja értelmében biztosítja a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére
– az óvodás korúak és nagykorúak kivételével - a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját
költségvetésből, az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi többlete terhére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal
12. napirendi pont: Dévai Antalné bérlő lakáskorszerűsítési kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság, megvizsgálva a körülményeket, nem látja akadályát annak,
hogy a Testület helyt adjon Dévai Antalné lakáskorszerűsítésre irányuló kérelmének. Dévai
Antalné az általa bérelt önkormányzati, félkomfortos bérlakást saját költségén korszerűsíteni
szeretné, fürdőszoba kialakításával. A bérlő minden, a korszerűsítéssel együtt járó költséget
vállal, illetve vállalja a lakás komfortfokozatának emelkedéséből eredő megemelkedett lakbér
megfizetését. A bizottság javasolja, hogy a Testület engedélyezze Dévai Antalné részére a
lakás saját költségén történő korszerűsítését.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3.
szám alatti lakos kérelmének adjon helyt, és engedélyezze a bérlő saját költségén fürdőszoba
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kialakítását és az ehhez szükséges kémény megépíttetését, azzal, hogy a bérlő előzetesen
köteles beszerezni az illetékes építési szakhatóság állásfoglalását és/vagy engedélyét, továbbá
kötelezze a bérlőt a korszerűsítést követően magasabb komfortfokozatba lépő, szociális alapú
- komfortos komfortfokozatú – bérlakásra vonatkozóan a 115,- Ft/m2/hó összegű lakbér
megfizetésére, 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:
129/2016.(V. 25.) kt.sz. határozat
Dévai Antalné bérlő lakáskorszerűsítési kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 10. §-ban foglaltak alapján Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca
17/3. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és engedélyezi a bérlő saját költségén fürdőszoba
kialakítását és az ehhez szükséges kémény megépíttetését. A bérlő előzetesen köteles
beszerezni az illetékes építési szakhatóság állásfoglalását és / vagy engedélyét.
A félkomfortos lakást a bérlő szociális alapon bérli, a jelenlegi bérleti díj összege:
80/Ft/m2/hó.
A bérlő köteles a korszerűsítést követően magasabb komfortfokozatba lépő, szociális alapú, komfortos komfortfokozatú - bérlakásra az Ör. 40. § (1) bekezdésében meghatározott 115,Ft/m2/hó összegű lakbért megfizetni, mely az önkormányzati rendelet 40. §-a módosításáig
érvényes.
A magasabb összegű bérleti díj fizetési kötelezettségének kezdő időpontja a munkálatok
befejezésének bejelentését követő hónap első napja.
Felkéri a Jegyzőt a megállapodás megkötésére.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2016. június 15.
13. napirendi pont: Megjelenési lehetőség a „Tradicionális
Hungarikumok Magyarországon” angol nyelvű kiadványban

Intézmények,

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: A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére
tekintettel a Testület ne éljen az Európa Kulturális Műsorszervező Iroda által felajánlott
lehetőséggel, mely szerint a „Tradicionális Intézmények, Hungarikumok Magyarországon”
elnevezésű angol nyelvű kiadványban bemutatásra kerülne a Nóniusz lófajta bruttó 89.000.Ft-ért. Van, és vélhetően a jövőben lesz még arra lehetőség, hogy egyéb formában
népszerűsítsék a várost, a város értékeit, hungarikumait.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, javasolja, hogy
a Testület ne éljen az Iroda által felajánlott lehetőséggel.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne éljen az Európa
Kulturális Műsorszervező Iroda által felajánlott lehetőséggel, 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:
130/2016. (V.25.) kt. számú határozat
Megjelenési lehetőség a „Tradicionális Intézmények, Hungarikumok Magyarországon”
angol nyelvű kiadványban
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszöni a megkeresést, de az önkormányzat
nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem él a lehetőséggel, hogy bemutassa a Nóniusz lófajtát a
2017. évben megjelenő „Tradicionális Intézmények, Hungarikumok Magyarországon”
elnevezésű angol nyelvű kiadványban bruttó 89.000.-Ft-ért.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről az ajánlattevő Berki Ibolyát, az
Európa Kulturális Műsorszervező Iroda vezetőjét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 26.
14. napirendi pont: Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekre
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a pályázati lehetőségről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. A pályázat benyújtásának a határideje: 2016.
június 2. A pályázati kiírás – önkormányzatokra vonatkozó – alcéljai a következők: a) 70 %os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális –
kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása; b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása, c) belterületi utak,
járdák, hidak felújítása. A kiírás értelmében akár mindhárom pályázaton indulhatna az
önkormányzat. Az a) alcél esetében előnyt élvez a teljes mértékű akadálymentesítés és az
energetikai felújítás, amely építési engedélyköteles tevékenység lenne. Ezen pályázat
kidolgozását, az engedélyek beszerzését a pályázat benyújtásának szűkös határideje nem teszi
lehetővé. A c) alcím esetében nincs konkrét, kidolgozott projektötlet, ezért ezen lehetőség
kihasználását sem javasolja. 2015. évben hasonló kiírásra az önkormányzat az ÁMK épület
tornaterme padlóburkolatának felújítására nyújtott be pályázatot. A pályázatot befogadta az
illetékes szerv, de forráshiányra való hivatkozással tartaléklistára került. Mivel a tavalyi évben
kidolgozott pályázat ráillik az idei kiírásra, célszerű lenne ismételten a tornaterem
padlóburkolatának felújítására benyújtani 2016. évben is a pályázatot. A 2015. évben
kidolgozott pályázatot aktualizálni kell, de a június 2.-ai határidőre az teljes mértékben
elvégezhető. A település adóerő-képessége alapján a támogatás maximális mértéke a b) alcél
esetében 75 %. A maximálisan megpályázható összeg 20 millió Ft. Ezen összeghez pluszban
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kell figyelembe venni az önrészt, tehát 20 millió Ft esetében 6.666.666,- Ft. Amennyiben a
Testület a fenti kiírásra nyújtja be a pályázatot, úgy a támogatásnak köszönhetően
megvalósulhatna a tornaterem teljes padlóburkolatának cseréje, energetikai megtakarítást
eredményező felújítás, és egy kisebb, nem teljes körű akadálymentesítés.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen pályázati kiírás független a TOP-os pályázatoktól, ezért
kell az önerőt hozzárendelnie az önkormányzatnak. A TOP-os pályázatok 100 %-os
támogatottságúak. A 2016. május 23-i együttes bizottsági ülésen hosszú vita folyt arról,
melyik alcélra nyújtsa be a pályázatot az önkormányzat. Az a) alcél esetében van lehetőség az
óvoda felújítására, de a csoportvezető által ismertetett okok miatt nem sok esély van a
pályázat határidőre történő benyújtására. Engedélyeztetési problémák miatt nem tudják
elkészíteni ezen célterület esetében határidőre a pályázatot. A TOP keretében mindemellett
pályázatot nyújt be az önkormányzat óvoda felújításra. Azt meg lehetne fontolni, hogy a
Testület elkészítteti a szükséges terveket, engedélyeket arra az esetre, ha 2017. évben
esetlegesen ismételten kiírásra kerül hasonló pályázat. A pályázati lehetőségeket a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri
a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Az együttes bizottsági ülésen felsorakoztatták az egyes pályázati
lehetőségek érveit, ellenérveit, valóban hosszú vita folyt arról, melyik kiírásra nyújtsa be a
pályázatot az önkormányzat. Arra a következtetésre jutott a bizottság, hogy az ÁMK épület
tornatermének felújítására nyújtsa be a Testület a pályázatot.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy az ÁMK épület tornatermének felújítására
nyújtsa be a Testület a pályázatot.
