Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. június 29. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Deli Zoltán, Jeszenka Zoltán, Kerekes
György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Rajos István alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal 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
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vezetőit,
munkatársait. Külön köszönti a meghívott vendégeket, 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. Rajos István alpolgármester
úr jelezte távolmaradását. A Képviselő-testület ülését gróf Széchenyi István politikus, író,
polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere gondolataival nyitja
meg: „Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, „esze, tudománya,
szorgalma által”.
A Képviselő-testület mai tanácskozása 2016. év első félévének utolsó, munkaterv szerinti
rendes ülése. Júliusban, augusztusban rendkívüli üléseken keresztül végzi a Testület a
munkáját, szeptembertől pedig a munkaterv szerinti rendes ülésein.
Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 8.
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása – Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ konyhája felújítására pályázat benyújtásáról; 9. 2016. évi Tanyafejlesztési Program
keretében pályázat beadásáról; 10. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása; 11.
A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása. A fenti
kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) A képviselő-testület 2016. II. félévi munkaterve
2) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2013-2015. közti időszakban végzett
munkájáról
4) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) A József Attila ÁMK Városi Könyvtár használati szabályzatának módosítása
6) Rendkívüli szociális támogatás igénylése
7) A közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzéséhez ismételt
közbeszerzési eljárás megindítása
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8) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása – Centrál Élelmezési és Szolgáltató

Központ konyhája felújítására pályázat benyújtásáról
9) 2016. évi Tanyafejlesztési Program keretében pályázat beadásáról
10) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása;
11) A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása.

Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy a 8., „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása – Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ konyhája felújítására pályázat
benyújtásáról” című napirend megtárgyalásával kezdjék az ülést, tekintettel arra, hogy a
pályázat benyújtásának a határideje a mai nap, így a döntést követően azonnal fel kell töltenie
a hivatal munkatársának a szükséges dokumentációkat a pályázati rendszerbe. Kéri, akinek
további javaslata, módosító indítványa van a napirendeket illetően, azt tegye meg.
Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket illetően, ezért kéri,
akik egyetértenek a napirendi pontokkal és a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjére
tett javaslatával, kézfelnyújtással jelezzék.
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.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
146/2016.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 57/2016., 59/2016., 61/2016., 62/2016., 135/2016.
Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása – Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központ konyhája felújítására pályázat benyújtásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ konyhája felújítására benyújtandó
pályázatról.

2

Kolozsi József műszaki csoportvezető: A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel
közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény alapján önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A törvény 3.
mellékletének II. alfejezete, a Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési
támogatásai 7. pontja – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása – alapján lehetőség
van pályázat benyújtására a József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Élelmezési
és Szolgáltató Központja konyhájának felújítása érdekében. Maximálisan igényelhető
pályázati összeg 40 millió Ft. A felmérések alapján javasolja, hogy a Testület a maximális
összegre nyújtsa be pályázatát. A település adóerő-képessége alapján a támogatás maximális
mértéke 85 %, tehát 15 % önerő szükséges, amely maximális támogatás esetében 7.058.824,Ft. A támogatással megvalósulhatna a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ konyhája
szellőztető rendszerének megújítása, hűtőkamrák felújítása, elektromos hálózat átépítése,
felújítása, mosdók komplett felújítása, akadálymentesítés, részleges falszigetelés. Emellett
körülbelül 10 millió Ft értékben lehetőség lenne eszközbeszerzésre. A pályázat benyújtásának
a határideje: 2016. június 29.
Mitykó Zsolt polgármester: A szóbeli tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a pályázat benyújtását. Elképzelhető, hogy nem a
maximális összeget nyeri az önkormányzat a pályázaton, ezért az önerő annak függvényében
kevesebb is lehet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a pályázattal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket,
észrevételeket.
Magyar Tibor képviselő: 2016. évben már több pályázat önerejének a fedezetét is az
adóbevételi többlet terhére biztosította a Testület. A Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság tett arra vonatkozóan javaslatot, hogy ezen pályázat önerejét minek a
terhére tudná biztosítani a Testület?
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Természetesen kikérték a pénzügyi vezető véleményét.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálása
szeptemberben várható, a beruházás 2017. évben valósulna meg. Amennyiben tehát a Testület
a pályázat benyújtása mellett dönt, az önerőt a 2017. évi költségvetésbe célszerű beépíteni.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a Testület mégsem tudja biztosítani az önerőt, úgy
veszteség nélkül visszaléphet a pályázattól?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Igen.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a pályázatot
illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a József Attila Általános Művelődési
Központ Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központja konyhájának felújítása érdekében,
azzal, hogy a pályázattal igényelt támogatás 40.000.000,- Ft és pályázathoz szükséges
7.058.824,- Ft önerőt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa, 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:
147/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása –
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ konyhájának felújítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. alfejezete, a Helyi
önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 7. pontja – Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása – alapján a József Attila Általános Művelődési Központ
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központja konyhájának felújítása érdekében.
A pályázattal igényelt támogatás 40.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 7.058.824,- 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 29. 18 óra (elektronikusan)
és 2016. június 30. (papír alapon)
beszámolásra: a pályázati döntést követően
1. naprendi pont: A képviselő-testület 2016. II. félévi munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Testület 2016. évi II. félévi munkatervének
tervezetét.
Mitykó Zsolt polgármester: Az éppen aktuális feladatokkal vélhetően bővülni fog a
napirendek sora minden ülésen. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, kiegészítő javaslata van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, kiegészítő javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el a 2016.
II. félévi munkatervét, 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:
148/2016.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. II. félévi munkaterve
2016. szeptember 28.
1) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának tűzoltó századosa, parancsnokhelyettese
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2016. október 26.
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
Előadó: Malya András, a Kuratórium elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2016. november 30.
1) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény kezelője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2016. december 14.
1) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
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2)

