Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
16/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 28. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Tóth Péter tűzoltó őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának parancsnoka, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
Közbiztonsági Munkacsoportjának tagjai: Vígh Antal, az Orosházi Határőr Igazgatóság
Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott alezredese, migrációs szakértő, Puju János, a
Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott szakértője, Soósné Záluszki Mária, a József Attila
Általános Művelődési Központ intézményvezetője, Gál Mária, Mezőhegyes Város
Önkormányzata Szociális Egységének vezetője, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető,
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, 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 9 fővel határozatképes. A Képviselő-testület
munkaterv szerinti rendes ülését Prof. Dr. Isaszegi János vezérőrnagy, több nemzetközi
békeépítő és békefenntartó kontingens volt parancsnokának, Mezőhegyes Díszpolgárának
gondolatával nyitja meg: „A kilátástalan elszegényedésből következő tömeges migráció, a
fegyver-, szerv-, műkincs-, drogkereskedelem és a terrorizmus veszélyes összefonódásának
jelei és eseményei, mind arra kell, hogy ösztönözzék a nemzetközi szervezeteket és az egyes
államokat, hogy mégoly optimistaként is, nézzenek mihamarabb szembe a fentebb jelzett, nem
is teljes körűen felsorolt folyamatokkal, s felelősséggel tegyenek az élhetőbb jövő érdekében!”
Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 15. Bursa
Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról, illetve 16. A Délbékési Jövőkép Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása. Ezen túlmenően az ülésre
meghívást kapott Vígh Antal, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály
nyugalmazott alezredese, migrációs szakértő, valamint Puju János, a Bűnügyi és Felderítő
Osztály nyugalmazott szakértője, akik a dél-békési migrációs helyzetről tartanak tájékoztatót.
A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Tájékoztató Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi
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
4) Köznevelési Intézmény átadásáról
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5) A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról szóló 49/2014.(II.25.) kt. sz.

határozat módosítása
6) Fejlesztési hitelek felvétele
7) Az MSE támogatása
8) Dr. Varga Imre ügyvéddel kötendő megbízási szerződés és korábbi szerződés