Uj Zoltán képviselő: A TOP keretében óvoda felújításra benyújtandó pályázatoknál is
szükség van engedélyeztetési eljárásra? Nincs tisztában azzal, hogy egy engedély mennyi
ideig érvényes, de át kellene gondolni azt a lehetőséget – annak érdekében, hogy a jövőben
legyen lehetőség indulni az óvoda felújításra irányuló pályázaton – hogy az önkormányzat
előzetesen készíttesse el a terveket, és végeztesse el az engedélyeztetési eljárást. Érdemes
lenne a TOP-os pályázatoknál is előre elkészíttetni bizonyos terveket.
Mitykó Zsolt polgármester: A TOP esetében az önkormányzat szerződést kötött egy olyan
pályázatíró céggel, amely folyamatosan figyeli a pályázati feltételrendszert, időben megkezdi
az előkészítő munkálatokat. Az eddig benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan olyan jellegű
probléma, amely a pályázat benyújtását akadályozta volna, nem merült fel. Rendkívül feszített
munkatempóban dolgozik a cég, valamint a Testület is, hiszen heti szinten kerül sor –
elsősorban a pályázatok miatt – rendkívüli ülés összehívására. A helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett pályázat
feltételeiről előzetesen nem értesülhettek, sajnálatos módon rendkívül rövid benyújtási
határidőt szabtak, amely kizárja annak lehetőségét, hogy olyan fejlesztésre pályázzanak,
amelyhez építési engedélyes tervdokumentációra van szükség. A jövőben figyelemmel kell
lenni ezekre a pályázatokra is, az érintett szervek részéről időben meg kell tudni, milyen
feltétellel és határidőre tervezik a pályázat kiírását, ezáltal a szükséges engedélyeket
határidőre be tudnák szerezni.
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Rajos István alpolgármester: Jelen pályázati kiírás nem ütközik a TOP-os pályázatokkal,
tehát benyújtható ezen pályázat is. A TOP keretében óvoda felújításra benyújtandó pályázat
elsősorban energetikai felújításra irányul, és csak minimális mértékű – engedélyhez nem
kötött – akadálymentesítésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület nyújtson be pályázatot Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás pályázati kiírásra, a József Attila Általános Művelődési Központ
tornatermének felújítása érdekében, melyben a pályázattal igényelt támogatás 20.000.000,- Ft,
amelyhez szükséges 6.666.666,- Ft önerőt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa,
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:
131/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása –
József Attila ÁMK tornatermének felújítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, b) pontja – Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás – alapján a József Attila Általános Művelődési Központ
tornatermének felújítása érdekében.
A pályázattal igényelt támogatás 20.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 6.666.666,- Ft
önerőt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és az ahhoz kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 2.
beszámolásra: a pályázati döntést követően
15. napirendi pont: „Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások
számára.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ülést megelőzően kiosztásra került az „Iskolánk
Büszkesége” elnevezésű, általános iskolások részére kiírandó pályázat tervezete. (A pályázat
tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Korábban minden tanév végén a Mezőhegyes
Városért Közalapítvány adta át az „Év Tanulója” díjakat. 2015. évben a díjakhoz már az
önkormányzat biztosította a fedezetet. 2016. évtől indítaná útjára a Testület az „Iskolánk
Büszkesége” elnevezésű díjat, mely kitüntető díjat azoknak a gyermekeknek adományozná a
Képviselő-testület, akik kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett, példamutató magatartással,
különböző tanulmányi versenyeken való részvétellel példaképül állíthatók az iskola tanulói
elé. Az együttes bizottsági ülésen felkérte Zsóriné Kovács Márta képviselő asszonyt, a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét az Év Tanulója pályázat
előkészületeinek koordinálására és kérte, hogy a Testület pedagógus tagjaival együttműködve
jelen testületi ülésre dolgozzák ki a pályázati kiírással kapcsolatos javaslatot. Zsóriné Kovács
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Márta képviselő asszony vezetésével elkészítették a pályázati kiírást. Felkéri, tájékoztassa a
Testületet a pályázati kiírásról.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A pályázatnak új nevet szeretnének adni, „Iskolánk
Büszkesége” címmel. A kitüntető címet azoknak a gyerekeknek szeretnék adományozni, akik
az iskolai tanulmányaik során példamutató magatartásukkal és kiemelkedő tanulmányi
eredményeikkel az iskola tanulói elé példaképül állíthatók. A mindennapi tanulás mellett
vállalták a tanulmányi versenyeken való szereplést, a kulturális seregszemléken,
sportversenyeken való aktív részvételt. A pályázat beadásának feltételeit illetően igyekeztek
több szempontrendszert kialakítani. A tervezetben az szerepel, hogy az általános iskola 5-8.
osztályos tanulói vehetnek részt a pályázaton. A mai nap folyamán a szakmai csoport körében
felmerült az a javaslat, hogy a pályázaton való részvétel lehetőségét terjesszék ki az alsós
tagozatos diákok számára is. Kéri a Testület véleményét a javaslatról. További feltételek:
tanulmányi eredmény minimum 4,7, ettől magasabb tanulmányi eredmény plusz pontot jelent;
országos, regionális, megyei, területi és körzeti versenyeken elért kiemelkedő eredmény;
figyelembe vennék az aktív, közösségért végzett munkát; illetve ragaszkodnának ahhoz, hogy
a pályázatot saját kézzel írják a diákok.