3)

4)

5)

Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok beszámolója
Előadói: Mitykó Zsolt, polgármester és Hanczik Tibor, Mitykó József, Pósa István
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2016.
Előadó: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

Mitykó Zsolt polgármester: A Testület nevében köszönetet mond a város szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata előkészítő munkálataiban részt vevő
személyeknek, Izsák Krisztina főtanácsosnak, Boros Józsefné vezető-főtanácsosnak, Labáth
Zita főtanácsosnak, illetve Gál Máriának a Szociális Egység vezetőjének. Külön köszönti és
köszönetet mond munkájáért Asztalos Sándornénak, a Szociális Kerekasztal elnökének. Az
előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és a
koncepció a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottsági, és a
testületi ülést megelőzően 2016. június 24. napján tartotta ülését a Szociális Kerekasztal. A
koncepciót a Testületnek 2 évente felül kell vizsgálnia, mely 2004. óta az előírásoknak
megfelelően meg is történik. A koncepció felvázolja a demográfiai adatokat, amelyekből
fontos megemlíteni a születések és elhalálozások számának, illetve a 0-18 éves korosztály
létszámának alakulását. Megállapítható, hogy Mezőhegyes lakosságának a száma évről évre
jelentős mértékben csökken. 2015. évben a lakosságszám 5400 fő volt. Rendkívül nagy a
születések és elhalálozások száma közötti különbség, illetve jelentősen csökkent a 0-18 év
közöttiek száma. A 0-18 éves korosztály létszáma csökkenésének oka az évről évre növekvő
elvándorlás. Ezen korosztály számának csökkenésével arányosan csökken a felnőtt korúak
száma is, hiszen a gyermekekkel együtt vándoroltak el a szülők is. A koncepció említést tesz
a 2016. évben tervezett és megvalósult feladatokról, mint például az utak, járdák felújításáról.
Megkezdődött a belterületi, aszfaltburkolattal el nem látott utak zúzott kővel történő
felújítása, a kátyúk feltöltése. Megítélése szerint az utak zúzott kővel történő feljavítása jól
sikerült, ideiglenesen jó megoldás lehet. Felmerült az igény a majori lakosok részéről is, a
majori utak zúzott kővel történő felújítására is, amely által a lakóházak könnyebben
megközelíthetővé válnának. A bizottság elfogadásra javasolja a jól előkészített, minden
részletre kiterjedő szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról szóló
beszámolót.
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Mitykó Zsolt polgármester: Tervek között szerepel az Ómezőhegyes major Vetőmag üzem
felé vezető útjának, illetve a Jókai utca felújítása. A Jókai utca a naperőmű létesítése okán
került még rosszabb állapotba. A beruházó céggel együttműködve az önkormányzat igyekszik
helyreállítani az utat. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a koncepciót illetően, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 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:
149/2016. (VI. 29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2016. évi
felülvizsgálata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (3) bekezdése értelmében a Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2013-2015. közti
időszakban végzett munkájáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Sportegyesület nemrégiben tartotta tisztújító
gyűlését, melyen Uj Zoltán Urat ismételten az egyesület elnökévé választották. Gratulál Uj
Zoltánnak újbóli megválasztásához. Felkéri az elnök urat, amennyiben kiegészítenivalója van
a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Köszöni a gratulációt. A tájékoztatóhoz nem kíván
kiegészítést tenni, úgy véli, az írásos tájékoztató részletesen végigelemzi az egyesület elmúlt
három évét. Az egyesület 2016. május 30. napján megtartott közgyűlésén újból elnökké
választották. Rövid időn belül ismételten össze kell hívni a közgyűlést az alapszabály
módosítása okán. A tájékoztató mellékletét képező táblázatban összefoglalta az egyesület
elmúlt három évének pénzügyi adatait. A kimutatás szemlélteti, hogy igen komoly összegeket