módosítása
9) Az Alföld Ambulance Kft. beszámolója az elsősegélynyújtó-hely működéséről
10) A közvilágítás ellátására 2017. évi villamos energia beszerzése
11) Védőoltással kapcsolatos ajánlat
12) A Zala György lakótelep lakóinak kérelme parkoló építésére
13) Borsós Károly ingatlanvásárlási kérelméről
14) Német Mihály Sándor kérelme a 261/70 hrsz-ú ingatlan elidegenítési tilalom törléséről
15) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról
16) A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A 3. napirendi pont előadója, Tóth Péter tűzoltó őrnagy, a Békés
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának parancsnoka jelezte, hogy az ülésre később érkezik, ezért kéri,
hogy az 1. és 2. napirendi pont megtárgyalását követően a dél-békési migrációs helyzetről
szóló tájékoztatót hallgassák meg. Amint megérkezik az őrnagy úr, úgy a 3. napirendi pont
tárgyalásával folytatódna az ülés. 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
175/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 126/2016., 138/2016., 139/2016., 142/2016.,
143/2016., 144/2016., 152/2016., 153/2016., 155/2016., 156/2016., 157/2016., 169/2016.,
171/2016. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Tájékoztató Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a Testületet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A tájékoztatóról és a rendeletmódosításról
együttesen kíván tájékoztatást nyújtani. Formailag annyiban változtak a táblázatok az eredeti
költségvetés táblázataihoz képest, hogy – a Magyar Államkincstár kérésének megfelelően – az
összegek forintban, nem pedig ezer forintban kerültek feltüntetésre.
A költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzat 45.504.539,- Ft-tal növekedett
2016. I. félévben. Bevételi oldalon a központi működési támogatás előirányzata 33.536.461,Ft-tal csökkent. A központi működési támogatás többletbevételeként jelenik meg a
bérkompenzációra, valamint a szociális ágazati pótlék és annak kiegészítésének kifizetéséhez
biztosított támogatás, továbbá a 206.595,- Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. A nagy
összegű csökkenés oka az, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásként megítélt
51.000.000,- Ft – A MÁK kérésére – átcsoportosításra került a felhalmozási célú központi
támogatások közé. A működési célú támogatás – az egészségügyi alapellátáshoz az OEP által
folyósított összeg, a közfoglalkoztatás feladatainak viteléhez a Munkaügyi Központ által
rendelkezésre bocsátott összeg, és a PILOT mintaprogram év közbeni változásából eredő
pénzeszköz csökkenés – előirányzata 3.339.000,- Ft csökkenést mutat. A csökkenést a
közfoglalkoztatási programok év közbeni átalakulása okozta. A felhalmozási célú támogatás
előirányzata 92.274.000,- Ft-tal növekedett. A növekedés oka a működési előirányzatból
átcsoportosított, Mezőhegyes városnak ítélt 51 millió Ft támogatás. Az Állam önerő
támogatásban részesítette az önkormányzat szennyvízberuházását. A projekt támogatásának
előirányzata 41.274.000,- Ft-tal növekedett. Ezzel párhuzamosan a projekt megvalósításához
beállított 41.274.000,- Ft hitelfelvétel zárolásra került, tekintettel arra, hogy nem lesz szükség a
hitel felvételére. A közhatalmi bevételek előirányzata 1.600.000 Ft-tal emelkedett, amelynek
oka, hogy a Testület 1.600.000,- Ft-ot biztosított a kizárólag rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek nyári szünidei étkeztetésére. Ezen összeg biztosításához
növelni kellett az adóbevétel előirányzatát. A MÁK állásfoglalása szerint ezt étkeztetési
segélyként kell lekönyvelni, ezért az ellátottak pénzbeli juttatásai – segélyek – kiadási
előirányzat növekménye 1,6 millió Ft. Az 1,6 millió Ft nem került teljes mértékben
felhasználásra, csupán 1.090.000,- Ft. A működési bevételek előirányzatának növekménye
28.097.000,- Ft. A felhalmozási bevételek – az ingatlanértékesítések – előirányzata 2.125.000,Ft-tal növekedett. A szerződések megkötése folyamatban, ezért e tétel várhatóan a III.
negyedévre fog realizálódni, mindenképpen növekedni fog. A hitel, kölcsön bevétel
előirányzata változatlan. A szennyvíztisztító korszerűsítésének hitele – 41.274.000,- Ft – a
pályázat önerő támogatása miatt zárolásra került, a TOP előkészítési költségeinek
finanszírozására beállított 50 millió Ft változatlan marad. Kiadási oldalon a személyi juttatások
előirányzata 2.462.000,- Ft-tal növekedett, ennek megfelelően – 645.000,- Ft-tal – a járulékok
előirányzata is. A növekedést a bérkompenzációk és a szociális ágazati pótlék és annak
kiegészítése eredményezte. A dologi jellegű kiadások növekedését – 12.153.000,- Ft – részben
a továbbszámlázott tételek, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, valamint a TOP
pályázatok előkészítési munkálataira kifizetett összegek – 5.273.358,- Ft – eredményezték. A
költségvetésben eredetileg – testületi kérésre – a TOP és VP pályázatok előkészítő
munkálataira nem került összeg betervezésre. A MÁK azonban szigorúan veszi, hogy
előirányzat nélkül nem történhetnek ilyen jellegű kifizetések. Ennek okán a finanszírozási
kiadásoknál kerültek ezek az összegek átcsoportosításra. Az egyéb működési célú kiadások
előirányzata 5.642.000,- Ft-tal nőtt. A növekedés az 1.971.000,- Ft összegű 2015. évi központi
támogatás visszafizetéséből ered. Működési célú tartalékként 2.720.000,- Ft jelentkezik. A
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beruházási kiadások előirányzatának növekménye 695.972.000,- Ft. A beruházások
növekedését könyveléstechnikai helyesbítés okozta, a felújítások köréből a szennyvízberuházás
a beruházások kiemelt előirányzatába került át 673.066.980,- Ft összeggel. A beruházások
előirányzatai között új tételként szerepel az ÁMK fűtéskorszerűsítésére beállított 21.221.000,Ft, valamint az MTZ traktor beszerzésének előirányzatát a testület korábbi döntése értelmében
1.000.000,- Ft-tal emelte meg. A finanszírozási kiadások előirányzata 2.461.000,- Ft-tal
csökkent. Az Alföld-Faktoring Zrt. által nyújtott támogatást megelőlegező hitelt májusban, a
kazán hitelt júniusban visszafizették. A Démász csoportos fényforráscseréjéhez felvett hitel
törlesztését szerződés szerint júliustól megkezdték, a tervek szerint 2017. július hónapban
kifizetésre kerül az utolsó részlet. A TOP pályázatokra beállított 50 millió Ft fejlesztési hitel
előirányzatából az egyéb szolgáltatások kiadásának előirányzatához került átcsoportosításra
10.000.000,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a
tájékoztatót és a rendelettervezetet illetően, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Mind a tájékoztató, mint a rendelettervezet egy rendkívül
részletesen kidolgozott anyag. Kissé nehézkes volt számára abban eligazodni. A
szennyvízberuházás önerejének állam általi támogatása azt jelenti, hogy a projekt
megvalósításához beállított 41.274.000,- Ft hitelfelvétel zárolásra került, tehát a hitelt nem kell
az önkormányzatnak felvennie?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A 41.274.000,- Ft előirányzat, ami egy
tervszámot jelent. Ez az összeg a költségvetésbe betervezésre került hitelként annak érdekében,
hogy a projekt önerejét biztosítani tudják. Mivel az állam támogatásban fogja részesíteni az
önerő összegét, így a tervezett hitelösszeg, mint bevétel, zárolásra kerül, helyette új bevételi
előirányzat, támogatás került betervezésre.
Magyar Tibor képviselő: Körülbelül 25 millió Ft az az összeg, amely már 30 napon túli
tartozás. Ezen összeg kifizetésére van reális esély? Jelenleg van lehetősége az
önkormányzatnak arra, hogy ilyen célra központi támogatáshoz jusson?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Folyamatosan pályáznak. Jövő héten várható
az önkormányzat rendkívüli kiegészítő támogatási kérelemének az elbírálása. A tájékoztató a
2016. I. félévnek megfelelő adatokat tartalmazza, és azóta lejárt a II. félévi adó befizetésének a
határideje. Az adóbefizetések egy része a folyószámla-hitel visszafizetését, egy része pedig a
szállítói tartozások kifizetését szolgálja. Sajnos minden évben – év végén – vannak olyan
számlák, amelyeket nem tudnak kifizetni, ezeket a következő évet terhelő kötelezettségként
veszi nyilvántartásba.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszege körülbelül 1,8
milliárd Ft. Ezen összeg nagy részét képezik a pályázatokhoz köthető támogatási összegek. A
város tehát a fennmaradó összegből gazdálkodik, működik 2016. évben.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Csak a szennyvízberuházás körülbelül 700
millió Ft. Amennyiben nem indul el a beruházás, ugyanúgy zárolásra kerül, mint a tavalyi
évben. Jelenleg nincs információjuk arról, hogy a beruházás mikor kezdődhet meg.
Mitykó Zsolt polgármester: 2015. évben jelentős változás történt a KEOP beruházásokat
illetően. Az elnevezésüket is KEOP-ról KEHOP-ra (Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program) változtatta a Kormány. Ezekre a beruházásokra szánt összegek
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átcsoportosításra kerültek, így ezekben a támogatási konstrukciókban a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) forrásokból folyamatban lévő projektek – így a mezőhegyesi
szennyvíztisztító telep rekonstrukciója – továbbfinanszírozásához biztosít a Kormány
támogatást. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Köszöni a pénzügyi vezetőnek a rendkívül jól érthető és áttekinthető tájékoztatót. A
bizottságok is részletes, jól érthető tájékoztatót hallhattak a pénzügyi vezető részéről. A
bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
176/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, a költségvetési
rendeletben jóváhagyott előirányzat és a költségvetés főösszegének változása okán szükség van
a költségvetési rendelet módosítására. A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Napirenden kívül: Tájékoztató a Dél-Békési migrációs helyzetről
Rajos István alpolgármester: Köszönti az ülésen Vígh Antal Urat, az Orosházi Határőr
Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott alezredesét, migrációs szakértőt,
illetve Puju János Urat, a Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott szakértőjét. Köszöni,
hogy elfogadták meghívását. Örömére szolgál, hogy mindkét szakértő a Dél-Békés Jövőjéért
Szövetség Közbiztonsági Munkacsoportjában tevékenykedik. Felkéri meghívott vendégeit,
hogy tájékoztassák a jelenlévőket és az érdeklődőket a jelenlegi dél-békési migrációs
helyzetről.
Vígh Antal, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
alezredese, migrációs szakértő: A Határőrség Felderítő Osztályán tevékenykedett hosszú
éveken keresztül, a migráció elleni harc volt a fő feladata. Az aktuális migrációs helyzetről
kíván tájékoztatást nyújtani, továbbá arról, hogy mi várható ezzel kapcsolatosan a jövőben.
2015. évben eddig sosem látott mértékű migráció érte el a déli határszakaszt, mintegy 400 ezer
migráns jelent meg ezeken a határszakaszokon. Ennek megfelelően ugyanennyi bűnügyi és
rendészeti intézkedést kellett a rendészeti szerveknek megtenni. Míg 2014. évben az
embercsempészés miatt országos szinten indított nyomozások száma 168 volt, addig 2015.
ében ez a szám 903-ra emelkedett. Hozzávetőlegesen kétszer ennyi cselekmény volt, amely
nem került a rendészeti szervek által felderítésre. A migráció legfőbb mozgató rugója az
embercsempész szervezetek tevékenysége. Az embercsempészet 15-20 éve folyamatos
jelenség. Az embercsempészek rendkívül nagy összegeket – akár 2-3 ezer eurót – kérnek el a
migránsoktól, ennél fogva óriási üzletággá nőtte ki magát, és sokak érdeke fűződik ahhoz, hogy
ez az üzletág jól működjön. Az embercsempész szervezetek terjeszkedésének veszélye a több,
egymásra épülő bűncselekmények elkövetése, amelyek később okozhatnak problémát. Ilyenek
például a kábítószer csempészet, ember- és szervkereskedelem, nukleáris anyagok
csempészete. Mindezek mellett az embercsempészettel súlyos közegészségügyi problémák is
kialakulnak, hiszen olyan betegségeket terjesztenek a migránsok, amelyekre az európai ember
szervezete nincs felkészülve. A tiltott határátlépések elsősorban a Szerb-Magyar, illetve a
Horvát-Magyar határszakaszon jelentkeztek. A 400 ezer migránsból 204 ezer Szerbián, 185
ezer Horvátországon keresztül jutott át Magyarországra, 622 fő Ukrajnán, és 583 fő a RománMagyar határszakaszon keresztül. A migránsok fő útvonala Görögország, Macedónia, és
Szerbia. Miután megépült a kerítés a Szerb-Magyar határszakaszon, a migráció a HorvátMagyar határszakaszra terjedt át, majd a kerítés továbbépítésével átirányult a szlovén
határszakaszra. A kerítések megépítésére az embercsempész szervezetek azonnal reagálnak,
azzal, hogy arra a területre irányítják a migránsokat, ahol a legkisebb ellenállásba ütközhetnek.
A kerítések megépítésével az embercsempész szervezetek új útirányt alakítanak ki, még pedig
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Görögországon, Bulgárián, Románián keresztül érik el a magyar határszakaszt. Ennek
eredményeképpen a migráció rendkívüli veszélyt jelent a dél-békési területre. A Romániából
irányuló embercsempészeti tevékenység folyamatosan jelen volt ezen a határszakaszon. Az
embercsempész szervezetek jelentős része a dél-békési térségben, elsősorban Battonyán és
Mezőhegyesen tevékenykedett. Romániában Aradon, Nagyváradon, Temesváron
tevékenykednek jelentős mértékben az embercsempész szervezetek, amelyek közül az aradi
bázis volt a legaktívabb, a legkiterjedtebb hálózattal rendelkező bűnszervezet. Miután megépült
a kerítés, az embercsempész szervezetek megtalálták a kapcsolatot az aradi szervezetekkel.
Várható, és az elmúlt időszak eseményei is azt mutatják, hogy a migráció fokozatosan átterjed
a román-magyar határszakaszra, azon belül a dél-békési térségre, tehát a migránsok Battonyán,
Mezőhegyesen keresztül áramolnak be Magyarország területére. Az elmúlt két hónapban több
esetben is fogtak el migránsokat Battonyán, Mezőhegyesen, és az embercsempész szervezetek
folyamatosan szállítják át a határon a csoportokat. A befogadó állomásokon elhelyezett
migránsok napi ellátásáról az országnak gondoskodni kell, majd a szükséges eljárást követően
vissza kell toloncolni a hazájukba. Az országban állomásozó migránsok azonban súlyos
közegészségügyi helyzetet okoznak. A tömeges migráció legsúlyosabb következménye a
terrorizmus veszélye. A párizsi terrorcselekmények elkövetői, szervezői Magyarországon
keresztül jutottak el Franciaországba, Budapesten történt az előkészítése a cselekménynek. A
különböző terrorszervezetek, terroristák megpróbálnak a migrációs hullámot kihasználva
bejutni az Európai Unióba. Az egyes terrorakciókat szinte minden esetben az adott országtól
kettő-három országgal keletebbre fekvő országban készítik elő, azért, hogy a bűnügyi
szervezetek ne találjanak nyomokat, ne tudják felderíteni a kapcsolatrendszert. Várható a
migrációs útvonal még erősebb átterelődése a magyar-román határszakaszra, a dél-békési
kistérségre. Számíthatnak arra, hogy a menekültek tömegesen fognak megjelenni e térségben,
ami a közbiztonságra veszélyt jelent. Miután az embercsempész szervezetek mindent elvesznek
a migránsoktól, azoknak szinte semmijük nem marad, ezért számítani lehet arra, hogy
agresszívak lesznek, megnő az általuk elkövetett betörések, rablások száma. Ezekre a
helyzetekre időben fel kell készülniük, és a legfőbb cél, hogy ezeket megakadályozzák. A
Közbiztonsági Munkacsoport fentiekkel kapcsolatosan előterjesztést készített a Kormány
irányába. Reméli, hogy a javaslataikat elfogadják, és ezáltal gátat tudnak szabni a migrációs
helyzet okozta problémáknak.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Az önkormányzat igyekszik minden
segítséget megadni ehhez a munkához. Ilyen volt például, hogy a Mezőhegyesen megrendezett
II. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán lehetőséget biztosítottak arra, hogy a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság határvadász toborzó akcióját hirdessék. A jövőben is számíthatnak az
önkormányzat együttműködésére annak érdekében, hogy a toborzásról minél többen
információt kapjanak. 3000 határvadászra lenne szükség az érintett határszakaszok megfelelő
védelméhez, a migrációs helyzetből fakadó bűncselekmények megakadályozásához. A
határvadászok kiképzéséhez 6 hónapra van szükség. Információja szerint Orosházán kerülne
kiépítésre egy laktanya.
Van-e információjuk a magyar-román határszakaszra tervezett kerítésépítésről? Az év elején
felmérték az építendő kerítések helyszínét, majd levonultak a munkaterületről. Azóta
semmiféle, a kerítésépítéssel kapcsolatos intézkedésről nem érkezett információ.
Vígh Antal, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
alezredese, migrációs szakértő: A teljes magyar-román határszakasz feltérképezésre került, a
tervek elkészültek. Amennyiben a helyzet igényli és szükségessé teszi, azonnal el tudják
kezdeni az építkezést.
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Puju János, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
szakértője: Egészen pontosan 5 munkanap és másfél hét alatt felépül a kerítés, amennyiben azt
a helyzet szükségessé teszi. Az előkészítő munkálatokat éppen ennek okán végezték el, tehát a
kerítés építéséhez szükséges eszközök helyben leraktározásra kerültek.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat szerződést kötött a Magyar Honvédelmi
Minisztériummal a volt Démász épület használatára vonatkozóan, arra az esetre, ha a
kerítésépítés megkezdődik. A kerítésépítésben résztvevő katonák egy része a volt Démász
épületben kerülne elszállásolásra. Az érintett ingatlant elsősorban befektetési célra
szándékozná a Testület bérbe adni, tehát ennek okán is jó lenne pontos információval
rendelkezni a kerítésépítést illetően. Emiatt, illetve az itt élők biztonsága okán is szeretné, ha a
nem húzódna el a migrációs válság.
Puju János, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
szakértője: Korábban Ő is az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztálynál
dolgozott, majd Budapesten a Felderítő Főosztályon folytatta munkáját, így kellő rálátása van a
helyzetre. A polgármester úr utolsó mondatát illetően nem szolgálhat jó hírrel, hiszen a
jelenlegi információk szerint a migrációs válság sokáig el fog húzódni. A migráció okozta
társadalmi veszélyekre is szeretné felhívni a figyelmet. Sajnos a migránsok nem csak
betelepülnek, hanem szerveződnek is egy adott országban. Példa erre, hogy Hollandiában
megalakították Denk néven a bevándorlók pártját. A pártot két, török származású holland
parlamenti képviselő hozta létre. Statisztikai adatok alapján a párt rövid időn belül akár 1
millió embert képes lesz megmozdítani Hollandiában. A párt célja a bevándorlási folyamat
megkönnyítése, és a migránsok számára a szociális szolgáltatások egyszerű hozzáférhetővé
tétele. Amennyiben Brüsszel a kényszerbetelepítést meg tudja valósítani, a migránsok
következő intézkedése a családegyesítés lesz. Ez óriási veszélyt rejt magában. A legtöbb fiatal,
életerős migráns férfi, akik csoportosan kelnek át a határon, hazájában akár 8-9 feleséggel is
rendelkezhet, több gyermekkel. A kényszerbetelepítés azt a veszélyt rejti magában, hogy a
családegyesítés révén a migránsok száma ugrásszerűen megnő. Amennyiben ezek az emberek
egységre képesek lépni, bármely országban megalakíthatják pártjukat, a későbbiekben
koalíciós partnerként a törvénykezésben szerepet kaphatnak. Ezek az emberek a jövőben
rendkívüli mértékben lesznek képesek beleavatkozni a társadalmi életbe, azonban az európai
ember keresztény kultúrája számukra nem megfelelő, nem lesznek képesek összeegyeztetni azt
saját életvitelükkel. A migrációnak azért sem tudnak záros határidőn belül gátat szabni, mert a
jelenlegi információk alapján a török határon mintegy 3 millió, Líbiában mintegy 1,5 millió
migráns várakozik arra, hogy Brüsszel kaput nyisson a betelepülésnek. Ezek az emberek
vélhetően a könnyebb utat választva Bulgárián, Románián át jutnak el Magyarországra. Fentiek
alapján közvetlen veszélyben vannak az itt élők, a migránsok tömegesen fognak megjelenni a
térségben. Nem kíván félelmet kelteni, de „jobb félni, mint megijedni”. Bakondi György, a
Miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója megerősítette – amellyel Ő is egyetért – „a
migráció miatt elhúzódó válsághelyzetre kell felkészülni Európában”.
Mitykó Zsolt polgármester: Prof. Dr. Isaszegi János vezérőrnagy több száz millióra becsüli
azok számát, akik esetlegesen elhagyhatják hazájukat, ezen belül több millióra tehető azok
száma, akik könnyebben radikalizálhatóak. Ebben a kérdésben rendkívüli szerepe van annak,
hogy Brüsszelben milyen lépéseket tesznek, a döntéseknél mennyiben veszik figyelembe a
rendvédelmi szervek, szociális szakértők tanácsait.
Puju János, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
szakértője: A közbiztonsági veszélyek növekedését jól mutatja, hogy Európában 360 főre
emelkedett a terrorcselekmények áldozatainak száma. A terrorcselekmények számainak
8