Mitykó Zsolt polgármester: A költségvetés tartalmaz egy meghatározott összeget a díjakra,
de adomány érkezhet még képviselőktől, vállalkozásoktól, így jelen ülésen a díjakra szánt
összegről nem kell döntenie a Testületnek. Jelen ülésen a pályázat kiírásáról és a pályázati
feltételek meghatározásáról dönt a Testület. A döntést követően, legkésőbb május 30-án a
pályázati kiírást átadja az iskola intézményvezetőjének Paulikné Szabó Ildikónak, és kéri,
hogy a pályázati kiírást tegye közzé az iskolások számára. A díjak átadására 2016. június 18.án, a ballagás napján kerülne sor. A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 15., a
pályázatokat kéri eljuttatni dr. Szabados Éva aljegyző hölgy részére. Ezen időpontot követően
a Testületnek rövid ideje lesz elbírálni a beérkezett pályázatokat. Kéri a kiírással és a
javaslattal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Azzal a javaslattal, miszerint a pályázaton való részvétel
lehetőségét terjesszék ki az alsós tagozatos diákok számára is, nem ért egyet. A kiírásban
szereplő kritériummal szemben javasolja, hogy kizárólag a 7-8. osztályos tanulók vehessenek
részt a pályázaton. A díjakat a Testület adja, amelyhez pénzt kell rendelni. Amennyiben több
évfolyamnak adnak lehetőséget a pályázat benyújtására, úgy ahhoz mérten több díj
kiosztására kellene sort keríteni. Olyan gyerekeket jutalmaznának, akik példaképként
állíthatók az iskola tanulói elé, amihez véleménye szerint több éves tanulmányi sikerek
kellenek, és ez a különböző versenyeken jó eredményeket elért gyermekek esetében
valósulhat meg. Meglátása szerint egy alsó tagozatos gyermek még nem állítható a tanulók elé
példaképként. A pályázati feltételek mellett javasolja annak meghatározását is, hogy hány
gyermeket és milyen díjjal jutalmaz a Testület, konkrét összeg meghatározásával. A kiírásban
továbbá szerepeltetni kellene azt is, hogy kik bírálják el a pályázatokat, annak érdekében,
hogy ne merüljön fel annak lehetősége, hogy kivételt tesznek bizonyos gyermekekkel.
Javasolja, hogy a pályázati kiírás tervezetét egészítsék ki a fent elhangzottakkal.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem ellenzi a kizárólag 7-8. osztályos tanulók jutalmazását
sem. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálná el, egy rendkívüli ülés keretében, ahol a
döntést határozat formájában hozza meg, a díj pontos megjelölésével. Amennyiben csak a 7-8.
osztályos tanulóknak adják meg a lehetőséget, úgy fennáll annak a veszélye, hogy kevés
pályázat fog beérkezni, mert a tanulmányi átlageredmény kritériuma meglehetősen magas.
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Uj Zoltán képviselő: Korábbi években kettő-kettő első, második és harmadik helyezettet
jutalmazott a közalapítvány. A pénzjutalom mellett könyvjutalom átadására is sor kerülhet,
ezért egyetért azzal a javaslattal, hogy 5-8. osztályos tanulókat jutalmazzon a Testület. Az 5-6.
osztályos tanulók részesülhetnének könyvjutalomban. Ezek a tanulók is érezzék azt, hogy
elismerik tanulmányi eredményeiket.
Rajos István alpolgármester: Ő javasolta a bizottsági ülésen egy olyan bizottság felállítását,
amely koordinálja, majd elbírálja a pályázatokat. A bizottságot a Testület, és bizottságainak
pedagógusai alkotnák, mely értelmében Magyar Tibor képviselő úr is tagja lenne annak.
Minden javaslatot, ötletet, elképzelést meg lehet vitatni, de a Testületnek a pályázat kiírásáról
jelen ülésen kell meghoznia a döntést. Nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy az alsó
tagozatos gyermekek is pályázhassanak a címre, a tervezetben szereplő javaslat, mely szerint
5-8. osztályosok pályázhatnak, a díj odaítélése szempontjából megfelelő. Az 5-6.
osztályosokra is ösztönzőleg hatna a díj elnyerése. A díjakra szánt összeget nem határozná
meg, mert bízik abban, hogy e nemes kezdeményezést akár a képviselők, akár a vállalkozások
is támogatni fogják.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Ragaszkodik ahhoz, hogy az 5-6. osztályos tanulóknak is
adják meg a lehetőséget a pályázaton való részvételre. Számos területi és megyei versenyen
vettek részt az 5-6. osztályos tanulókkal, ahol nagyon sok szép eredményt értek el. A díj egy
adott tanévre szól, ezért ne zárják ki azokat a tanulókat, akik abban az évben több területi,
akár megyei versenyen szép eredményt értek el. 4,7-es tanulmányi átlaggal kell rendelkeznie
annak, aki pályázik, amit véleménye szerint 7-8. osztályban rendkívül nehéz elérni, tehát
kevés pályázó lenne, ha csak a két évfolyamnak adnának lehetőséget.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázatok elbírálásánál elsősorban a minőségre kell helyezni
a hangsúlyt, a különböző versenyeken elért eredmény szintjére. Előfordul, hogy egy tanuló
egy évben számos versenyen vesz részt, de nem ér el olyan kimagasló szintet.