fordítottak az egyesületre, fő támogatója az önkormányzat, és a Mezőhegyesi Ménesbirtok
Zrt. Ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak az egyesület
fennmaradásához.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri elnök urat, tájékoztassa a jelenlévőket az egyesület
labdarúgó szakosztálya ifjúsági és serdülő csapatainak eredményeiről.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Az MSE ifjúsági és serdülő labdarúgó csapata is első
helyezést ért el a 2015/2016. év Békés megyei labdarúgó bajnokságában, megyei bajnokok
lettek. A jövőben igyekeznek az utánpótlás nevelésre még nagyobb hangsúlyt fektetni. Ennek
érdekében több szintű tárgyalásokat folytatnak. Rajos István alpolgármester úr, illetve Magyar
Tibor képviselő úr is tagja az MSE elnökségének, akik a többi taghoz hasonlóan igyekeznek
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mindent megtenni azért, hogy az utánpótlás biztosítása területén eredményt érjen el az
egyesület. Mindez függ attól, hogy mekkora összegű támogatást sikerül az egyesületnek
elnyernie. A felnőtt labdarúgó csapat ugyanabban a megyei bajnokságban indul a 2016/2017es szezonban, mint a korábbi években. A jövő évtől – amennyiben minden az elképzelések
szerint alakul – magasabb szinten kívánják indítani a csapatot. Tisztában vannak azzal, hogy
az önkormányzat az eddigieknél nagyobb összegű támogatással nem tud hozzájárulni az
egyesület működtetéséhez. A TAO-támogatásokat igyekeznek teljes mértékben megpályázni,
amely segítségével különböző fejlesztéseket valósíthatnának meg – ilyen például a labdarúgó
pálya felújítása.
Mitykó Zsolt polgármester: Az MSE-ben a labdarúgó és a kézilabda szakosztály az, amely
jelenleg is aktívan működik?
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Igen. Birkózásra jelenleg az egyesületen belül nincs
lehetőség. Sajnálatos módon a korábbi edző külföldi kiküldetése okán nem tudta vállalni a
feladatot. A mezőhegyesi birkózóknak jelenleg csak vidéken van lehetőség a sportolásra.
Információi szerint a mezőhegyesi birkózókat felkaroló egyesület meg fogja rendezni a
hagyományos id. Csanádi István Birkózó Emlékversenyt. Azoknak a sportolóknak, akik
komolyan kívánnak a birkózással foglalkozni, a fent említett vidéki egyesület lehetőséget
biztosít, mind az edzésekhez, mind a versenyekhez. Az MSE nem szüntette meg a birkózó
szakosztályt, csak szünetelteti – ugyanúgy, mint az atlétikai és teke szakosztályt – tehát,
amennyiben a jövőben igény lesz rá, és meg tudják teremteni a lehetőségét, úgy újra indítják
ezen szakosztályok működését.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szépen kidolgozott, részletes adatokat
tartalmazó tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A bizottság elnökhelyettese részéről
egy kérdés merült fel.
Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: A tájékoztatóban szerepel, hogy az Egyesület 2016. évben a TAO
pályázaton több, mint 4 millió Ft-ot nyert, amelyhez 1.833.000,- Ft önerőre lesz szükség. Az
önerőt milyen forrásból fogja biztosítani az MSE?
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Erre a kérdésre egyelőre nem tud konkrét
információval szolgálni. Tárgyalást folytat az önkormányzattal, illetve igyekszik a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-től is támogatást szerezni. Mindösszesen 11 millió Ft TAOtámogatást nyert el az egyesület, amelyet ablakcserére, a burkolat felújítására, az öltözők,
zuhanyzók, mosdók, a tetőszerkezet teljes felújítására szeretnék fordítani. Elképzelhető, hogy
a beruházás csak 2017. évben fog megvalósulni, és az önerőt akkor kell rendelkezésre
bocsátani.
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Jeszenka Zoltán képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyettese: Mi az oka annak, hogy a támogatás csak 75 %-os intenzitású? Miért kell
ilyen nagy összegű önerőt befizetnie az egyesületnek?
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: 90 %-os intenzitású lenne a támogatás, ha nem vennék
figyelembe a felnőtt csapatokat, tehát egy átlagot számolnak a támogatás intenzitásának