növekedése egyenesen arányos a migránsok számának növekedésével. Sajnálatos tény, hogy a
migránsokkal együtt érkeznek a terrorcselekményekre kiképzett katonák. Ezekre a
terrorcselekményekre nem lehet felkészülni. Ahogyan emelkedik a migránsok száma, úgy fog
emelkedni a terrorcselekmények, és azok áldozatainak a száma.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Amíg saját bőrükön nem tapasztalják meg a migránsválság
veszélyét, addig nagyon távolinak tűnik a probléma. A statisztikai adatok jól mutatják, hogy a
migránsok itt vannak, a kiépült határzár miatt az embercsempész szervezetek útvonala erre a
térségre terelődik át. Battonya-Mezőhegyes között több felderítés is megtörtént, amelyet
számadatok támasztanak alá. „Nem szeretné, ha a most 8. osztályos kislánya sokadik felesége
lenne egy betelepült migránsnak. Ráadásul a mezőhegyesi embereknek milyen közbiztonságérzetet nyújtana, ha a migránsok megjelennének a városban? Milyen lesz a közbiztonság, ha
Brüsszel bevezeti a kvótarendszert, és Mezőhegyesre 40-50 migránst betelepítenek? Mennyivel
növekszik meg a rendvédelmi szervek feladata? Mekkora terhet jelent a városra nézve? A
migránsokkal kapcsolatos költségeket Brüsszel nem fedezi. A költségek minden egyes
településen az önkormányzat költségvetését fogják terhelni. A saját bőrükön fogják megérezni
a problémát. Felelősségük teljes tudatában 2016. október 2. napján menjenek el szavazni, és
döntsön mindenki belátása szerint. Szeretnék, ha Magyarországra migránsokat telepítenének,
avagy sem?
Krcsméri Tibor képviselő: Mezőhegyest közvetlenül nem fogja érinteni a kötelező
betelepítés, amennyiben Brüsszel bevezeti a kvótarendszert. Maximum a megyeszékhelyekre
telepítenének bevándorlókat. Természetesen ezzel sem ért egyet, hiszen nagyon sok
mezőhegyesi gyermek tanul a megyeszékhelyeken. Azonban azt kizártnak tartja, hogy
Mezőhegyesre 40-50 migránst telepítenének.
Rajos István alpolgármester: Vélhetően a betelepített migránsok – akiknek a száma a
családegyesítés miatt folyamatosan nőne – nem maradnának egy helyben, folyamatosan
változtatnánk a helyüket. A migránsválság közvetlenül fogja érinteni a várost. Azzal, hogy 4050 migránst fognak a városba betelepíteni, arra akart utalni, hogy jelen van a probléma, még
akkor is, ha Békéscsabán kerül sor a betelepítésre. Olyan jellegű problémáról van szó, amely az
egész térséget érinti, hiszen a mezőhegyesi gyermekek vidéken is tanulnak, és a migránsok is
folyton változtatják tartózkodási helyüket. Nehezen tudja elfogadni a migrációval kapcsolatos
jelenlegi helyzetet, ezért október 2. napján részt fog venni a népszavazáson, és hangot fog adni
véleményének.
Krcsméri Tibor képviselő: Egyetért alpolgármester úrral, de nem tartja elképzelhetőnek, hogy
Mezőhegyest érinteni fogja a betelepítési kvóta.
Uj Zoltán képviselő: 2016. januárjában kitűzték a kerítés nyomvonalát, a szükséges
eszközöket a helyszínre szállították, a földek kisajátítása, illetve a kártérítések kifizetése is
megtörtént. Amennyiben akkora a baj, mint ahogyan az előbbiekben felvázolták, miért nem
épült még meg a kerítés? Amennyiben valóban akkora a baj, nyugodtabb lenne, ha a kerítés
már megépült volna.
Puju János, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
szakértője: Az embercsempész szervezetek egyelőre csak úgynevezett tesztcsoportokat
indítanak át a határon. A térségben tapasztalható elfogások az embercsempész szervezetek által
végrehajtott „teszttevékenység” eredményei. Azt próbálják ki, hogy mely határszakaszon
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tudják a legkönnyebben átcsempészni a migránsokat. Az utóbbi időben a mezőhegyesi
majorokban, valamint Battonyán is történtek elfogások. Korábban bejáratott és ismert
embercsempész útvonalon érkeznek a migránscsoportok. Tesztelik azt, hogy milyen
eredménnyel működnek a rendvédelmi szervek az elfogásokat illetően. Jelenleg nem jelentek
meg olyan tömegesen a migránsok, ami indokolttá tenné a kerítés megépítését. Emellett
diplomáciai vonatkozásai is vannak a két ország határvonalán megépítendő kerítésnek. A
kerítés megépítése csak indokolt védelmi helyzet kapcsán történhet meg. Akkor, amikor olyan
tömeges migrációs nyomás nehezedik a térségre, mint amilyen a szerb-magyar határon
megjelent. Amennyiben a migrációs nyomás más módon nem kezelhető, úgy a kerítés 5 nap és
másfél hét leforgása alatt megépítésre kerül. A kerítés megépítésének feltételeit nemzetközi
viszonylatban is rendezni szükséges. Vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a térséget
veszélyezteti a migrációs nyomás, de a jelenlegi helyzet nem indokolja a kerítés megépítését.
Rajos István alpolgármester: A kerítést a Honvédelmi Minisztérium építteti.
Kapcsolattartóként vett részt az önkormányzat részéről, amikor a minisztérium szakemberei a
kerítés megépítésének előkészületeit végezték. A minisztérium statisztikai adatokra – tiltott
határátlépések számára – alapozva dönt arról, hogy megkezdődhet-e a kerítés megépítése,
avagy sem. A jelenlegi statisztikai adatok nem indokolják a kerítés megépítését. A lakosság
közbiztonsági érzete vélhetően már azt megelőzően romlani fog, hogy elrendelnék a kerítés
megépítését.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a vendégeknek, hogy elfogadták az alpolgármester úr
meghívását. Reméli, sikeresen tudnak együttműködni a Dél-békési kistérség biztonságáért.
Vígh Antal, az Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
alezredese, migrációs szakértő, és Puju János, a Bűnügyi és Felderítő Osztály nyugalmazott
szakértője elhagyták az üléstermet.
Rajos István alpolgármester elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Gratulál Tóth Péter tűzoltó őrnagy úrnak, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
parancsnokává történő kinevezéséhez. Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Tóth Péter tűzoltó őrnagy urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tóth Péter tűzoltó őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának
parancsnoka:
Röviden
összefoglalja az előzetesen megküldött írásos tájékoztatóban foglaltakat. Az Országgyűlés
2011. szeptember 19-én fogadta el az új katasztrófavédelmi törvényt, amelynek
eredményeképpen létrejött egy új, egységes rendvédelmi szerv. Fontossá vált a megelőzés, a
felkészülés szabályrendszerének megújulása, a vészhelyzetek, katasztrófák esetén irányadó
rendkívüli intézkedések megteremtése. A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2
gépjármű fecskendővel, illetve egy vízszállító gépjárművel teljesít szolgálatot a térségben. A
parancsnokság a 2015. évben tervezett feladatait a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság I. és II. féléves vezetői munkatervének és az érvényben levő szabályozásoknak
megfelelően időarányosan végrehajtotta. 2015. évben a legfontosabb célkitűzés a lakosság
biztonságának fokozása, a lakosságot veszélyeztető hatások csökkentése. Ilyen például a szén10