Magyar Tibor képviselő: 5-6. osztályban, sőt alsó tagozatban elért eredményt is figyelembe
lehet venni, amennyiben kizárólag 7-8. osztályos tanulókat díjazna a Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez az első év, hogy a Testület díjat nyújt át a tanulóknak, az
első év tapasztalataiból lehet építkezni a következő évekre. Egyetért a pályázati kiírás
tervezetében foglaltakkal, elfogadását javasolja.
Kerekes György képviselő: A bíráló bizottság tagjainak szerepelnie kell a kiírásban?
Mitykó Zsolt polgármester: Nem szükséges. A pályázatokat a Testület és bizottságai
bírálják el. Kéri a további kérdéseket, véleményeket, esetleges egyéb javaslatokat. Mivel
további kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület pályázatot hirdessen az ”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére, amelyet azoknak az
általános iskolai 5-8. osztályos gyermekeknek adományoz, akik az iskolai tanulmányaik során
példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi eredményeikkel az iskola tanulói elé
példaképül állíthatók és a mindennapi tanulás mellett vállalták a tanulmányi versenyeken való
szereplést, a kulturális seregszemléken, sportversenyeken való aktív részvételt, és akiknek
tanulmányi eredménye minimum 4,7 félévkor és az előző tanév végén, figyelemmel az
országos, regionális, megyei, területi és körzeti versenyeken elért eredményekre (tanulmányi,
művészeti és sport versenyeken), az aktív, közösségért végzett munkára, valamint vállalják a
pályázat saját kézzel történő megírását, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
132/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére pályázat kiírása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet ”Iskolánk Büszkesége” cím
elnyerésére.
A kitüntető címet azoknak az általános iskolai 5-8. osztályos gyermekeknek adományozza,
akik az iskolai tanulmányaik során példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi
eredményeikkel az iskola tanulói elé példaképül állíthatók és a mindennapi tanulás mellett
vállalták a tanulmányi versenyeken való szereplést, a kulturális seregszemléken,
sportversenyeken való aktív részvételt, és akiknek tanulmányi eredménye minimum 4,7
félévkor és az előző tanév végén, figyelemmel az országos, regionális, megyei, területi és
körzeti versenyeken elért eredményekre (tanulmányi, művészeti és sport versenyeken), az
aktív, közösségért végzett munkára, valamint vállalják a pályázat saját kézzel történő
megírását
A nyertes diákok pénz, vagy tárgyjutalomban részesülnek.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 15.
A pályázatok benyújthatóak a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatalban, dr. Szabados Éva
aljegyzőnek.
Az elismerések átadására 2016. június 18. napján, a ballagási ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázati kiírás átadására az intézményvezetőnek: 2016. május 30.;
a pályázatok elbírálására: 2016. június 17.
Bejelentések
1. A Köztisztviselői Nap – munkaszüneti nap elrendelése
Mitykó Zsolt polgármester: Július 1. napja a köztisztviselők és az egészségügyben dolgozók
napja, mely számukra munkaszüneti nap. A polgármesternek lehetősége van arra, hogy
minden önkormányzati dolgozó részére, ideértve a közfoglalkoztatottakat is, munkaszüneti
napot rendeljen el. Kéri a Testület tagjait, aki egyetértését adja ahhoz, hogy a polgármester a
Köztisztviselői Nap alkalmából 2016. július 1-jére munkaszüneti napot rendeljen el, a
köztisztviselőkön túl minden, az önkormányzatnál alkalmazott dolgozó számára,
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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133/2016.(V. 25.) Kt. sz. határozat
Munkaszüneti nap elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyetértését adja ahhoz, hogy a polgármester a
Köztisztviselői Nap alkalmából 2016. július 1. napjára munkaszüneti napot rendeljen el, a
köztisztviselőkön túl minden, az önkormányzatnál alkalmazott dolgozó számára.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. Óvodai csoportok átszervezéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője
tájékoztatta a Testületet és a bizottságokat a József Attila ÁMK Óvodájában a következő
nevelési évtől tervezett változásokról. Az óvodapedagógusok és az iskola egyöntetű
véleménye alapján megállapítható, hogy az óvodában nem eredményes az összevont, vegyes
életkorú csoportok működése, ezért az intézményvezető tervezi az úgynevezett tiszta
csoportok bevezetését. A változtatásról az intézményvezető saját hatáskörben dönthet.
Információi szerint a szülők kérték, hogy az intézményvezető vizsgálja felül a jelenlegi
struktúra szerinti működést. A szükséges vizsgálatokat elvégezte, megvizsgálta mindazon
lehetőségeket, amelyekkel eredményesebb lehet az óvodák működése. Mire kidolgozta az új
struktúrát, jelentősen csökkent a változtatás támogatottsága. 2016. április 26. napján az
intézményvezető összevont szülői és pedagógiai értekezletet hívott össze, ahol részletes
tájékoztatást nyújtott a tervezett változtatásról. A Szülői Munkaközösség képviselői azzal a
megkereséssel éltek a polgármester irányába, hogy nem értenek egyet az átszervezés
folyamatával. Személyes megbeszélést folytatott a Szülői Munkaközösség képviselőivel –
Szügyiné Kassai Henriettával, Merényi-Molnár Nikolettával, Papp Mónikával – amelyen
jelen volt Szentmihályi Ferenc jegyző úr is. Ezt követően kérte az intézményvezetőt, hogy
dolgozzon ki több alternatívát a tervezett változtatás bevezetésével kapcsolatosan, illetve
ismételten vizsgálja meg a rendelkezésekre álló dokumentációkat – leginkább a szakmai
szempontokat figyelembe véve – és dolgozzon ki egy olyan koncepciót, amellyel egyetértésre
lehet jutni a szülőkkel. Felkérte a jegyzőt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatalon keresztül
vizsgálja meg a tervezett változtatás jogi hátterét. Kérte továbbá az intézményvezetőt, kérje ki
az általános iskola intézményvezetőjének állásfoglalását is, hiszen az iskolába lépő
kisgyermek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot vihet, amely meglapozza az alsó
tagozatban elért eredményeit, magatartását és így tovább. Ezen túlmenően fontos a bölcsődei
nevelő állásfoglalása is. Mindhárom szakmai körnek meg kell hallgatni a véleményét, illetve a
Szülői Munkaközösségét is. Az alsós pedagógiai munkaközösség tagjai június 3-áig alakítják
ki álláspontjukat. Ezt követően – június 6-ai héten – kerülhetne sor egy olyan többoldalú –
bölcsődei nevelők, óvodapedagógusok, tanítók, szülők, Képviselő-testület – egyeztetésre,
amelyen megvitathatják a szakmai, és szülői álláspontokat. A Kormányhivatal megerősítette,
hogy a Testületnek e kérdésben nincs döntési jogköre, az nem önkormányzati átszervezésnek
minősül. A változásnak pénzügyi vonzata nem lesz, létszámleépítéssel, bővítéssel nem jár,
illetve nem lesz szükség telephely bezárására sem. A változtatás bevezetéséhez testületi
hozzájárulásra nincs szükség, az intézményvezető saját hatáskörben dönthet arról.