megállapítása során.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Magyar Tibor képviselő, az MSE elnökségének a tagja, kézilabdaedző: A Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium felajánlotta a mezőhegyesi birkózók számára,
hogy térítésmentesen használhatják edzéseik megtartására az iskola tornatermét. Dékány
Sándor vezetésével heti egy alkalommal edzéseket tartanak. Igyekeznek népszerűsíteni,
erősíteni a városban ezt a sportágat is, az iskola is hozzájárul ahhoz, hogy ne vesszen el a
birkózás Mezőhegyesen. Az egyesület kézilabda szakosztálya viszonylag zökkenőmentesen
működik. Egyetlen probléma, hogy nagyon sok – több, mint egy csapatra való – játékos él
vidéken, vagy éppen külföldön, ezért az edzéseken és a különböző versenyeken való részvétel
akadályozott. Meg kell találni azokat a szponzorokat, forrásokat, akik, amelyek lehetőséget
biztosítanának arra, hogy a vidékre elköltözött játékosokat, vagy a vidékről igazolt
játékosokat egy-egy edzésre, mérkőzésre haza tudják szállítani. Körülbelül három évvel
ezelőtt rendkívül komoly utánpótlás nevelést kezdett el, de azokat a sportolókat még nem
tudja versenyeztetni a felnőtt csapatban azért, hogy az versenyképes maradjon. Amennyiben
nincs felnőtt csapat, úgy nincs utánpótlás sem. Komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy a
problémára megoldást találjanak. Korábban mindig figyeltek arra, hogy a helyi gyerekeknek,
felnőtteknek folyamatos játéklehetőséget biztosítsanak, de az elvándorlás miatt kénytelenek
vidéki játékosoknak is lehetőséget biztosítani. Ahhoz, hogy vidéki játékosokkal erősítsék a
csapatot, pénzre van szükség. Ennek irányába igyekeznek komoly lépéseket tenni, majd a
későbbiekben az utánpótlás neveléssel visszaállítani azt a rendszert, amelyben a helyi
fiataloknak biztosítanak játéklehetőséget. Fontos a felnőtt csapat példamutatása a fiatalok
ösztönzése érdekében. A szakosztály működtetése – az egyesület által biztosított forrás
mellett – a játékosok, szülők támogatása által biztosított.
Mitykó Zsolt polgármester: Az MSE nem szüntette meg sem a Birkózó, sem az Atlétika,
sem a Teke Szakosztályát, egyelőre szünetelteti azokat. A Birkózó Szakosztályt korábban
Kínyó Sándor edző vezette. Meg kell említeni a Hencz Gyula – a Békés Megyei Birkózó
Szövetség elnöke – által vezetett Hencz Wrestling Birkózó Sport Egyesületet, amely
egyesületben edz és versenyez több, mezőhegyesi birkózó is. A Hencz Wrestling Birkózó
Sport Egyesület rendezi meg az idei évben az id. Csanádi István Birkózó Emlékversenyt.
Jelenleg a legeredményesebb mezőhegyesi birkózó Kovács Lívia, aki eredményeivel példát
mutat társainak.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyesi Sportegyesület
2013-2015. közti időszakban végzett munkájáról 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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150/2016. (VI. 29.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2013-2015. év közötti
időszakban végzett munkájáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2013-2015. közti
időszakban végzett munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatóját a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a rendeletmódosítás szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A rendelet módosítására azért van szükség, mert a Szervezeti
és Működési Szabályzat felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy nem tartalmaz olyan
hatáskör-átruházásokat – polgármesterre, jegyzőre, bizottságokra átruházott hatásköröket – és
megjelöléseket, melyeket más helyi rendeletek tartalmaznak.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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)
11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
5. napirendi pont: A József Attila ÁMK Városi Könyvtár használati szabályzatának
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: 2015. évben szakértői, szakfelügyeleti ellenőrzés volt a városi
könyvtárban, mely során megállapítást nyert, hogy módosítani szükséges a könyvtár
használati szabályzatát. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
10