monoxid mérgezés, illetve a nem megfelelően karbantartott kémények kártételei. A
beavatkozói és irányítói állomány ismereteinek bővítése több alkalommal, helyi és központi
felkészítések, előadások keretében megtörtént. Mindemellett a Katasztrófavédelem továbbra is
felügyeli a hulladékszállítás folyamatát. Mezőhegyesen hulladékszállítással kapcsolatosan
probléma nem merült fel.
Rajos István alpolgármester visszatért az ülésterembe.
Folyamatosan végzik a lakosság és a polgári védelmi szervezetek felkészítését. 2012. óta
alapvető stratégiai változás nem történt. A szakmai színvonal biztosítása és a lakosság
biztonsága érdekében történtek a szervezetben kisebb átszervezések és fejlesztések. A
Katasztrófavédelem egyik központi célkitűzése a Katasztrófavédelmi Őrs program elindítása
volt 2015. évben. A Katasztrófavédelmi Őrsök a tűzoltó egységektől távol – 30 km-nél
távolabb – eső települések védelmi szintjének növelésére, az úgynevezett „fehér foltok”
megszüntetésére lettek létrehozva. Az Őrs riasztás esetén a tartózkodási helyéről rövidebb időn
belül tud a helyszínre vonulni, mint a távolabb állomásozó hivatásos illetve önkormányzati
tűzoltó egységek, ezáltal növelhető az ott élő lakosok biztonsága, az anyagi javak védelme.
2015. évben az országban számos, Békés megyében egy Katasztrófavédelmi Őrs jött létre,
Mezőberényben. Fontos feladat az önkéntességre való ösztönzés. A Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnoksághoz négy Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartozik – Battonya, Tótkomlós,
Kevermes és Békéssámson. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel kötött együttműködések
szorosabbá tétele, illetve az önállóan beavatkozó Önkéntes Tűzoltó Egyesületek létrehozása
kiemelt szakmai feladatként került meghatározásra. 2015. évben Sarkadon került kialakításra I.
kategóriájú Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 2016. évben pedig Füzesgyarmaton. Az önkéntesség
másik formája az Önkéntes Mentőszervezetek, ide tartozik a Dél-Békési Mentőcsoport. 2016.
október 8. napján kerül sor a települések önkéntes mentő szervezeteinek felkészítésére. A
felkészítő szervezet a Dél-Békési Mentőcsoport. Nagy szeretettel várják az érdeklődőket. A
kéményseprő ipari közszolgáltatás területén lakossági ingatlantulajdonos vagy használó
vonatkozásában I. fokú hatóság ként az Orosházi Katasztrófavédelemi Kirendeltség jár el.
Fontos célkitűzés a szén-monoxid mérgezések valamint a kéménytüzek kialakulásának
csökkentése. A területtüzek nagy veszélyt jelentenek az élő környezetre, a mezőgazdasági
termelésre, valamint környezetvédelmi szempontokból fontos volt a minél alacsonyabb szintű
légszennyezés jelenléte. A területtüzek megelőzése érdekében a rendszeresen visszatérő
tűzeseti helyszínek ellenőrzése tervezetten megtörtént, a gondozatlan területek tulajdonosait
felszólították.
Az ifjúságnevelés fontos területe a közösségi szolgálat teljesítése a katasztrófavédelemnél. A
lehetőség egyre több oktatási intézményben tanuló diák részére biztosított. E tekintetben
együttműködési megállapodás jött létre a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolával.
Örömmel tapasztalta, hogy ezen iskolából egyre több diák jelentkezett hozzájuk közösségi
szolgálatra. 2016. évtől csak azok a diákok érettségizhetnek, akik 50 órás közösségi szolgálatot
teljesítettek. A közösségi szolgálat teljesíthető a Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságon is. A Dél-Békési Mentőcsoporton belül megalakult a
Katasztrófavédelmi Ifjúsági tagozat. Az Ifjúsági tagozatban résztvevő középiskolás korú
diákok 2015. évben I. helyezést értek el az országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen,
illetve a Tűzoltó Szövetség különdíját is elnyerték. Reményei szerint az általános iskolás korú
gyermekek is hasonlóan kimagasló eredményt fognak elérni a versenyeken. Mezőhegyes
alpolgármestere korábban nagy segítséget nyújtott a diákok felkészítésében. Munkájukhoz
hozzátartozik a polgári védelmi szakterület is. Mezőhegyesen és a környező településeken
kiemelt veszélyforrás a belvíz kialakulása. A belvízelvezető rendszerek éves ellenőrzése
megtörtént. Az ellenőrzéseket a polgármester által meghatározott személyek
közreműködésével végezték, munkájukat nagyban segítették a közbiztonsági referensek. A
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lefolytatott ellenőrzések során szabálytalanság, hiányosság nem került feltárásra, kötelezést
nem adtak ki. Polgárvédelmi szakterülethez tartozik a veszélyes fák, fasorok ellenőrzése.
Nagyon sok problémát jelentenek az elöregedett fák, amelyek komoly veszélyt jelentenek a
közlekedőkre, illetve az érintett intézményben lévőkre. Az érintett fák vizsgálatát folyamatosan
végzik. Az ellenőrzés során észlelt veszélyes fák kivágására, gallyazására javaslatot tesznek az
önkormányzatnak. Polgárvédelmi szakterület továbbá a lakossági légi riasztó rendszerek
ellenőrzése, és a téli időjárással kapcsolatos kamionmentésre alkalmas járművek ellenőrzése,
évente kettő alkalommal.
Mezőkovácsháza Helyi Védelmi Bizottsága 2015. évben 3 alkalommal ülésezett. A várható
rendkívüli időjárási jelenségekről, valamint az elvégzett lakosságvédelmi feladatokról a Helyi
Védelmi Bizottsági elnököket – valamint az illetékességi terület polgármestereit – a
kirendeltség folyamatosan tájékoztatta.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes testvértelepülése, a romániai Kispereg
együttműködési megállapodást kezdeményez önkéntes tűzoltó állomás létrehozására, RO-HU
elnevezésű pályázaton belül.
Tóth Péter tűzoltó őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának parancsnoka: Ehhez a témához
kapcsolódóan együttműködési megállapodást írtak alá szeptember hónapban Aradon. Bízik
abban, hogy a városnak sikerül a testvértelepüléssel egy olyan önkéntességet kialakítani, amely
sikeresen működhet a jövőben, a település lakosainak teljes megelégedésére.
A HELIOS polgári védelmi nyilvántartó és adminisztrációs rendszer 2014. október hónapban
került bevezetésre. A rendszer a lakosságvédelemhez szükséges adatokat, információkat
tartalmazza, egységes központi szoftver használatával.
2015. évben a parancsnokság a tűzoltási és műszaki mentési szakterületét a korábban megújult
szervezeti formában folytatta tovább. Az elmúlt évek statisztikáiból kitűnik, hogy az
esetszámok folyamatosan csökkentek. A káresetek csökkenése köszönhető az időjárási
körülményeknek, a megelőzés hatékonyságának és az állampolgárok jogkövető
magatartásának. A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben 15
alkalommal vonult Mezőhegyes közigazgatási területére. A 15 esetből egy kiemelkedő volt,
amely a volt Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegében következett be. Az
önkormányzat rendkívül gyors és hathatós segítséget nyújtott a betegek elhelyezésében, a
lakosságvédelmi intézkedésekben. Ezúton is köszöni az önkormányzat segítségét. 2016. év
célkitűzései megegyeznek 2015. év célkitűzéseivel. A legfontosabbak közé tartozik az
önkéntesség fokozása és a lakosságot veszélyeztető esetek csökkentése.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatót. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Gratulál Tóth Péter tűzoltó őrnagy úrnak tűzoltóparancsnokká
történő kinevezéséhez. Gratulál továbbá a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Mezőhegyesen végzett tevékenységéhez, munkájához. A polgármester úr által említett
Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozásának a kérdésében egyeztetett a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével. Reméli, rövid időn belül létrejön az Egyesület,
amely hatékonyan fogja segíteni a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
munkáját. Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
illetékességi területén megalakított települési önkéntes mentőcsoportok nemzeti minősítő- és
rendszerbeállító gyakorlatára kerül sor Mezőhegyesen 2016. október 8. napján 900-1330 óráig.
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Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes
Város területén 2015. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
177/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes Város területén 2015. évben
végzett tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Péter tűzoltó őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának parancsnoka elhagyta az üléstermet.
Rajos István alpolgármester elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
4. napirendi pont: Köznevelési Intézmény átadásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet szabályozza az állami
köznevelési feladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről valamint a Klebelsberg
Központról szóló rendelkezéseket. A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium
és Alapfokú Művészeti Iskola a 2016/2017. tanévtől a Gyulai Tankerület működtetése alá
tartozik. A rendelet előírja, hogy 2017. január 1. napjával a tankerület részére át kell adni a
köznevelési intézményfenntartói jogot. Az átadás előkészületeinek munkálatai megkezdődtek.
A Gyulai Tankerület igazgatójával, Teleki-Szávai Krisztinával megtörtént a személyes
találkozó. Az igazgató asszonyt tájékoztatta a Mezőhegyesi Általános Művelődési Központ
sajátos helyzetéről. Az igazgató asszony a helyszínen tájékozódott az intézmény szerkezetéről,
kérte, hogy az önkormányzat vázoljon fel tárgyalási alapot képező szakmai anyagot. A
Testület, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal vezető munkatársai informális ülés keretében
megvitatták a pénzügyi vezető által elkészített szakmai anyagot.
Rajos István alpolgármester visszatért az ülésterembe.
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Legfontosabb kérdésként fogalmazódott meg, hogy a közművelődés és a könyvtári
tevékenység az általános iskolának is helyet adó épületben maradjon-e. Amennyiben e két
tevékenység maradna az épületben, úgy milyen, további részterületeket igényelne a feladat
ellátása. Az informális ülésen minden jelenlévő azon az állásponton volt, hogy az lenne a
célszerű, ha a közművelődési és könyvári tevékenység az ÁMK épületében maradna. Kérte,
hogy az esetleges további javaslatokat, véleményeket szeptember 22-éig küldjék meg a hivatal
részére. Többször hangsúlyozta, az elkészített szakmai anyag egy elképzelés a Testület
részéről, arról, hogy milyen formában kívánná átadni a fenntartói jogot a KLIK részére. Ez a
szakmai anyag egy tárgyalási alapot képez, természetesen a KLIK áttanulmányozást követően
felvázolja saját elképzelését. Az iskolának is helyet adó ÁMK épület sajátosságaiból adódóan a
közüzemi díjak viseléséről is megállapodásnak kell születnie. A Testület szerint 4-5 %-os
hozzájárulás megfizetése lenne reális. Fontos szempont a dolgozók kérdése, hiszen a fenntartói
jog átvétele személyi kérdéseket is érint. Azokat a dolgozókat, akiket a KLIK nem vesz át, az
önkormányzat tovább szándékozik foglalkoztatni. Fontos, hogy egy jó együttműködés
alakuljon ki, hiszen az ÁMK épülete a város közösségi életében fontos szerepet tölt be.
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság az „A” variáció elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön
felülvizsgálatra a könyvtárral kapcsolatos szerződés is.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Egyetértettek azzal a javaslattal, hogy a könyvtárral kapcsolatos szerződés is kerüljön
felülvizsgálatra, hiszen munkaköri sajátosságokból fakadóan szükség van arra. A bizottság az
„A” variáció elfogadását javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: A munkaköri sajátosságokból kifolyólag felmerül a
közfoglalkoztatás kérdése is. Az iskola fenntartójának lehetősége lesz arra, hogy a Munkaügyi
Központon keresztül igényeljen közfoglalkoztatottakat. Mint ahogyan a Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában ez a folyamat már működik, ugyanúgy lehetősége van a
KLIK-nek is a közfoglalkoztatásra. Az önkormányzat január 1-jét követően nem igényel olyan
közfoglalkoztatottakat, akik az iskolában dolgoznak. Ahány emberre az önkormányzatnak a
közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához szüksége lesz, a közmunkaprogram
keretében annyit fog a jövőben foglalkoztatni. Erre feltétlenül fel kell hívni a tankerület
figyelmét. Vélhetően többfordulós tárgyalásra lesz szükség ahhoz, hogy minden részletkérdést
tisztázni lehessen.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Véleménye szerint
régi hagyományokon alapuló kapcsolat van az iskola és az önkormányzat között, korábban sem
volt minden egyes kérdés szerződésbe foglalva. Megítélése szerint ezt a régi, jó kapcsolatot
tovább kell vinni, ápolni kell, és esetlegesen továbbfejleszteni. Az ÁMK épülete az iskolát, az
önkormányzatot, a város gyermekeit, felnőtteit, időseit, az egyes rendezvényeket kiszolgáló
olyan épület, amely Mezőhegyesért van. A jogszabály által előírt szerződéseket természetesen
meg kell kötni, de a tárgyalásokat olyan irányba kell vinni, amely mindkét fél megelégedését
szolgálja. Nem szeretné, ha a tárgyalások során elmérgesedne a helyzet a KLIK és az
önkormányzat között. Tudomásul kell venni, hogy az adott iskolával kapcsolatos döntés az
intézményvezető hatáskörébe tartozik. A bizottság az „A” variáció elfogadását támogatja.
Mitykó Zsolt polgármester: Reményei szerint most jön majd el az az állapot, amely a 2013.
január 1-je előtti állapotot tükrözte. Reméli, hogy az eddigi kiegyensúlyozott kapcsolat
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megmarad az iskola és az önkormányzat között. Korábban mindig problémát jelentett az épület
fenntartása, működtetése, ezért többször megfordult az adott Testület fejében, hogy bezárja az
épület kapuit. Ezúton köszöni azoknak a képviselőknek, akik kiálltak a működtetés mellett.
Ezzel az intézkedéssel a Kormánytól a legjobb ajánlatot kapták arra, hogy az általános iskola és
a közművelődés a legoptimálisabban működjön egy épületben.
Kerekes György képviselő: Az „A” variáció szerinti szakmai anyag kerül megküldésre a
tankerületnek és a könyvtárral kapcsolatos kiegészítésen kívül semmiféle olyan kiegészítést
nem fog tartalmazni, ami akár az informális, akár a bizottsági ülésen megfogalmazódott? Szó
volt arról, hogy az „A” variációban szerepeltetett 14 %-os közüzemi hozzájárulás sok, azt
csökkentsék, vagy kerüljön arányosan megállapításra. Ezen túlmenően a Centrál pályázat
kapcsán felmerült a létszámtartási kötelezettség. Az átadásból adódóan a létszámtartási
kötelezettségből nem fog probléma adódni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem jelent problémát, az átadás nem érinti a létszámtartási
kötelezettséget. Az elkészített szakmai anyag kiindulási alapot képez a további tárgyalásokhoz.
A KLIK-nek is van egy elképzelése, és az önkormányzatnak is, a tárgyalásokon ezen
elképzelések ütköztetésére kerül sor. A polgármester úr kérésére, miszerint szeptember 22.
napjáig küldjék meg a felmerült javaslatokat, véleményeket, nem érkezett semmiféle reagálás.
Minden egyes tárgyalásról a polgármester tájékoztatja a Testület tagjait, a végleges döntést
megelőzően összefoglalják, mi szerepel a megállapodásban.
Kerekes György képviselő: Amennyiben az „A” variáció szerinti szakmai anyagot ilyen
formában fogadja el a Testület, abban módosításokat már nem eszközölhet a későbbiekben.
Tehát a 14 %-os hozzájárulás már nem lehet kevesebb.
Mitykó Zsolt polgármester: Jogszabály szerint a közművelődési tevékenységet ingyenesen
biztosítani kell. Ennél fogva a 14 % csak kevesebb lehet.
Kerekes György képviselő: Kéri, hogy a szakmai anyagban ne szerepeljen a 14 %. Volt olyan
ötlet, javaslat, amely nem került bedolgozásra az anyagba, pedig az informális ülésen
elhangzott.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem hangzott el olyan javaslat, ami bedolgozásra kerülhetett
volna a szakmai anyagba, hiszen azzal teljes mértékben egyetértettek a jelenlévők. A közüzemi
díjakat illetően egyetért a javaslattal, nem lenne szerencsés összegszerűen megállapítani azt. A
közüzemi díj hozzájárulás légköbméter alapján kerülne kiszámításra. A színházterem esetében
kérdéses a díjfizetés, hiszen azt a helyiséget közösen használná a város és az iskola.
Mitykó Zsolt polgármester: Vélhetően többfordulós tárgyalásra fog sor kerülni, a
részletkérdéseket alaposan át kell beszélniük.
Uj Zoltán képviselő: Sem az informális ülésen, sem a bizottsági ülésen nem hangzott el senki
részéről új javaslat a kidolgozott szakmai anyaghoz. A színháztermet illetően, mivel azt az
iskola is használja tornaórák megtartására, így nem tartaná igazságosnak, ha annak közüzemi
díjait csak az önkormányzat fizetné. Azt is figyelembe kell venni, hogy a színháztermet bérbe
szokták venni különböző szervezetek, egyesületek és a bérleti díj a KLIK-et illeti meg.
Fentiekre tekintettel a szakmai anyagban megállapított, önkormányzat által fizetendő közüzemi
díj hozzájárulás mértéke – 14 % – igen magas. Annyiban egyetért Kerekes György képviselő
úrral, ha meghatározzák a díj mértékét, úgy annál kevesebb összegre már nem módosíthatja az
önkormányzat, a KLIK nem fog számára kedvezőtlenebb ajánlatot tenni.
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Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy ne határozzon meg a Testület konkrét százalékos
arányt, vegyék ki az anyagból a 14 %-ot, helyette az szerepeljen, hogy „a közüzemi számlákat
a KLIK fizeti, melyből légköbméter alapján arányaiban kerülne díj visszaszámlázásra az ÁMK
részére”.
Rajos István alpolgármester: Vélhetően több tárgyalásra is sor fog kerülni, mire a
megállapodás aláírása megtörténik. A legfontosabb, hogy továbbra is fennmaradjon a két
intézmény közti jó együttműködés. Egy javaslatot, elképzelést a Testületnek meg kell küldenie
a KLIK-nek annak érdekében, hogy a tárgyalások megkezdődjenek. Véleménye szerint a
kidolgozott szakmai anyag egy jó vitaindító anyag. A polgármester úr közüzemi díj
megfizetésére vonatkozó javaslatát támogatja, miszerint ne határozzanak meg konkrét
százalékos arányt.
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
köznevelési intézményfenntartói jog átadására vonatkozó javaslatát az előterjesztés mellékletét
képező „A” variáció szerint fogadja el, azzal a módosítással, hogy a közüzemi díjak
megfizetésére vonatkozó javaslat az alábbira módosuljon: „a közüzemi számlákat a KLIK
fizeti, melyből légköbméter alapján arányaiban kerülne díj visszaszámlázásra az ÁMK
részére”, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
178/2016. (IX.28.) Kt. számú határozat
Köznevelési Intézmény átadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet szerint a
köznevelési intézményfenntartói jog átadására vonatkozó javaslatát az előterjesztés mellékletét
képező „A” variáció szerint fogadja el, azzal a módosítással, hogy a közüzemi díjak
megfizetésére vonatkozó javaslat az alábbira módosuljon: „a közüzemi számlákat a KLIK
fizeti, melyből légköbméter alapján arányaiban kerülne díj visszaszámlázásra az ÁMK
részére”.
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés anyagát küldje meg a tankerület igazgatója felé,
tárgyalási alapként.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: Folyamatában
5. napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottságok
49/2014.(II.25.) kt. sz. határozat módosítása