Lehetőséget biztosít, hogy a jelen ülésen megjelenő szülők, a Szülői Munkaközösség
képviselői véleményt alkossanak. Megadja a szót Szügyiné Kassai Henriettának, a József
Attila ÁMK Óvoda és Bölcsőde Szülői Munkaközössége elnökének.
Szügyiné Kassai Henrietta, a József Attila ÁMK Óvoda és Bölcsőde Szülői
Munkaközösségének elnöke: A József Attila ÁMK intézményvezetőjétől azt a tájékoztatást
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kapta a Szülői Munkaközösség, hogy amennyiben az óvodai csoportok átszervezését nem
hajtja végre, egy óvodai telephelyet be kell zárni. Ez az információ az intézményvezető
elmondása szerint az alpolgármester úrtól származik. Amennyiben ez az információ valós,
miért kell bezárni egy telephelyet? Figyelemmel kell lenni arra, hogy az átszervezést illetően
gyerekekről van szó. A gyermekek számára a legfontosabb a biztonság, ellenben sok gyermek
átcsoportosítása történne meg szeptembertől, ha az intézményvezető az átszervezés mellett
dönt. Vannak gyermekek, akiket több éve ugyanaz a pedagógus nevel, de az átszervezéssel
átkerülhet másik pedagógushoz. Az iskolákban is – mind alsó, mind felső tagozaton, és a
középiskolákban – arra törekednek, hogy legalább 4 éven keresztül ugyanazok a pedagógusok
oktassák a gyerekeket. Óvodában miért lehet azt megtenni, hogy évente, kétévente más-más
óvónő nevelje a gyerekeket? Miért nem számítanak a pici gyerekek? Miért lenne jó nekik, ha
vándorolnának egyik óvónőtől a másik óvónőig?
Mitykó Zsolt polgármester: Az intézményvezetőt kérte, hogy a felmerült kérdésekre a fent
említett, június 6-ai hétre tervezett egyeztetésre összegezze a válaszokat. Az óvodai csoportok
átszervezésének a kérdése nem került jelen ülés napirendjére. A bejelentések között felmerült
kérdések megválaszolása vagy – amennyiben lehetséges – azonnal megtörténhet, vagy alapos
körbejárást követően a következő ülés napirendjei közé kerülhet. Az óvodai telephely
bezárásának lehetősége félreértés lehet. Amennyiben drámaian csökkenne a gyermeklétszám,
úgy az intézményvezetőnek meg kell vizsgálnia, hogy hogyan oldható meg a Csokonai utcai
telephely további működtetése, úgy, hogy ne akadályozza a bölcsőde működését. Ezáltal a
Ruisz Gyula utcai óvodai telephely kerülne bezárásra. Ez csupán egy stratégiai okfejtés volt,
és csak abban az esetben valósulna meg, ha drasztikusan lecsökken a gyermeklétszám. Az
álláspontok ütköztetéséhez – véleménye szerint – nélkülözhetetlen a tanítók véleményének a
kikérése, és meglátása szerint elsősorban a szakmai véleményeket kell előtérbe helyezni. Kéri
a további kérdéseket, véleményeket. Megadja a szót Merényi-Molnár Nikolettának.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: A polgármester úrral folytatott személyes megbeszélésen
arról volt szó, hogy még a testületi ülést megelőzően sor kerül a pedagógusok, szülők és
Testület közötti egyeztető megbeszélésre. Nem célszerű tovább húzni a döntéssel az időt, mert
közeledik a tanév vége. A tanévzárót követően nem feltétlenül lesznek elérhetőek sem a
pedagógusok, sem a szülők.
Mitykó Zsolt polgármester: Az általános iskolai tantestületi ülés a hónap végén lesz, csak
azt követően kerülhet sor a megbeszélésre. Korábban úgy tudta, hogy hamarabbi időpontban
kerül rá sor, ezért javasolta, hogy a testületi ülést megelőzően történjen meg a megbeszélés.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: Az elmondottak alapján az átszervezés az
önkormányzatnak nem jár pénzügyi ráfordítással. Tervek szerint mini csoportot hoznának
létre a Csokonai utcai telephelyen, amelyben 2,5-3,5 éves korú gyermekek lennének. A
jelenlegi játékok – sem a csoportszobai, sem az udvari játékok – nem megfelelőek az ilyen
korú gyermekek számára. Megítélése szerint a mini csoport kialakításával át kell alakítani a
csoportszobát. Mindezek pénzügyi ráfordítást igényelnek az önkormányzat részéről.
Mitykó Zsolt polgármester: Az óvodai csoportok átszervezése nem minősül önkormányzati
átszervezésnek, annak eldöntéséről bármikor határozhat az intézményvezető.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: Az óvodai beíratások már megtörténtek. A beíratásnál az
óvoda kiválasztásának lehetőségéből már egy óvodai telephely eleve ki lett zárva.
Amennyiben az intézményvezető asszony nem szervezi át a csoportokat, úgy még egyszer be
26

kell íratni a gyerekeket? Újra adott lehet a szülők előtt annak lehetősége, hogy a három óvoda
közül válasszanak?