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a
könyvtár használati szabályzatát a fenntartó – azaz a Képviselő-testület – határozza meg.
A szabályzatot az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés és a szabályzattervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a tervezet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a városi könyvtár
használati szabályzatát.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila
Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal határozza meg, kézfelnyújtással jelezze.
151/2016. (VI. 29.) Kt. sz. határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár
könyvtárhasználati szabályzata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár könyvtárhasználati
szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal határozza meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Rendkívüli szociális támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a rendkívüli szociális támogatás iránti igény benyújtásának
szükségességéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A Képviselő-testület korábbi ülésén
döntött arról, hogy nem csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
ingyenes nyári szünidei étkeztetését biztosítja, hanem saját forrásból azon gyermekekét is,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes nyári szünidei étkeztetésére az állam biztosítja a
fedezetet, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára azonban az
önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania, ami a nyári szünidőre vonatkozóan
1.600.000,- Ft-ot jelent. A rendkívüli szociális támogatás ezen kiadás fedezetének biztosítását
szolgálná.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását. Örömmel fogadnák a nyertes
pályázatot, amely 1,6 millió Ft-tal csökkentené a forráshiány mértékét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon
felhatalmazást a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat munkaanyagának elkészítésére
és a pályázat benyújtására, melyben a pályázott összeg: 1.600.000,- forint, 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:
152/2016. (VI.29.) Kt.sz. határozat
Rendkívüli szociális támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Magyarország 2016. évi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet, III. 4. pontja szerint, helyi
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli szociális támogatás
munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására. A pályázott összeg: 1.600.000,forint.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: Folyamatában
7. napirendi pont: A közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi
beszerzéséhez ismételt közbeszerzési eljárás megindítása
Mitykó Zsolt polgármester: A közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi
beszerzése érdekében indított közbeszerzési eljárást a Testület a 2016. június 16-ai rendkívüli
ülésén eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidőn belül nem érkezett ajánlat. Dr. Fodor András ügyvéd úr jelen volt a rendkívüli
testületi ülésen, aki tájékoztatta a Testületet, hogy mivel a gépbeszerzés közbeszerzési eljárás
köteles, így újból meg kell indítani az eljárást. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és az ajánlattételi
felhívás a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a közbeszerzési eljárás ismételt megindítását. A
beterjesztett ajánlattételi felhívás tartalmában megegyezik a korábbi felhívással, csak az
eljárási határidőket módosították.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület indítsa el a közbeszerzési eljárást a Dr.
Varga Imre ügyvéd úr által elkészített „Gépbeszerzés 2016. - Mezőhegyes” tárgyú, eljárást
megindító felhívás alapján, és az alábbi vállalkozásokat hívja meg az eljárás lefolytatásához,
illetve hívja fel árajánlatuk beterjesztésére: Traktor Trade Kft.; Agromaster Kft.; Umwelt Kft.;
Mező-Trans Kft., 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:
153/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
A közmunka pályázattal elnyerhető traktor és pótkocsi beszerzéséhez ismételt
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. június 30.
9. napirendi pont: 2016. évi Tanyafejlesztési Program keretében pályázat beadásáról
Mitykó Zsolt polgármester: „A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről” címmel a Földművelésügyi Minisztérium
pályázatot írt ki, mely által lehetőség nyílik a majorok fejlesztésére, a majorban élők
komfortérzetének javítására. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja a
pályázat benyújtását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Magyar Tibor képviselő: Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, pontosan melyik célterületre
pályázna az önkormányzat, és nyertes pályázat esetén milyen beruházás valósulna meg?
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat a „szigetüzemű külterületi közvilágítás
kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” című
kiírásra nyújtaná be pályázatát. Elképzelései között szerepel a külterületi buszmegállók
napelemes lámpával történő megvilágítása. A pályázat keretében lehetőség van úgynevezett
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szigetüzemű napelemes energiával táplált külterületi közvilágítás kialakítására. Nyertes
pályázat esetén a Külsőpereg-Rákóczi (47.) majorba, a Belsőperegi tanyák (52.) majorba,
valamint a Belsőperegpuszta (57.) majorba vezető bekötőutak kereszteződésénél lévő
buszmegállókban alakítanák ki a közvilágítást, továbbá az 57. majori kereszteződésnél egy
figyelemfelhívó, villogó sárga lámpa kerül kiépítésre. A majori bekötőutak kereszteződésénél
lévő buszmegállók megvilágítása érdekében a polgármester, az alpolgármester és a jegyző
több alkalommal is tárgyalást folytatott, ennek eredményeképpen van lehetőség most a
pályázat benyújtására. Igyekeznek megoldást találni a többi majori bekötőút megvilágítására
is.
Kéri a további kérdéseket, véleményeket. Mivel további kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi Tanyafejlesztési Program keretében kiírt
pályázat 1. célterület e) pontjában foglalt „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása
tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” alcímre nyújtsa be
pályázatát a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, 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:
154/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
A 2016. évi Tanyafejlesztési Program keretében pályázat beadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2016. évi Tanyafejlesztési Program keretében kiírt
pályázat 1. célterület e) pontjában foglalt „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása
tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” alcímre
nyújtja be pályázatát.
A projekt költsége:
Darab