megválasztásáról

szóló

Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásával kapcsolatos változásokról. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testület 2014. évben – a 49/2014.(II.25.) kt. sz. határozatával
– választotta meg a Szavazatszámláló Bizottságokat. Időközben azonban több bizottsági tag
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kényszerült lemondani – elsősorban egészségügyi okok miatt – tisztségéről, helyettük új
tagokat kell megválasztani, ezért szükséges a testületi határozat módosítása.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.
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
határozati javaslatnak megfelelően módosítsa a Szavazatszámláló Bizottságok
megválasztásáról szóló 49/2014.(II.25.) kt. sz. határozatát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
179/2016.(IX.28.) kt. sz. határozat
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról szóló
49/2014.(II.25.) kt. sz. határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Szavazatszámláló
Bizottságok megválasztásáról szóló, a 221/2014. (VIII.8.) kt. sz., 238/2014. (IX.11.) kt. sz. és
239/2014. (IX.11.) kt. sz. határozatokkal módosított 49/2014.(II.25.) kt. sz. határozatát:
„1. sz. Szavazatszámláló Bizottság
Tagjai:
Kékes-Szabó Kálmán
Mezőhegyes, Bem utca 2.
Hajdú Sándor
Mezőhegyes, Mátyás k.u.19.
Bertók Edina
Mezőhegyes, Posta u. 61.
Póttagjai:
Kocsárdiné Járási Erika
Mezőhegyes, Ságvári u. 6.
Kerekesné Pap Ildikó
Mezőhegyes, Vörösmarty u. 6.
3. sz. Szavazatszámláló Bizottság
Tagjai:
Csete Timea
Mezőhegyes, Molnár C. Pál ltp. 8/B 3/10.
Hanczik Tibor
Mezőhegyes, Munkácsy u. 1.
Polacsik Attila
Mezőhegyes, István király u.9.
Póttagok:
Tapasztó Erzsébet
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 2/B 3/11.
Sármai Éva
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/B 1/6
4. sz. Szavazatszámláló Bizottság
Tagjai:
Méreg Tiborné
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/A 1/6
Bajusz Péterné
Mezőhegyes, Zrínyi u. 5.
Gál Mária
Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A.
Póttagok:
Szászné Agócs Andrea
Mezőhegyes, Deák F. u. 5.
Gombkötő Józsefné
Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 3/A 2/7.”
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Fejlesztési hitelek felvétele
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a Testületet a fejlesztési hitelek felvételével kapcsolatos ismeretekről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A Testület döntésének megfelelően az
önkormányzat több pályázati céllal támogatási kérelmeket nyújtott be a Területi Operatív
Program és a Vidékfejlesztési Program pályázataira. A pályázatok benyújtását előkészítési
munkálatok előzték meg, mely költségek a pályázatok pozitív elbírálását és a támogatási
szerződések megkötését követően elszámolhatóak lesznek. A pályázatok előkészítési
költségeire az eddigiekben 15.728.850,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, amely jelentős
mértékben terheli az önkormányzat költségvetését. Korábban, a költségvetés elfogadását
megelőzően tájékoztatta a Testületet, hogy ezen költségek kifizetéséhez hitelre lesz szükség.
Ennek megfelelően a költségvetésben 50 millió Ft fejlesztési hitel került beállításra. Mivel az
adósságot keletkeztető ügyletek tárgyában benyújtott adatszolgáltatásban szerepeltetésre került
a fejlesztési hitel projektekként elkülönítve, így külön kormányengedélyre nincs szükség. Az
előterjesztés táblázata tartalmazza azokat a projekteket is, amelyekhez nem társul fejlesztési
hitel, mert az adatszolgáltatásban nem kerültek szerepeltetésre. Ilyen tervezett projekt a volt
Démász, illetve az Emberkóroda épületének a felújítása. A TOP-4.1.1 számú Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtását korábban 2017. évre
tervezte a Testület, de 2016. évben került benyújtásra, az ÁMK energetikai korszerűsítése
elnevezésű pályázat – a pályázati feltételek megváltoztatása miatt – nem kerülhetett
benyújtásra, ezért nem szerepelt az adatszolgáltatásban. Az önkormányzat számlavezető
pénzintézetének javaslatára kettő hitelszerződés kerülne megkötésre, összesen 12.766.450,- Ft
összeggel. Amint a támogatási szerződések megkötésre kerülnek, az előleg, illetve a teljes
pályázati összköltség lehívható, így abból a fejlesztési hiteleket vissza tudja fizeti az
önkormányzat. A hitelfedezeti biztosíték egy, már meglévő jelzáloghitelhez kapcsolódna.
Amennyiben bármely ingatlant értékesíti időközben az önkormányzat, nincs akadálya a
biztosíték módosításának.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. 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 elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
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 TOP –
5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok, TOP1.1.30. Helyi gazdaságfejlesztés, TOP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, valamint a
TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatok
előkészítési költségeihez 5.942.320,- forint összegű fejlesztési célú hitelkérelem benyújtását az
OTP Bank Nyrt. felé hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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180/2016. (IX. 28.) Kt. sz. határozat
Fejlesztési hitel felvétele a TOP – 5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok, TOP-1.1.30. Helyi gazdaságfejlesztés, TOP 1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével, valamint a TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések című pályázatok előkészítési költségeihez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP – 5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok, TOP-1.1.30. Helyi gazdaságfejlesztés, TOP 1.4.1-15
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével, valamint a TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések című pályázatok előkészítési költségeihez 5.942.320,- forint összegű
hitelkérelem benyújtását az OTP Bank Nyrt felé jóváhagyja.
Hitel célja: fejlesztési hitel
Hitel összege: 5.942.320,- forint
A hitel lejárata: 2018. szeptember 30.
Első tőketörlesztés: 2017. szeptember hó
A hitel törlesztése havi egyenlő részletekben történik.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetéseibe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat)
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerész és járulékainak megfizetésére.
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként felajánlja
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
 másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjogot.
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Szántó
Szántó
Irodaépület
Szántó
Szántó
Szántó

Helyrajzi
szám
780/10
806/1
850/1
0445/34
0647/10
093/4

Forgalomképes ingatlanok
címe
Mezőhegyes, Hársfa utca
Mezőhegyes, Battonyai utca
Mezőhegyes, Hild János utca 2.
Mezőhegyes,
Mezőhegyes,
Mezőhegyes, Csatókamarás

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelkérelem benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP – 1.1.3.
Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása, valamint a TOP-4.3.1. Leromlott
városterületek rehabilitációja című pályázat előkészítési költségeihez 7.124.130,- forint
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összegű fejlesztési célú hitelkérelem benyújtását az OTP Bank Nyrt. felé hagyja jóvá,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
181/2016. (IX. 28.) Kt. sz. határozat
Fejlesztési hitel felvétele a TOP – 1.1.3.Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-2.1.2 Zöld város
kialakítása, valamint a TOP-4.3.1. Leromlott városterületek rehabilitációja című
pályázatok előkészítési költségeihez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP – 1.1.3.Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-2.1.2
Zöld város kialakítása, valamint a TOP-4.3.1. Leromlott városterületek rehabilitációja című
pályázat előkészítési költségeihez 7.124.130,- forint összegű hitelkérelem benyújtását az OTP
Bank Nyrt. felé jóváhagyja.
Hitel célja: fejlesztési hitel
Hitel összege: 6.824.130,- forint
A hitel lejárata: 2018.szeptember 30.
Első tőketörlesztés: 2017. szeptember hó
A hitel törlesztése havi egyenlő részletekben történik.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetéseibe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat)
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerész és járulékainak megfizetésére.
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként felajánlja
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
 másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjogot.
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Szántó
Szántó
Irodaépület
Szántó
Szántó
Szántó

Helyrajzi
szám
780/10
806/1
850/1
0445/34
0647/10
093/4

Forgalomképes ingatlanok
címe
Mezőhegyes, Hársfa utca
Mezőhegyes, Battonyai utca
Mezőhegyes, Hild János utca 2.
Mezőhegyes,
Mezőhegyes,
Mezőhegyes, Csatókamarás