Mitykó Zsolt polgármester: Hangsúlyozza, hogy az átszervezést illetően az
intézményvezető saját hatáskörben dönt. Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat,
tájékoztassa a jelenlévőket a Békés Megyei Kormányhivatal álláspontjáról.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mezőhegyesen nem három óvoda működik, hanem egy óvoda,
három telephelyen. Az óvoda vezetője dönti el, hogy a gyermekek mely óvoda csoportba
kerülhetnek, nem a szülők, és nem a Testület.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: Hol érvényesül a szülők szabad óvodaválasztásának a
joga? Miért nem választhat a szülő a három telephely közül? A szülők általában annak
megfelelően választanak óvodai telephelyet, hogy az könnyen megközelíthető legyen, ne
kelljen a város egyik végéből a másikba hozni-vinni a gyerekeket. Az intézményvezető kérte,
hogy mérjék fel a szülők igényeit. Az igényfelmérés megtörtént. Az a visszajelzés érkezett,
hogy az aláírások nem érvényesek, nincs annyi aláírás és így tovább. Az intézményvezetőnek
nem adták át az aláírásokat, csak az összesítést. Igényt tart-e a Testület az aláírások
megtekintésére?
Mitykó Zsolt polgármester: Minden szülő aláírta az igényfelmérést?
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: 111 gyermek van. Minden szülő annyiszor írt alá, ahány
gyermeke van. Az összesen 111 gyermekből 106 esetében nyilatkoztak úgy a szülők, hogy ne
történjen meg ilyen formában a változtatás.
Mitykó Zsolt polgármester: Minden dokumentumot, rendelkezésre álló információt meg
kell vizsgálni, hogy előre tudjanak lépni.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: A szülő a jövőben eldöntheti-e, hogy melyik telephelyre
íratja a gyermekét? Választhatja-e a szülő a Csokonai utcai telephelyet? Kevés olyan szülő
van, akinek mindegy, hogy melyik óvodai telephelyre jár a gyermeke.
Rajos István alpolgármester: Hol hangzott el a részéről, hogy amennyiben nem történik
meg az óvodai csoportok átszervezése, bezárásra kerül egy telephely? Ő ilyen kijelentést
sehol nem tett. A Szülői Munkaközösségnek a polgármester úrral történő egyeztető
megbeszélésén nem vett részt. A TOP kapcsán felmerült, hogy a demográfiai mutatókat
figyelembe véve el kell-e gondolkodni azon, működhet-e három telephellyel az óvoda. A TOP
lehetőséget biztosít arra, hogy az óvoda három telephelye közül az egyik teljes mértékben
felújításra kerüljön. A Testület döntött arról, hogy a Kozma Ferenc utcai, I. számú óvodai
telephely kerül felújításra. A Csokonai utcai, III. számú, a Bölcsődével egy épületben működő
óvodai telephely is kisebb felújításra szorul, de működőképes tud maradni. A Testület minden
egyes döntést szakmai véleményekre, állásfoglalásokra figyelemmel hoz meg. Az óvodai
csoportok átszervezése olyan szakmai kérdés, amelyre nincs rálátása. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy mely esetekben hozhat vezető saját
hatáskörben döntést, és melyek azok a testületek – ide tartozik a szülői munkaközösség amelyek véleményezésre jogosultak. A szülők éltek véleményezési jogukkal, a 106 gyermek
szülője nem támogatja az óvodai csoportok átszervezését. Az óvodai csoportok
átszervezésének elhatározása nem a Testület hatáskörébe tartozik, arról kizárólag az
intézményvezető dönt.
27

Szügyiné Kassai Henrietta, a József Attila ÁMK Óvoda és Bölcsőde Szülői
Munkaközösségének elnöke: Az intézményvezető asszony részéről hangzott el, hogy az
alpolgármester úr szerint be kell zárni egy óvodai telephelyet, ha nem történik meg az
átszervezés. Nemcsak Őt, de az óvónőket is tájékoztatta erről. A Csokonai utcai óvodát nem
érinti a szeptembertől tervezett átszervezés, mégis egy új gyermek felvétele megtörténhet. Ő
miért nyerhet azon óvodai telephelyre felvételt? Miközben vannak előfelvételt nyert
gyermekek, akiket átcsoportosítanak másik óvodai telephelyre. Ilyen alapon bármelyik szülő
megválaszthatja, mely óvodai csoportba szeretné gyermekét járatni.
Magyar Tibor képviselő: Több héttel, hónappal ezelőtt merült fel először az óvodai
csoportok átszervezésének a kérdése. Miért nem lehetett azóta döntésre jutni? A
beiratkozások megtörténtek, hamarosan elkezdődik az újabb nevelési év, ezért a szülőknek
jogos az aggodalmuk az irányba, hogy mikor születik már végre döntés. Nem volt még olyan
fórum, ahol konkrét információ hangzott volna el, és ahol az érintettek, a véleményezésre
jogosultak egyszerre jelen lennének. Elképzelhető, hogy az óvodai csoportok átszervezése
szakmai szempontból indokolt, előnyös és fontos is lenne. Több szülővel beszélt e kérdésről,
megoszlanak a vélemények, egy részük szeretné a tiszta csoportokat, egy részük azt szeretné,
ha minden maradna a régiben. A szülők tudomásul vették, amikor a tiszta csoportokat
felváltották a vegyes csoportok, emlékei szerint nem keltett nagy felháborodást. A szülői
munkaközösség részéről megérkezett a kért határidőre a vélemény, korrekt módon
összefoglalták álláspontjukat, vannak olyan javaslatok abban, amelyeket érdemes lenne
megfontolni. Az önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása – a gyermekek,