4

összesen

Nettó
költség (Ft)

Eszköz/feladat
UNK-MONO16W5M-2016-KV
napelemes
közvilágítás kiépítése
Műszaki ellenőr

Bruttó
költség (Ft)

Támogatás
90% (Ft)

Önerő
10% (Ft)

2.426.000,-

3.081.020,-

2.772.918,-

308.102,-

100.000,2.526.000,-

127.000,3.208.020,-

114.300,2.887.218,-

12.700,320.802,-

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 10 % önerőt, 320.802,- Forintot a 2016. évi
adóbevételi többlet terhére biztosítja.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete igényli a támogatási előleget a megítélt támogatás
75%-ának mértékéig.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítás létesítéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást
indítsa el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
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10. napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a pályázattal kapcsolatos ismeretekről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat 2015. évben is
benyújtotta közművelődési érdekeltségnövelő pályázatát, 1.640.000,- Ft összköltséggel.
Akkor az önkormányzat 138.000,- Ft összegű támogatásban részesült. Idén ismét úgy
gondolták, hogy érdemes megpróbálni, és beadni a pályázatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás tárgyában, 1.510.796,- forint összköltséggel, 1.359.716,- forint
támogatási résszel, 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:
155/2016. (VI.29.) Kt. számú határozat
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pontja alapján közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás tárgyában pályázatot nyújt be 1.510.796,- forint összköltséggel,
1.359.716,- forint támogatási résszel. A pályázat benyújtásához szükséges 151.080,- forint
önerőt a József Attila Általános Művelődési Központ költségvetése biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. július 15.
11. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet az ÁMK alapító okirata módosításának szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Mezőhegyes, Petőfi sétány 3. szám alatti volt könyvtár
épület használati jellege megváltozott, ezért van szükség az alapító okirat módosítására.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési
Központ alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítsa,
kézfelnyújtással 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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156/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
József Attila Általános Művelődési Központjának
Alapító okiratát módosító okirata
A Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja a Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015.
június 24. napján kiadott 142/2015. (VI.24.) számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 156/2016 (VI.29.) sz. Kt. határozatra figyelemmel
a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat 9. pontja következőre módosult:
9

5820 Mezőhegyes, Petőfi sétány 3.

4/3

Üzemeltetés,
kezelés

használaton
kívüli ingatlan

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József
Attila Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát hagyja jóvá, kézfelnyújtással 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:
157/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete József Attila Általános
Művelődési Központja Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Mezőhegyes Város
Képviselőtestületének József Attila Általános Művelődési Központja alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Város Képviselőtestületének József Attila
Általános Művelődési Központja
1.1.2. rövidített neve: József Attila Általános Művelődési Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
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1
2
3
4
5
6
7
8

1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
Bölcsőde
1 számú Óvoda
2 számú Óvoda
3 számú Óvoda
Étkeztetés
Kollégium
Vendégház
Közművelődés, városi könyvtár, iskola

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

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Mezőhegyes Városi
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.
Önkormányzat
Képviselőtestületének Centrál
Élelmezési és Szolgáltató
1
Központja (a Mezőhegyes Város
Képviselőtestületének József
Attila Általános Művelődési
Központjába beolvadt szerv)
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
3.1.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:Mezőhegyes Városi Önkormányzat
3.2.2.székhelye:5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység
végzése : óvodai nevelés, ellátás; bölcsődei ellátás, könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés, gyermek és közétkeztetés
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás;
bölcsődei ellátás;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés,
gyermek és közétkeztetés
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
1
kapcsolatos feladatok
2 074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
3 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044
Könyvtári szolgáltatások
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
6
fejlesztése
7 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
8
ellátásának szakmai feladatai
9 091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
10
nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
11
nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
12 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
13 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
14
biztosítása
096040
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi
15
nevelése
16 104030
Gyermekek napközbeni ellátása
17 104031
Gyermekek bölcsődei ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
18
intézményében
19 104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város közigazgatási
területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozott időre ( 5 évre) nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti

jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
tv.