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelkérelem benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
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7. napirendi pont: A Mezőhegyesi Sportegyesület támogatása
Mitykó Zsolt polgármester: Uj Zoltán, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke azzal a kéréssel
fordult a Testülethez, hogy a pályázaton nyert, 11.059.612,- Ft összköltségű sportfejlesztési
program önerejéhez 1.846.000,- Ft-tal járuljon hozzá. Felkéri Uj Zoltánt, az MSE elnökét,
amennyiben kiegészítenivalója van, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: Az MSE 2016. évben pályázatot nyújtott be TAO támogatás elnyerésére.
Az Egyesület pályázata pozitív elbírálásban részesült. Az egyesület nem a teljes, elnyert
pályázati összeg önerejére kér az önkormányzattól támogatást, hanem annak egy részének, a
felújítási támogatásnak az önerejére. A személyi jellegű ráfordítások, illetve az utánpótlás
nevelés feladatainak ellátásához szükséges önerő összegét az MSE fő szponzora, a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. biztosítja. Mivel a Zrt. teljes mértékben átalakul, nem tudhatják,
hogy az új menedzsment támogatni fogja-e az egyesületet, avagy sem. A pályázati támogatás
egy részét a sportpálya épületeinek a felújítására fordítanák. Az önkormányzati támogatás és az
elnyert támogatás az önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya öltöző épületének és
tetőszerkezetének teljeskörű felújítását szolgálná. Első lépésként az épület tetőszerkezetének
felújítását kezdik meg, melyet 2016. december 31. napjáig be kellene fejezni, ezért sürgető az
önerő biztosítása. Majd azt követően kerülne sor a nyílászárók cseréjére, öltözők, mosdók
felújítására. A TAO támogatásnak rendkívül körülményes a kifizetése az adóhatóság részéről,
minden hónapban fizet egy meghatározott összeget. Az önkormányzat támogatására ezen
túlmenően azért van most szükség, hogy a vállalkozó meg tudja kezdeni a munkát, hiszen csak
október hónapban kap az egyesület első ízben a TAO támogatásból. Az önkormányzat
költségvetésében 2 millió Ft támogatást biztosít az egyesületnek, amely összeget a
működtetésére fordít az egyesület. Korábban vizsgálták, hogy az öltőző épületének felújítását
milyen pályázat keretében tudnák megvalósítani, de sajnálatos módon egy pályázatba sem
lehetett beépíteni. Mivel több évtizede nem volt felújítás az ingatlanon, az rendkívül
szükségszerű, amelyet fokozatosan tudnak megvalósítani. A felújítással korszerű öltözők,
mosdók és kiszolgáló helyiségek jönnének létre.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat közmunkaprogram keretében megkezdte a
sportpálya előtti járda felújítását. A következő évi közfoglalkoztatási program keretében
terveik között szerepel a sportpályán belüli járdafelületek felújítása. A pénzügyi vezető
tájékoztatása szerint az adóbevételi többlet terhére biztosítható a kért támogatás. 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 javasolja, hogy a Testület adjon helyt az MSE kérésének, az adóbevételi
többlet terhére biztosítsa az elnyert pályázati támogatáshoz szükséges önerő összegét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a
Mezőhegyesi Sportegyesület által nyert 11182/2016/MLSZ. számú támogatás önerejéhez
1.846.000,- forinttal, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére,
azzal, hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az egyesület a műszaki
átadást követően haladéktalanul számoljon el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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182/2016. (IX.28.) Kt. sz. határozat
Az MSE támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőhegyesi Sportegyesület által nyert
11182/2016/MLSZ. számú támogatás önerejéhez 1.846.000,- forinttal, az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 53. §-a értelmében kötelezi a Mezőhegyesi
Sportegyesületet arra, hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a műszaki
átadást követően haladéktalanul számoljon el. Felhívja figyelmét arra, hogy a támogatás
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség
terheli.
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Dr. Varga Imre ügyvéddel kötendő megbízási szerződés és korábbi
szerződés módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet az önkormányzat jogi tanácsadójával, dr. Varga Imre ügyvéddel kötött megbízási
szerződés módosításának, illetve az új megbízási szerződés megkötésének szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat jogi képviselője megkereste az
önkormányzatot azzal, hogy a közte és az önkormányzat között 2010. december 8. napján
létrejött megbízási szerződést módosítani szükséges. Az ügyvéd úr javaslatában szerepel, hogy
– vonatkozó jogszabályváltozások értelmében – a megbízási szerződésből kerüljön ki a
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokra vonatkozó rendelkezés. Helyette szaktanácsadói
feladatokra jöjjön létre egy új, állandó megbízási szerződés. Olyan beszerzések esetében,
amikor az adott beszerzés finanszírozása pályázati forrásból történik és az tartalmazza a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségeket, a közbeszerzési eljárás teljeskörű
lefolytatására és a jogszabályban meghatározott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok elvégzésére és a közbeszerzési szakértelem biztosítására külön
megállapodást kötnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Varga Imre ügyvéd úr megkeresését és a szerződéstervezeteket a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A megkeresés és a szerződés-tervezetek a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja mind a szerződés módosításának, mind az új
megbízási szerződés tervezetét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szerződés tervezeteket.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2016. október 1.
napjától közös megegyezéssel módosítsa a dr. Varga Imre ügyvéddel 2010. december 8. napján
kötött megbízási szerződést – a szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelő tartalommal –
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
183/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
A Dr. Varga Imre ügyvéddel kötött megbízási szerződés módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. október 1. napjától közös megegyezéssel
módosítja a dr. Varga Imre (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 13.) ügyvéddel 2010. december 8.
napján kötött megbízási szerződést. A módosítás értelmében a megbízási szerződés 1. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Megbízó Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 405/2011. (XI. 29.) Kt. Számú
határozata alapján megbízott elvállalja az alábbi jogi feladatokat.
-

-

-

az önkormányzat, hogy illetve a polgármesteri hivatalhoz – a jegyző külön
meghatalmazása alapján – kapcsolódó polgári jogi ügyek, munkaviszonnyal,
köztisztviselői jogviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek
intézését, okiratok szerkesztését, ellenjegyzését, földhivatali eljárásban való
képviseletet és jogi tanácsadást.
az önkormányzati intézmények vezetőinek meghatalmazása alapján az
intézménnyel kapcsolatos jogi ügyek ellátása, a munkaviszonnyal,
közalkalmazotti jogviszonnyal, az intézmények egyéb jogi ügyével kapcsolatos
tanácsadást.
a megbízott közbeszerzési eljárások során a Megbízó külön megbízása alapján
részt vesz a bírálóbizottságban a jogi szakértelem biztosítására.”