nevelése, gondozása, étkeztetése és így tovább – mint egyfajta szolgáltatás nyújtása, amely
szolgáltatást igénybe vevő szülő e feladat ellátásával megbízza az önkormányzatot. Azért
vannak a különböző testületek – szülői munkaközösség, iskolaszék, diákönkormányzat és így
tovább – hogy véleményüket a Testület egy adott döntés kapcsán vegye figyelembe. A
véleményalkotás megtörtént, a szülők aláírásukkal kinyilvánították akaratukat, a döntésnek
ezt követően rövid időn belül meg kellene születnie. Amennyiben elengedhetetlen az
átszervezés, úgy azt lépjék meg, de a fokozatosság elvét tartsák be. Az átszervezést úgy kell
véghezvinni, hogy azzal minél kevesebb sérülés érje a gyermekeket. Az önkormányzat a TOP
keretében pályázatot nyújt be az I. számú óvodai telephely felújítására. Vélhetően a
kivitelezés ideje alatt a telephelyet be kell zárni, a gyerekeket át kell csoportosítani a másik
kettő telephelyre. Fel kell készülni erre az eseményre is, akkor nem lesz választási lehetősége
a szülőknek. Igyekezzenek minél hamarabb döntésre jutni. Amennyiben megoldható az
átszervezés fokozatosan, úgy azt tegyék meg. Amennyiben ehhez szükség van plusz forrásra,
például létszámbővítés miatt feltételezhetően a Testület biztosítani fogja a szükséges
fedezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Igazat ad a képviselő úrnak. Abban is egyetért, hogy be kell
tartani a fokozatosság elvét. Sem az önkormányzat, sem az ÁMK nem nyilvánította ki még
egyértelműen az álláspontját, azon oknál fogva, hogy megvárja minden szakmai testület
állásfoglalását. A június 6-ai hétre minden állásfoglalás, vélemény rendelkezésre fog állni,
ami alapján meg lehet vitatni a kérdést. A tanítók állásfoglalása még nem született meg. Miért
nem jó a szülőknek, ha megismerik az alsós pedagógusi munkaközösség véleményét? A
Testület kinyilváníthatja azt is, hogy egyáltalán nem kíván ezzel a témával foglalkozni, mert a
Kormányhivatal szerint sem a Testület hatáskörébe tartozik. Azon töri magát, hogy minden
szakmai testület álláspontját kikérje, majd azt követően vitassák meg a kérdést. Ebben miért
nem ért egyet a szülői munkaközösség?
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Merényi-Molnár Nikoletta szülő: Ők is ezt szeretnék, de félnek, hogy kifutnak az időből.
2016. április 26. napján történt meg a szülők tájékoztatása. Azóta nem léptek előre a
kérdésben, azóta bizonytalanságban vannak a szülők.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az
intézményvezető dönt az óvodai csoportok felosztásáról, nem a Testület, és nem a szülők.
Kikérheti a szakmai testületek, a pedagógusok, a szülők véleményét, de a döntés kizárólag az
intézményvezetőé. Amennyiben nem értenek egyet az intézményvezető döntésével, jelezheti a
fenntartó felé, de a fenntartó csak azt vizsgálhatja, hogy jogszerű volt-e a döntés, avagy sem.
Amennyiben a fenntartó jogszerűnek ítéli a döntést, a szülők panasszal a Kormányhivatal felé
élhetnek. A Kormányhivatal is csak azt vizsgálja, hogy kinek a hatáskörébe tartozik a döntés,
és, hogy szabályszerűen járt-e el a döntéshozó.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: Neki azzal van gondja, hogy így nem veszik figyelembe a
gyermekeket.
Mitykó Zsolt polgármester: A jegyző úr által felvázolt rend az eljárás menete. Minden
igyekezetével azon van, hogy a döntés mindenki számára kedvező legyen. Fontos a szakma
véleményének kikérése, azonban tudomásul kell venni, hogy azt időbe telik megszerezni.
Amint minden vélemény kialakul, azokat nyilvánosságra bocsájtják.
Merényi-Molnár Nikoletta szülő: A szülők egyértelműen kinyilvánították azon
véleményüket, hogy ilyen formában nem szeretnék az óvodai csoportok átszervezését. A
szülők támogatnák a tiszta csoportok bevezetését, de nem egyik pillanatról a másikra.
Mitykó Zsolt polgármester: Megvizsgálnak több alternatívát is az átszervezés folyamatáról.
A szülők egy része támogatja a tiszta csoport létrehozását, a másik része a vegyes csoport
mellett foglal állást. Milyen döntést hozzon az intézményvezető, hogy azzal mindenki meg
legyen elégedve?
Kerekes György képviselő: Tisztában vannak-e azzal, hogy mit nem szeretnének a szülők?
Ismeri-e valaki a koncepciót? Milyen alternatívákat lehetne felvázolni? Milyen alternatívákat
vázoltak fel a szülők? Akkor tudnának érdemben dönteni a kérdésben, ha minden információ
rendelkezésre áll, ismerik az ellenérdekű felek álláspontját. Hiányolja a dokumentumok
meglétét, azt, hogy mi hangzott el a különböző szülői, vagy szakmai fórumokon. Miért nem
tájékoztatják a részletekről a Testületet? Miért kell heteket várni egy-egy fórumra? Az
intézményvezető jogszerűen többféleképpen is eljárhat a témát illetően. Jogában van
megtenni, hogy nem veszi figyelembe a különböző testületek véleményét, és csak a saját
megítélése szerint dönt, vagy csak a pedagógusok véleményére alapoz, vagy csak a
gyermekek érdekeit helyezi előtérbe. E témában a jogszerűségre alapozni kevés. Sürgetné e
kérdés mielőbbi tisztázását és lezárását. Többek között azért is, hogy az indulatok ne
hatalmasodjanak el. Amennyiben kiderül, átszervezésnek minősül, legyen idő az
előkészületekre és ne a kényszer szülje a döntést.