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, sajátos
nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése
6.1.3.gazdálkodásával
összefüggő
jogosítványok:
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak
végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a
működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény
mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális gyermekfeladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
, tanulólétszám
1 1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17. …
50
2 2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.
…
50
3 3.számú Óvoda Mezőhegyes, Csokonai u. 1. …
25
4 József Attila ÁMK Bölcsődéje
10
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
rendelkezés joga funkciója, célja
száma
vagy a vagyon
használati joga
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
721
Üzemeltetés,
Közművelődés és
1
kezelés
könyvtár
5820 Mezőhegyes, Szent György tér 721
Üzemeltetés,
Kollégium
2
10.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
129
Üzemeltetés,
Óvoda, bölcsőde
3
kezelés
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 527
Üzemeltetés,
Óvoda
4
2.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 17. 736
Üzemeltetés,
Óvoda
5
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22. 3
Üzemeltetés,
étkeztetés
6
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 10. 863/1
Üzemeltetés,
vendégház
7
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kórház u. 24.
649
Üzemeltetés,
iskola épület
8
kezelés
5820 Mezőhegyes, Petőfi sétány 3.
4/3
Üzemeltetés,
használaton
9
kezelés
kívüli ingatlan
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7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.25. napján kelt, alapító okiratot
visszavonom.
Kelt: Mezőhegyes, 2015. június 24.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Mezőhegyes Város Képviselőtestületének József Attila Általános Művelődési Központja
2016.06.29. napján kelt, Ö/270-3/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. Térfigyelő kamerák áthelyeztetéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A térfigyelő kamerák esetleges áthelyeztetéséről kívánja
tájékoztatni a Testületet. A Rendőrséggel egyeztetve arra a megállapításra jutottak, hogy a
Battonyai úton kihelyezett kettő térfigyelő kamerából egyet áthelyeztetnének a II. József krt.
és Komlósi út kereszteződéséhez – a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium épületére – amely által a II. József krt., és a Komlósi út egy része is láthatóvá
válna. A Centrál épületén lévő kamerák egyike erősebb optikát fog kapni – a pályázatba nem
lehetett beépíteni, mert rendkívül megnövelte volna a költségeket – amely nagyobb
képfelbontást, élesebb, jobb képminőséget eredményez. Rendszeresen visszatérő probléma a
Diákotthon mögött lévő játszótér eszközeinek a megrongálása. A további rongálások
kiküszöbölése érdekében a játszótérnél lévő kamerát vagy elforgattatnák másik irányba, vagy
áthelyeztetnék a Diákotthon épületére. Amennyiben alacsonyan kerül kihelyezésre a kamera,
úgy félő, hogy ellopják azt – sajnos volt már rá példa – ha pedig magasabbra helyezik, úgy a
fáktól nem belátható a tér.
2. A polgármester szabadságáról
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. §-a értelmében a
polgármester az igénybe vett szabadsága mértékéről utólagos jóváhagyás érdekében
tájékoztatja a testületet. Az idei évben – 2016. június 29-éig – 16 nap szabadságot vett ki.
Kéri, hogy a Testület a 2016. évi szabadsága terhére 16 nap szabadság kivételét hagyja jóvá.
Kéri a Testületet, aki bejelentését elfogadja, 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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158/2016.(VI.29.) Kt.sz. határozat
A polgármester szabadságáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. §ában foglaltak alapján Mitykó Zsolt polgármester 2016. évi szabadsága terhére 2016. február
5., február 12., február 26., március 4., március 16., március 25., április 8., április 15., április
29., május 13., május 20., május 27., június 23-24., valamint június 27-28. napján letöltött 16
nap szabadság kivételét utólagosan jóváhagyja.
Felelős: Rajos István alpolgármester
Határidő: azonnal
3. Kövesdi Sándorné észrevételei
Mitykó Zsolt polgármester: Kövesdi Sándorné mezőhegyesi lakos, a Mezőhegyes
Turizmusáért Egyesület vezetője írásban észrevételt tett több témát illetően. Az egyik a
világháborús emlékműveket érinti. Kövesdi Sándorné jelen van az ülésen, kéri, tegye meg
észrevételeit.
Kövesdi Sándorné mezőhegyesi lakos, a Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület vezetője: A
Város- és Környezetvédő Egyesület pályázati támogatással felújította az I. világháborús
emlékművet. Többen jelezték felé és Ő is sérelmezi, hogy az I. világháborúban elhunyt
katonák tiszteletére nem állítottak külön emlékművet, hanem azt a II. világháborús emlékmű
hátoldalán helyezték el. Ebből kifolyólag nehezen észrevehető, semmi nem jelzi, hogy az az
emlékmű ott található. A hősi halottak hozzátartozói sem tudják, hol található az a tábla,
amelyen az I. világháborúban elhunyt katonák nevei szerepelnek. Nem lehetett volna más
helyszínen emléket állítani az I. világháborúban elhunytak emlékére? Mindemellett hiányolja
azokat a tájékoztató táblákat, amelyből kitűnik, hogy milyen alkalomból és kiknek az
emlékére készültek az emlékművek.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázati előírások értelmében az emlékművet az eredeti
állapotában kellett felújítani, így annak áthelyezését a pályázati támogatásból nem lehetett
volna megvalósítani. Jó ötletnek tartja, hogy a város emlékműveit táblával jelezzék.
Igyekeznek utánajárni, hogy milyen lehetőségek vannak a táblák kivitelezésére.
Kerekes György képviselő: Az I. világháborúban elhunyt sorkatonák emlékére állított
emlékművön eredetileg egy bronztábla volt. Sajnálatos módon a bronztábla eredeti feliratairól
nem maradt semmiféle feljegyzés, képi dokumentáció, még a Levéltárban sem. Az
emlékművet máshol nem tudták volna elhelyezni. Azzal egyetért, hogy az emlékmű nehezen
észrevehető, sajnos a körülmények miatt nem helyeztethették át más helyre. A hősi halottak
neveit kutatás során szedte össze, négy adatbázisból. Részben a hősi halotti emlékműről, a
temetői sírfeliratokból, egy kormányrendeletből, amely alapján minden településen összeírták
a hősi halottakat, illetve az I. és II. világháború között kiadott, gyalogezredek hősi halotti
névsoraiból. Ennél bővebb kutatásra nem volt lehetősége. A kutatásai eredményeképpen 184
név került a táblára. Amennyiben kimaradtak nevek, azok hozzátartozóitól elnézést kér.
Igyekszenek a különböző fórumokon felhívni az emlékműre a figyelmet. Erre kér mindenkit.
Az információs táblák kihelyezésére tett észrevétellel egyetért. Mezőhegyesen nagyon sok
olyan épület, építmény, műemlék, liget, park van, amelyek jelölésére – információs táblával
történő ellátására – turisztikai pályázatot nyújthatnának be. Amennyiben lenne arra lehetőség,
21