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosítását aláírja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 1.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2016. október
1. napjától határozatlan időre kössön megbízási szerződést dr. Varga Imre ügyvéddel, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval az önkormányzat közbeszerzési szaktanácsadói
feladatainak ellátására, és megbízási díjként 60.000,- Ft + ÁFA/hó összeget állapítson meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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184/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Dr. Varga Imre ügyvéddel megbízási szerződés kötése a közbeszerzési feladatok
ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. október 1. napjától határozatlan időre megbízási
szerződést köt dr. Varga Imre (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 13.) ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadóval az önkormányzat közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak
ellátására, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződésben foglalt tartalommal.
Megbízási díjként a dr. Varga Imre által ajánlott 60.000,- Ft + ÁFA/hó összeget állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 1.
9. napirendi pont: Az Alföld Ambulance Kft. beszámolója az elsősegélynyújtó-hely
működéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Időközben Kovács Ferenc, az Alföld Ambulance Kft.
ügyvezetője jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni az ülésen. Az
ügyvezető úr kérte, hogy amennyiben kérdés merül fel, azt továbbítsák részére és arra írásban
készséggel válaszol. Az írásos tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót. Kéri, hogy a lakosság felé mindenképpen jelezzék, az
elsősegélynyújtó hely működtetése nem kötelező az önkormányzatra nézve, az egy önként
vállalt, plusz szolgáltatás a lakosság irányába. Csak olyan lakossági jelzés érkezett, amely
szerint meg vannak elégedve a szolgáltatással. Megállapítható, hogy az elsősegélynyújtó hely
hasznos, szükség van rá. A bizottság kéri, hogy a Testület – lehetőségéhez mérten – a jövőben
is biztosítsa ezt a szolgáltatást a lakosság részére. A bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Több, pozitív visszajelzést kapott a lakosság részéről az elsősegélynyújtó hely
megfelelő működését illetően. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Alföld Ambulance
Kft. által működtetett Mezőhegyesi Elsősegélynyújtóhely 2015. szeptember 1. és 2016.
augusztus 31. napja között végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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185/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Az Alföld Ambulance Kft. tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja az Alföld Ambulance Kft. által működtetett
Mezőhegyesi Elsősegélynyújtóhely 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. napja között
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A közvilágítás ellátására 2017. évi villamos energia beszerzése
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzatnak a közvilágítás energia ellátására 2016.
december 31. napjáig van szerződése az MVM Partner Zrt-vel. Az önkormányzatnak
szerződést kell kötnie 2017. évre vonatkozóan. Az önkormányzat egy igen kedvező ajánlatot
kapott, amellyel kapcsolatosan kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és
az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Örömmel fogadták az EDF Démász Zrt. ajánlatát, mely szerint a 2017. évi közvilágítás
villamos energia ellátására 11,50,- Ft/kWh díjat állapít meg, tekintettel arra, hogy a város az
EDF Démász Zrt. működési területéhez tartozik. Az MVM Partner Zrt. ajánlata 12,- Ft/kWh. A
tavalyi évhez képest jelentős díjcsökkenésre lehet számítani. A bizottság az EDF Démász Zrt.
ajánlatát javasolja elfogadásra.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Éves szinten hozzávetőlegesen mekkora összegű megtakarításra lehet számítani?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Pontos összeget nem tud mondani, de pár százezer
forint összegű megtakarítást eredményez a csökkenés.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság az EDF Démász Zrt. ajánlatát javasolja elfogadásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város
közvilágításának 2017. 01. 01.-től – 2017. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására az EDF
Démász Zrt.-vel kössön villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott 11,50 Ft / kWh
áron, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
186/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
2017. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város közvilágításának
2017. 01. 01.-től – 2017. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására az EDF Démász Zrt.-vel köt
villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott 11,50,- Ft / kWh áron.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. szeptember 29.
11. napirendi pont: Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste az önkormányzatot a GlaxoSmithKline Kft. azzal az
ajánlattal, hogy kedvezményes áron kínálja a kullancs által okozott vírusos agyvelőgyulladást
megelőző védőoltást. A védőoltás kedvezményes ára 3.750,- Ft/adag, mely kedvezményt 2016.
október 31-éig biztosítaná az önkormányzatnak. Amennyiben a Testület élne a felajánlással,
Mezőhegyes lakosságának – 5339 fő – védőoltással való ellátása 20 millió Ft-ot ölelne fel.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy ez az összeg lakosonként egy adag védőoltást jelentene, és
három adagot kellene beadatni a teljes védettség eléréséhez. A bizottságok kérték, hogy
járjanak utána, ki lehetne-e terjeszteni ezt a kedvezményes ajánlatot a körzeti orvosok irányába,
így azok a lakosok, akik élni kívánnak e lehetőséggel, a háziorvosnál megtehetnék azt. Jegyző
úr egyeztetett a Kft-vel, felkéri, tájékoztassa arról a Testületet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Felvette a kapcsolatot a kedvezményt felajánló
GlaxoSmithKline Kft-vel. A Kft. által kínált védőoltás teljes ára 6.454,- Ft/adag, míg a patikai
ára 4.990,- Ft/adag. Három adag védőoltás beadatása szükséges ahhoz, hogy a kellő védettség
meglegyen. A Kft. ajánlata azonban csak október 31-éig él, ami azt jelenti, hogy a harmadik
adag védőoltást már teljes áron kellene megvásárolni, mivel az 2017. májusában lenne aktuális.
A Kft. kedvezményes ajánlata kettő adagra vonatkozik. Amennyiben a Testület él a
lehetőséggel, úgy a harmadik adag védőoltásra – amikor az aktuálissá válik – újabb ajánlatot
tesz. A cég elmondása szerint voltak olyan települések, ahol nem a teljes lakosságnak
vásárolták meg, hanem egy bizonyos részének, mint például óvodásoknak, iskolásoknak,
közmunkásoknak. Ajánlatukban nem szerepelt, de az akció akkor él, ha minimum 250.000,- Ft
értékben vásárol az önkormányzat védőoltást. A háziorvosok irányába nem lehet kiterjeszteni a
kedvezményt, a lebonyolítás csak az önkormányzattal történhet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület véleményét arra vonatkozóan, megvizsgálják-e
azt, hogy az egyes célterületek esetében mekkora költséget ölelne fel a védőoltások
megvásárlása. Az intézmények, és intézményegységek vezetői fel tudnák mérni az igényeket,
egyáltalán kik azok, akik élnének a lehetőséggel. A védőnőkön, gyermekorvoson,
háziorvosokon keresztül érdeklődhetnek esetlegesen más cég által forgalmazott készítményről
is. Elképzelhető, hogy e cég által ajánlott árnál olcsóbban hozzá lehetne jutni. Első lépésként
mindenképpen az igényeket kellene felmérni. Javasolja, hogy célcsoportonként mérjék fel az
igényeket annak érdekében, hogy egyáltalán foglalkozzon-e a kérdéssel a jövőben a Testület,
avagy sem. Elképzelhető, hogy a Kft. ajánlatánál van kedvezőbb, így javasolja, hogy a Testület
most ne éljen a cég által ajánlott kedvezmény lehetőségével.
Rajos István alpolgármester: Fontos, hogy ez az ajánlat egy gazdasági társaság által tett
ajánlat, így elképzelhető – ha további árajánlatot kérnek – van ennél olcsóbb ajánlat is.
Amennyiben a Testület foglalkozni kíván a kérdéssel, vizsgálják meg, hogy ugyanezen
védőoltás elérhető-e olcsóbban, illetve mely célcsoportoknak kedvezne azzal, hogy ingyenesen
biztosítja részükre.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Aki akarta, az már
beoltatta magát védőoltással, hiszen Magyarországon is régóta fertőzöttek a kullancsok. A Kft.
ajánlata szerint, amennyiben a teljes lakosságnak biztosítanák a védőoltást, az első adag 20
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millió Ft, a második adag 20 millió Ft, a harmadik adag pedig ennél csak több lehet.
Hozzávetőlegesen 65 millió Ft kifizetéséről lenne szó, miközben az önkormányzat súlyos
likviditási gondokkal küzd. A kullancscsípés súlyos szövődményekkel járhat, amelyet
antibiotikummal is kezelhetnek. Vélhetően Mezőhegyesen is már többen beoltatták magukat. A
bizottság javasolja a Testületnek, hogy a GlaxoSmithKline Kft. ajánlatával ne éljen. Az
önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé az ilyen jellegű kedvezmény felajánlását a
lakosság felé. Emellett mi alapján válasszák ki a célcsoportokat? Mi alapján döntsék el, kik
kapják az ingyenes védőoltást? Kik maradjanak ki belőle? Vagy mindenkinek felajánlják, vagy
senkinek. Ilyen és ehhez hasonló kérdések miatt sem támogatja az ajánlatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság hasonló véleményen volt. Az elnökhelyettes úr javaslata volt, hogy ezen
kedvezményes árat tegyék elérhetővé a lakosság számára, és aki igényli, az éljen vele saját
költségén. A jegyző úr tájékoztatása szerint azonban erre nincs lehetőség. A bizottság
javasolja, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a Testület ne éljen a Kft.
kedvezményes ajánlatával.
Uj Zoltán képviselő: Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat ekkora költséget nem vállalhat
magára, hiszen igen komoly pénzügyi gondokkal küzd. A Kft. ajánlata kedvező, hiszen fele
akkora költségen oltathatta volna be a lakosság magát. Sajnos volt rá példa, hogy
Mezőhegyesen megfertőződtek kullancscsípés miatt, és a kezelés költsége igen komoly
összeget ölelt fel. Igen komoly veszélynek vannak kitéve még azok is, akik nem járnak
erdőben. Javaslata arra vonatkozott, hogy aki igényli a védőoltást, az saját költségén tegye azt
meg, de az önkormányzaton keresztül történjen a védőoltás kedvezményes áron történő
beszerzése.
Magyar Tibor képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén is felmerült ez a
lehetőség, de a jegyző úr tájékoztatása szerint legalább 250.000,- Ft értékben kellene vásárolni
a védőoltásból, ami nem biztos, hogy ebben az esetben működne.
Uj Zoltán képviselő: 250.000,- Ft értékű védőoltás 40-50 embert érintene. Elképzelhető, hogy
annyi ember élne a lehetőséggel.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat költségvetése jelenleg nem bír el ekkora
költséget. Óvatosságra int abból a szempontból, hogy ezt a lehetőséget kiajánlják a lakosság
részére, hiszen biztos, hogy van ennél olcsóbb ajánlat is. Nem biztos, hogy ezzel a legolcsóbb
ajánlatot ajánlanák ki a lakosság részére, ami problémát vethet fel.
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 az
önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne éljen a GlaxoSmithKline Kft.
kedvezményes védőoltás lakosság részére történő megvásárlásával kapcsolatos ajánlatával,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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187/2016.(IX.28.) Kt. számú határozat
Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni a GlaxoSmithKline Kft.
(1124 Budapest, Csörsz u. 43.) kedvezményes védőoltás lakosság részére történő
megvásárlásával kapcsolatos ajánlatát, de az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére
tekintettel nem áll módjában azt elfogadni.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Kft-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 10.
12. napirendi pont: A Zala György lakótelep lakóinak kérelme parkoló építésére
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat közmunkaprogram keretében folyamatosan
végzi a járdák felújítását, új járdák építését. Felmerül annak kérdése, hogy a járdaépítések
során vágással elbontott járdalapokat – melyek különböző vastagságúak és minőségűek –
ajánlja-e fel, vagy értékesítse-e a Testület akár magán, akár közösségi célra. A Zala György
lakótelep lakói azzal a kéréssel fordultak a Testülethez, hogy a Hild János utca felőli bekötőút
mentén 10-15 autó részére az önkormányzat alakítson ki parkolót. E kérést illetően a javaslata,
hogy az önkormányzat bocsájtsa térítésmentesen a lakók rendelkezésére a bontott járdalapokat,
valamint az ágyazatkészítéshez szükséges építőanyagokat, de a kivitelezési munkálatokat a
lakótelepi közösségnek kellene elvégeznie. Bontott járdalapból, kocsibejáró készítésére
alkalmas anyagra szóban és írásban többen is bejelentették igényüket. Az ilyen kérelem
támogatása esetén azzal kell számolniuk, hogy minden mezőhegyesi kertesházban lakó jogosan
kérelmez hasonló céllal lapokat, melyek mennyisége – az előbbiek alapján - korlátozott.
Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a Testületet a Zala György
lakótelepi lakók kérésével kapcsolatosan.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az önkormányzat költségvetésében nincs arra
elkülönítve keret, hogy az ilyen jellegű munkálatok elvégezze. Emellett az önkormányzat nem
rendelkezik azokkal az eszközökkel sem, amelyek alkalmasak lennének egy ilyen munkára.
Bontott járdalapot és az ágyazathoz szükséges építési anyagot azonban fel tudnának ajánlani,
azzal a feltétellel, hogy a kivitelezési munkálatokat a lakóknak kellene elvégezni. A
bizottságok egyetértettek a polgármester úr javaslatával. A bizottságok kérése az volt, hogy
nyilatkoztassák a lakókat, ezzel a feltétellel elfogadják-e a felajánlott anyagokat, hiszen a
kérelem arra irányult, hogy a parkolót az önkormányzat alakítsa ki. Felvette a kapcsolatot a
kérelmet benyújtó lakóközösség képviselőjével, aki úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint
meg tudják szervezni a munkálatokat, az önkormányzat felajánlása a fenti feltétellel
elfogadható. Kérése annyi volt, hogy az építkezés során kitermelt építési hulladékot, földet az
önkormányzat lehetőségéhez mérten szállítsa el. Véleménye szerint ennek nincs akadálya.
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 egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal és elfogadásra javasolja
azt.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Zala György lakótelep
lakóinak kérésére parkoló-építés céljából bocsásson a közösség rendelkezésére 180 m2 felületű
bontott, vágott betonlapot, továbbá az ágyazatkészítéshez szükséges 18 m3 homokos kavicsot
azzal a feltétellel, hogy a helyszíni kivitelezési munkálatokat – az önkormányzat
szakembereinek koordinálásával – a lakótelepi közösségnek kell elvégeznie, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
188/2016.(IX.28.) Kt. számú határozat
A Zala György lakótelep lakóinak kérelme parkoló építésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zala György lakótelep lakóinak
kérésére parkoló-építés céljából a közösség rendelkezésére bocsát 180 m2 felületű bontott,
vágott betonlapot, továbbá az ágyazatkészítéshez szükséges 18 m3 homokos kavicsot azzal a
feltétellel, hogy a helyszíni kivitelezési munkálatokat – az önkormányzat szakembereinek
koordinálásával – a lakótelepi közösségnek kell elvégeznie.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.
13. napirendi pont: Borsós Károly ingatlanvásárlási kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Borsós Károly Mezőhegyes, II. József krt. 49. sz. alatti lakos
azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy értékesítse részére az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, István király utcai, 620/18 hrsz-ú, 776 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület művelési ágú ingatlant. Kérelmező vállalta az ingatlan értékbecslői és az ügyvédi
költségek megfizetését. 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 egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. A bizottság javasolja,
hogy a Testület értékesítse Borsós Károly részére az általa kérelmezett ingatlant.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület értékesítse az
önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes, István király utcai, 620/18 hrsz-ú, 776 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, mely érdekében az ingatlanról
készíttessen értékbecslést és kérje fel a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület következő ülése elé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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189/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Borsós Károly ingatlanvásárlási kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján az önkormányzat
tulajdonában lévő, Mezőhegyes, István kir. utcai, 620/18 hrsz-ú, 776 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítését határozza el.
Ennek érdekében az ingatlanról értékbecslést készíttet és felkéri a polgármestert, hogy az
ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület következő ülése elé.
Borsós Károly (Mezőhegyes, II. József krt. 49.) kérelmezőt terhelik az ingatlan értékbecslői és
ügyvédi költségei is.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. november 30.
14. napirendi pont: Német Mihály Sándor kérelme a 261/70 hrsz-ú ingatlan
elidegenítési tilalom törléséről
Mitykó Zsolt polgármester: Német Mihály Sándor Kőszárhegy, Völgy u. 7. sz. alatti lakos
azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy járuljon hozzá az 1971-ben édesapja által vásárolt
és tőle megörökölt Mezőhegyes, Lehár F. u. 5. sz. alatti, 261/70 hrsz-ú építési telken lévő
jelzálog törléséhez, illetve az ingatlan értékesítéséhez, tekintettel arra, hogy a vevő (a
kérelmező édesapja) nem tudta teljesíteni a beépítési kötelezettséget. Német Mihály Sándor el
kívánja adni az ingatlant, de ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a Testület hozzájárul a
jelzálog törléséhez, és az ingatlan értékesítéséhez. 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 egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, a Testületnek elfogadásra
javasolja azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a mezőhegyesi 261/70
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésben meghatározott visszavásárlási jogával ne
éljen, a tulajdoni lapra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez járuljon hozzá és
hatalmazza fel a tulajdonos Német Mihály Sándort, hogy értékesítse az ingatlant,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
190/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Német Mihály Sándor kérelme a 261/70 hrsz-ú ingatlan elidegenítési tilalom törléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 261/70 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződésben meghatározott visszavásárlási jogával nem kíván élni, a tulajdoni lapra
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul és felhatalmazza a tulajdonos
Német Mihály Sándor 8152 Kőszárhegy, Völgy u. 7. sz. alatti lakost, hogy értékesítse az
ingatlant.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.
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15. napirendi pont: Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz
történő csatlakozásról
Mitykó Zsolt polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es évre – a
korábbi évekhez hasonlóan – felhívást tett közzé, mely szerint csatlakozhatnak az
önkormányzatok a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. Az
előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előző
évekhez hasonlóan javasolja, hogy a Testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a pályázathoz történő csatlakozást.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
191/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
A pályázathoz szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 03. a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére
16. napirendi pont: A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás kéri az önkormányzat
hozzájárulását ahhoz, hogy a kistérség önkormányzatainak és a társulásnak tulajdonában lévő
gazdasági társaság hulladékgazdálkodási tevékenységet folytasson. Felkéri Szentmihályi
Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a Testületet a megkereséssel kapcsolatosan.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A jövőben vélhetően több ízben kell tárgyalnia a Testületnek a
hulladékgazdálkodás témakörében. Felmerült annak lehetősége, hogy a kistérség
önkormányzatai és a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő gazdasági
társaság, a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. is
végezhetne hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet. Ahhoz, hogy ezt a
tevékenységet a Kft. elláthassa, módosítani szükséges a Kft. társasági szerződését. Javasolja,
hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a Testület: „Mezőhegyes Város Képviselőtestülete, mint a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit
Kft. tagja, nem akadályozza, hogy a Kft. társasági szerződését módosítsa a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenységével.
Mezőhegyes Város Önkormányzata sem anyagi fedezet biztosításával, sem a szolgáltatás
igénybevételével nem kíván részt venni a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységében, mert
érvényes hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkezik.
Mezőhegyes Város Képviselő-testület jóváhagyja, hogy:
1. A társasági szerződés I.2.2 pontjában a pusztaottlakai fióktelep címe 5665
Pusztaottlaka, Dragán u. 12.-re változik.
2. A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
székhelye utcanévváltozás és házszámváltozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, Dragán u.
12.-re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán Elvirára változik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a határozatban
foglaltakat képviselje.”
A javaslat elfogadásával a Testület nem akadályozza, hogy a Kft. hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet végezzen, a társasági szerződés módosításához hozzájárul.
Mitykó Zsolt polgármester: A hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a Testület közszolgáltatót
vált, az nem befolyásolja a jelenleg érvényben lévő szerződést, illetve semmiféle anyagi
kötelezettségvállalással nem jár a Kft. irányába. A Dél-alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH)
hulladékgazdálkodásával kapcsolatosan változások történtek. Jelenlegi információk alapján
több közszolgáltató is megkapja a szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyt, így
alvállalkozóként több közszolgáltató is számításba jöhet. A Dél-békési Jövőkép Térségi
Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. is egy ilyen alvállalkozó kíván lenni,
amennyiben meg fog felelni a szükséges feltételeknek.
Uj Zoltán képviselő: A DAREH Társuláson belül rendeződnek a problémák? Mikor tud
bekapcsolódni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba?
Mitykó Zsolt polgármester: Vannak feszültségek a DAREH Társuláson belül, visszahívták az
eddigi ügyvezetőt. Október közepéig a Testületnek el kellene fogadni az új koncepciót,
úgyhogy vissza fog térni még ez a kérdés a Testület elé. Akkor vélhetően több, konkrét
információval tud szolgálni. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a jegyző úr által
ismertetett tartalommal fogadja el a javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:

32

192/2016.(IX.28.) Kt. sz. határozat
A Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és
Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. tagja, nem akadályozza, hogy a Kft. társasági szerződését
módosítsa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenységével.
Mezőhegyes Város Önkormányzata sem anyagi fedezet biztosításával, sem a szolgáltatás
igénybevételével nem kíván részt venni a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységében, mert
érvényes hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkezik.
Mezőhegyes Város Képviselő-testület jóváhagyja, hogy:
1. A társasági szerződés I.2.2 pontjában a pusztaottlakai fióktelep címe 5665
Pusztaottlaka, Dragán u. 12.-re változik.
2. A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
székhelye utcanévváltozás és házszámváltozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, Dragán u.
12.-re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán Elvirára változik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a határozatban
foglaltakat képviselje.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések
1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban végzett ellenőrzésekről
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy az elmúlt időszakban több
szakmai ellenőrzés volt a Polgármesteri Hivatalban. Az egyik ilyen ellenőrzést végző
személyek Arató Ferenc ezredes, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi
Helyettes Államtitkárságának tanácsadója, és Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője, akik a
közfoglalkoztatási program megfelelő működését ellenőrizték. Emellett jegyzői célellenőrzés
volt telephely-engedélyezés, adó és kereskedelem területén, amelyet a Békés Megyei
Kormányhivatal folytatott le. Mindemellett a Békés Megyei Kormányhivatal közszolgálati
ellenőrzést is folytatott a Polgármesteri Hivatalban. Mindhárom ellenőrzés sikeres volt, az
ellenőrzött területeken törvénytelenséget nem tártak fel, a Hivatal munkáját jónak értékelték. A
Jegyző Úron keresztül gratulál a Hivatal munkatársainak, további eredményes munkát kíván.
2. Tájékoztatás rendkívüli szociális támogatásról
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy az önkormányzat 2016. július 4.
napján benyújtott rendkívüli szociális támogatás iránti kérelme a Magyar Államkincstár 2016.
szeptember 22. napján érkezett értesítése alapján elutasításra került. A rendkívüli kiegészítő
támogatás iránti kérelem elbírálásának elhúzódása miatt veszélybe kerül a következő
rendkívüli kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása, hiszen addig nem lehet újabb
kérelmet előterjeszteni, amíg az előzőről döntés nem születik.
3. I. Megyenap – Békés Megye
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. szeptember 3. napján került első ízben megrendezésre
Békés Megye Napja Békéscsabán. Örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Zalai Mihály
Úrtól, a Békés Megyei Közgyűlés Elnökétől és Szakáll István Lóránd Úrtól,
az
Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Helyettes Államtitkártól dicsérő oklevelet
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vehetett át. Ugyanezen ünnepség keretében Pap István Tibor Úr, a MÁM igazgatója, illetve
Tarkó Gábor Úr, a Települési Értéktár Bizottság elnöke, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
is elismerő oklevelet vehetett át. Az elismerés oka a Nóniusz lófajtának, illetve a Helytörténeti
Gyűjteménynek a Békés Megyei Értéktárba történő felvétele.
4. Az 57. majori komlószárítót ért viharkár
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2016. szeptember
3-ai vihar következtében összedőlt az 57. majori komlószárító faszerkezete. A komlószárító
kezelőjének jelezték a problémát.
5. II. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága/ Nemzeti Vágta
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. szeptember 8-11. napja között rendezte meg a
Mezőhegyesi Állami Ménes a II. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságát, amelyen közel 10
nemzet versenyzői vettek részt. Gratulál Pap István Tibor Úrnak, a Mezőhegyesi Állami Ménes
igazgatójának, és munkatársainak a rendkívül magas színvonalú rendezvény lebonyolításáért.
Gratulál továbbá azoknak a szervezeteknek, akik partnerként segítették a rendezvény
megszervezését, illetve köszöni a szponzorok támogatását.
2016. szeptember 17. napján került megrendezésre Budapesten a Nemzeti Vágta. A
Mezőhegyesi Állami Ménes is részt vett a rendkívül színvonalas eseményen. Papp János a
Kincsem+ Fogatvágtán a döntőben második helyezést ért el. Papp János segédhajtója Horgász
Gábor volt. A rendkívüli eredményt kettő mezőhegyesi tenyésztésű Nóniusz kancával,
Sóskával és Theodorával érték el. Gratulál a rendkívüli eredményhez.
6. Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás/ Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzata részt vett a Békés Megyei
Önkormányzatok által közfoglalkoztatási program keretében előállított termékeket, értékeket
bemutató kiállításon Békéscsabán 2016. szeptember 8. napján. A kiállításon lehetőségük volt
érdemi tárgyalást folytatni Gajda Róbert kormánymegbízott úrral, illetve dr. Hoffmann Imre
Úrral, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért és vízügyért felelős helyettes államtitkárával.
A kiállításon rendkívül nagy sikert aratott a Mezőhegyes által előállított sárgadinnye lekvár.
Ezen túlmenően számos, jó minőségű termékkel vendégelték meg az érdeklődőket.
Összességében elmondható, hogy a kiállítás eredményesen zárult.
2016. szeptember 22-23. napja között került megrendezésre a II. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítás Budapesten, a Vajdahunyad várában. A rendezvényt Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitotta meg. A rendezvényen ismételten
alkalmuk nyílt egyeztetni dr. Hoffmann Imre Úrral, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért
és vízügyért felelős helyettes államtitkárával. A megbeszélés tárgya a szociális szövetkezet új
feladattal történő ellátásának lehetősége, amellyel vélhetően nagyobb bevételre tehetne szert a
szövetkezet. Ez az új feladat Mezőhegyes esetében a lombseprű előállítása lenne. Igen komoly
mennyiségű seprű előállításáról lenne szó, ezért számítanak Jeszenka Zoltán Úrnak, a
Mezőhegyesi Fémipari Kft. ügyvezetőjének a szakmai segítségére. A projekt egy igen komoly
kitörési pont lenne a közfoglalkoztatási programok körében.
7. Fóti Lovasterápiás Verseny
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. szeptember 23-25. napja között került megrendezésre dr.
Kövér László Úrnak, az Országgyűlés elnökének fővédnökségével a Fóti Lovasterápiás
Verseny. A verseny mezőhegyesi résztvevői: Mészáros Szabina, Krizsán Ramóna, Pintér
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Marina, Borbély Richárd, Eszéki István (I. és II. helyezés), Nagy Viktória (I. helyezés), Mag
Fruzsina (II. helyezés), Antovik Fanni Luca (III. helyezés), Vincze Balázs (kettő kategóriában
is I. helyezés), Szegedi Réka (kettő kategóriában is I. helyezés), Szépe Dorina (II. helyezés),
Kovács-Módis Berián (II. helyezés). Összesített csapatversenyben a 18 csapatból a IV.
helyezést érte el a mezőhegyesi csapat. A Testület nevében gratulál a gyerekeknek a rendkívüli
eredményekhez, és szüleiknek. Kiemelten gratulál Kézsmárkiné Piti Irén terápiás lovasoktatónak, az Ő munkáját segítő Kecskés Sándorné pedagógiai asszisztensnek, Molnárné
Lakatos Edina gyógypedagógusnak, és nem utolsó sorban köszöni Madár József, illetve
Gergely László gépjárművezetők munkáját. Ezen túlmenően köszöni Soósné Záluszki Mária,
az ÁMK igazgatójának munkáját, aki a gyerekek versenyen való részvételének koordinálását
végezte.
Bejelentései végére ért, ezért kéri, akinek további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Rajos István alpolgármester: A II. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságával egy időben zajlott
Mezőhegyesen a HSMA Erős Emberek Nemzetek Kupája elnevezésű verseny. A versenyt
Darázs Ádám, a HSMA – Magyar Erős Ember Szövetség elnöke vezette. A rendezvényt igen
nagy érdeklődés követte, több, mint négyszáz néző látogatott ki arra. Ezúton köszöni az
érdeklődőknek, hogy megtisztelték figyelmükkel a versenyt. A versenyről – valamint
Mezőhegyesről, a II. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságáról – készült összefoglaló több
kereskedelmi csatornán – elsősorban sportcsatornán – is látható lesz.
Nagy örömére szolgál, hogy a sárgadinnye lekvár nagy sikert aratott a Békés Megyei
közfoglalkoztatási kiállításon. A sárgadinnye lekvár egy értékmentés eredménye, hiszen a
dinnye minősége – túlérettsége – miatt sajnálatos módon nem kerülhetett a piacra.
A II. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságának egyik kísérő programja volt az Ízek Utcája
elnevezésű kiállítás, amelyben szintén nagy szerepet vállalt az önkormányzat. A
közfoglalkoztatási program keretében állították elő azokat a faházakat, amellyel a megyei
kiállításon is felvonultak. Külön köszöni azon települések részvételét, akik elfogadták
meghívásukat és termékeikkel megjelentek a kiállításon. Az alábbi települések, szervezetek
vettek részt a kiállításon: Almáskamarás, Battonya, Magyardombegyház, illetve a Magyar
Honvédség Toborzó Osztálya.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Ezúton tisztelettel meghívja a Testületet, illetve
Mezőhegyes lakosságát az október 6-ai megemlékezésre. Az aradi vértanúk emlékére – a
hagyományokhoz híven – a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola rendez ünnepséget. Az ünnepségre 2016. október 6. napján 1045
órai kezdettel kerül sor a Római Katolikus Templomban.
I.
Magyar Lótenyésztési Napok címmel a Mezőhegyesi Állami Ménes szervezésében egy
nagyszabású rendezvényre kerül sor 2016. október 6-9. napja között. A programról: október 6.
ménvizsga, az esti órákban könyvbemutató a Nóniusz Hotelben, október 7-én délelőtt
kettesfogat akadályhajtás, 20 órától egy nagyszabású lovas show műsor veszi kezdetét, október
8-án díjlovaglás és díjugratás kategóriában mérik össze tudásukat a versenyzők. Szeretettel
várják az érdeklődőket.
Jeszenka Zoltán képviselő: A polgármester úr által említett lombseprű előállítása rendkívül jó
elképzelés, bár megvannak a maga veszélyei is. A termékek legyártása együttműködés
keretében valósulna meg. Segítséget tud nyújtani abban, hogy milyen gép- és
eszközállományra lesz szüksége az önkormányzatnak ahhoz, hogy kellő szakszerűséggel,
hatékonyan tudja előállítani a termékeket. Rendkívül nagy mennyiségű termék előállításáról
van szó, amely igen komoly technikai fejlődést is eredményezhet, és remélhetően igen komoly
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bevételt is érhet el általa az önkormányzat. Ez a projekt egy igen komoly előrelépést jelent a
közfoglalkoztatási program magasabb szintre történő emelésében.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye
meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját
és napirendjeit:
2016. október 26. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3) Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Kerekes György
képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1730 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Deli Zoltán
Kerekes György
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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