Jeszenka Zoltán képviselő: Ebben a helyzetben a legcélravezetőbb lehetőség, ha egy
asztalhoz ül a szakma, a Testület, a Szülői Munkaközösség, és az indulatok elmérgesedését
megelőzően döntés születik. Olyan megállapodásra kellene jutni, amely mindenki
megelégedettségét szolgálja. Sajnos ez a téma már nem a szakmáról szól, hanem személyes
ellentétekről. Senkinek nem érdeke, hogy még nagyobb ellentétek alakuljanak ki, és
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esetlegesen elvigyék a településről a gyermekeket. Törekedni kell a kompromisszumra, de
figyelemmel kell lenni arra, hogy a döntés joga az intézményvezetőé.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Mivel sürgető a kérdés, megpróbálja a pedagógusi
munkaközösség véleményét a június 6-ai hétre tervezett szakmai, szülői értekezletre
megkérni. Véleménye szerint rendkívüli jelentőséggel bír az alsós pedagógusok véleménye az
óvodai csoportok átszervezését illetően. Egyetért azzal a javaslattal, hogy tartsanak egy olyan
szakmai, szülői, testületi értekezletet, amelyen döntés születik a kérdést illetően. A döntés
meghozatalánál mindenekelőtt a gyermekek érdekeit tartsák szem előtt. A legfontosabb, hogy
a gyerekek lelki, testi békéjét, nyugalmát biztosítsák. Amennyiben megoldást jelent, úgy
törekedjenek a csoportok átszervezésének fokozatos bevezetésére, úgy, hogy a gyerekek
lehetőleg annál a pedagógusnál maradjanak, akihez a leginkább kötődnek.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, jelöljenek meg egy időpontot, amikor az
értekezletre sort tudnak keríteni, és amelyen a témában döntés tud születni. Az értekezleten
legyenek jelen az érintett testületek képviselői, a szülők, az intézményvezető, a Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az értekezletre 2016. június 6. napján 17 órai
kezdettel kerüljön sor.
Szügyiné Kassai Henrietta, a József Attila ÁMK Óvoda és Bölcsőde Szülői
Munkaközösség elnöke: Az értekezleten bárki részt vehet, vagy csak a munkaközösségek,
testületek képviselői?
Mitykó Zsolt polgármester: Az értekezlet nyilvános, azon bárki részt vehet.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az óvodai csoportok
átszervezésének témájában, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési
Központ Óvodájában tervezett óvodai csoportok átszervezésének témájában a József Attila
ÁMK Óvoda és Bölcsőde Szülői Munkaközösségének kezdeményezésére 2016. június 6.
napján 17 órai kezdettel nyilvános, egyeztető fórumot tartson a József Attila ÁMK
Színháztermében, 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:
134/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
Egyeztető fórum az óvodai csoportok átszervezésének témájában
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ
Óvodájában tervezett óvodai csoportok átszervezésének témájában a József Attila ÁMK
Óvoda és Bölcsőde Szülői Munkaközösségének kezdeményezésére 2016. június 6. napján 17
órai kezdettel nyilvános, egyeztető fórumot tart a József Attila ÁMK Színháztermében.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. Feladat-ellátási szerződés megszüntetése – II. számú fogorvosi körzet
Mitykó Zsolt polgármester: Ianosné Dr. Gurzó Mária Magdolna tájékoztatja a Testületet,
hogy 2017. január 1-jével megszünteti fogorvosi praxisát Mezőhegyesen. Ebből kifolyólag
kéri az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel, 2016. június
30. napjával történő megszüntetését. A doktornő július 1. és december 31. napja között
felmondási idejét tölti, amely időszak alatt heti kettő alkalommal fog rendelni. Ez idő alatt
igyekeznek a megüresedett álláshelyet feltölteni. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a
Gurzó Fogászati Kft. fogszakorvosával Ianosné Dr. Gurzó Máriával 2012. december 18.
napján kötött feladat-ellátási szerződést, kérésének megfelelően, 2016. június 30. napjával
közös megegyezéssel szüntesse meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
135/2016. (V.25.) Kt. sz. határozat
Ianosné Dr. Gurzó Mária fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat II. számú fogorvosi körzetének
egészségügyi alapellátásának biztosítására – a 491/2012. (XII.11.) Kt. számú határozatával – a
Gurzó Fogászati Kft. fogszakorvosával Ianosné Dr. Gurzó Máriával 2012. december 18.
napján kötött feladat-ellátási szerződést, kérésének megfelelően, 2016. június 30. napjával
közös megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, és a feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: Lakossági jelzés érkezett, hogy az 52. majorban, azon a területen,
ahonnan korábban eltakaríttatták a felhalmozódott hulladékot, újra elkezdett gyűlni nagy
mennyiségben. A lakók tartanak attól, hogy rövid időn belül újra fel fog halmozódni a
hulladék. Kéri, hogy még időben állítsák meg a folyamatot.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az érintett terület nem az önkormányzat tulajdona, ebből
kifolyólag nem az önkormányzat kötelessége a hulladék eltakarítása.
Uj Zoltán képviselő: Közösségi oldalon lett arra figyelmes, hogy közzétették, a város több
pontján rókákat láttak. Kérdésként vetődött fel, hogy az önkormányzat miért nem tesz az
ügyben semmit. Felhívja a figyelmet, hogy a közösségi oldalon közzétett információ nem
hivatalos, arról az önkormányzat nem feltétlenül szerezhet tudomást. Addig, amíg hivatalos
bejelentést nem tesznek, addig az önkormányzat nem tud intézkedést foganatosítani.
Magyar Tibor képviselő: A városban egyre nagyobb felháborodást okoz a város
közterületein elhagyott kutyaürülék. Van-e arra lehetőség, hogy tájékoztatást kapjon a
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lakosság arról, mi a kötelezettsége azoknak a kutyatartóknak, akik közterületen sétáltatják a
kutyákat. Az önkormányzat tud-e a problémára megoldást találni?
Mitykó Zsolt polgármester: A jelzett problémáknak utánajárnak, és lehetőséghez mérten
megteszik a szükséges intézkedéseket.
Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés idejét és
napirendjeit:
2016. június 29. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) A képviselő-testület 2016. II. félévi munkaterve
2) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2013-2015. közti időszakban végzett
munkájáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület a 2016. január 27-ei ülésén úgy döntött,
hogy Hupucziné Györki Julianna, Mezőhegyes Város nyugalmazott jegyzője részére a
közigazgatás területén kiemelkedő érdemeket szerzett, több évtizedes közszolgálati, valamint
önkormányzati területen kifejtett eredményes munkája elismeréseként, Mezőhegyes várossá
nyilvánításának 27. évfordulója alkalmából „A köz szolgálatáért” kitüntető díjat adományoz.
A kitüntető díj átadására ünnepi műsor keretében – Ovszák Bernadett vers, Dere Máté
zongora – jelen ülésen kerül sor.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte
az ülésen való részvételt, és az ülést –1700 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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