hogy ilyen pályázatot nyújtson be akár az egyesület, akár az önkormányzat, azt támogatná,
annak tartalmi kivitelezésében szívesen részt venne.
Mitykó Zsolt polgármester: Kövesdi Sándorné másik felvetésében a város lakosságának a
kérését tolmácsolja, mely szerint szeretnék, ha meghirdetnék a testvérvárosi kirándulásokat és
amennyiben van rá lehetőség, úgy hozzájárulás fejében, aki szeretne, részt vehetne azokon.
Korábban jelezte az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság felé, hogy
vizsgálja meg, van-e arra lehetőség, hogy a testvérvárosi meghívásokat kiterjesszék a
lakosság irányába. Vannak olyan testvérvárosi meghívások, amelyek esetében meghatározzák
a delegáció létszámát, azok kötöttebbek és csak a Testületnek szólnak. Ezeknek a
meghívásoknak a lakosság irányába történő kiterjesztésére nincs lehetőség. Annak nem látja
akadályát, hogy egy adott testvérvárosi eseményre szóló meghívást meghirdessék a lakosság
körében. Barta István egyéni vállalkozót is be lehetne vonni, aki a személyszállítást
végezhetné.
4. A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. felszámolási ügyében keletkezett
végzésről
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Varga Imre ügyvéd úr megküldte a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. felszámolási ügyében érkezett végzést, zárómérleget,
vagyonfelosztási javaslatot és mellékleteit. Tájékoztatja a Testületet, hogy a zárójelentés
alapján az Önkormányzat részére 101.588,- Ft összegű kártérítés kerül kiutalásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
idejét és napirendjeit:
2016. szeptember 28. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Zsóriné Kovács Márta és Magyar Tibor
képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1600 órakor – berekesztette.

K. m. f.
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Zsóriné Kovács Márta
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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