Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. október 26. 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,
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető helyettese, Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás
állomásfőnöke, Malya András, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke, 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
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 Gróf Széchenyi István politikus, író, polihisztor, közgazdász,
„a legnagyobb magyar” gondolatával nyitja meg: „Az emberi nemnek hivatása nem rontás,
pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 9. Az
Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület névhasználat engedélyezése iránti kérelme;
10. József Attila Általános Művelődési Központ kérelme pályázat benyújtására.
A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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
4) Rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteiről
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve
6) Bérleti szerződések módosítása a Kozma F. u. 14. szám alatti háziorvosi rendelés és
ortopédiai ellátás biztosítására
7) Módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
8) A Duna World csatornán történő megjelenésre vonatkozó kedvezményes ajánlat
9) Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület névhasználat engedélyezése iránti
kérelme
10) József Attila Általános Művelődési Központ kérelme pályázat benyújtására
Bejelentések
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Mitykó Zsolt polgármester: 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, 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:
197/2016.(X.26.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 147/2016., 172/2016., 173/2016., 183/2016.,
184/2016., 186/2016., és 191/2016. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettesét Varga Edinát.
Köszöni a tartalmas tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri az
osztályvezető helyettes hölgyet, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt
tegye meg.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: Köszönti a Tisztelt Képviselő-testületet,
köszöni a meghívást. Az előző évekhez képest folyamatos az álláskeresők számának a
csökkenése. Országos szinten, így Mezőhegyesen is csökken a regisztrált álláskeresők száma.
Mezőhegyesen ez a szám augusztus hónapban 128 fő volt. Ez köszönhető részben az új
közfoglalkoztatási programoknak, illetve a meglévők létszámbővítésének. Ennek ellenére
országos szinten, így Mezőhegyesen is gondok vannak a különböző közfoglalkoztatási
programok megfelelő létszámfeltöltésével. A Kormány célja, hogy a versenyszférába irányítsa
a közfoglalkoztatásból az embereket. Ennek elérése érdekében különböző támogatásokat
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vezet be. Ilyen például a lakhatási támogatás, továbbá az a támogatás, amelyet az a
munkáltató kérhet, aki a közfoglalkoztatási programból kilépőt a versenyszférában kívánja
foglalkoztatni. Ezek kisebb horderejű próbálkozások. A versenyszférában egyre nagyobb a
munkaerőhiány, ezért fontos, hogy ösztönözzék ezen emberek átlépését erre a területre. Az itt
élő álláskeresők elsősorban a dunántúli megyékben tudnak elhelyezkedni, sajnos ebben a
térségben nincs sok lehetőség. A jelenlegi közfoglalkoztatási program 2017. február 28.
napjáig tart. Mezőhegyesen 238 fő vesz részt a különböző közfoglalkoztatási programokban.
A jövő évi Start Közmunkaprogrammal kapcsolatos első tájékoztató november végére
várható. Előzetes információk szerint a jelenleginél kevesebb fő lesz bevonható a jövő évi
programokba.
Mitykó Zsolt polgármester: A közfoglalkoztatási programok felelőse a jegyző úr. A
Testület, köszönhetően a jegyző úr közmunkaprogramról szóló beszámolóinak, rendszeres és
részletes tájékoztatást kap a közfoglalkoztatási programok aktuális helyzetéről. A Testület
emellett folyamatosan nyomon követi és foglalkozik a közfoglalkoztatottak sorsával. Az
önkormányzat igyekszik széleskörűen kihasználni a közmunkaprogram adta lehetőségeket,
számos programban vesz részt, igen magas színvonalon. Ilyen például az állattartás,
növénytermesztés, élelmiszer-előállítás, térburkoló gyártása, és így tovább. Ezt a magas
színvonalú munkavégzést mutatja a közfoglalkoztatási kiállításokon való sikeres szereplés.
Köszönetét fejezi ki minden olyan munkatársa felé, akik hozzájárulnak a közmunkaprogram
sikeréhez, és ahhoz, hogy a közfoglalkoztatott emberek helyzetén segítsenek. Köszöni a
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
vezetőjének, vezető-helyettesének és minden munkatársa segítségét. Bármilyen kérésük van
az osztály irányába, Ők készséggel állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat számára
rendkívül fontos a jövő évi közfoglalkoztatási programok kérdése, hiszen egy nagyobb
volumenű beruházást terveznek a lombseprű gyártással. Ennek egyik fontos tényezője, hogy
hány embert vonhatnak be a programba, illetve elkészítették az eszközigényt is, amelyhez
Jeszenka Zoltán képviselő nyújtott segítséget. A kérelmet benyújtották a Békés Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezető-helyetteséhez, Pántya Imre
Úrhoz. Fontos, hogy minél hamarabb tisztában legyenek a lehetőségekkel, feltételekkel,
annak érdekében, hogy a program-tervezetet elő tudják készíteni.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: November közepére ígérték a tájékoztatást.
Mitykó Zsolt polgármester: Minden egyes programot előkészítenek, és a tájékoztató
függvényében folytatják a további munkát.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: Az osztály nevében Ő is köszöni a
konstruktív együttműködést, ezzel kapcsolatosan csak pozitív tapasztalataik vannak.
Vélhetően a jövőben is támogatnak minden építő jellegű, közmunkaprogramot érintő
kezdeményezést Mezőhegyesen.
Mitykó Zsolt polgármester: Minden önkormányzat arra törekszik, hogy a
közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak ne csak látszatmunkát végezzenek, hanem
valódi, értékteremtő munkát folytassanak. A nyilvánosság irányába sajnos nincs kellőképpen
közvetítve az, hogy ezek az emberek nagyon fontos értékteremtő munkát végeznek, komoly
értékeket állítanak elő. Ezért is tartotta fontosnak, hogy tájékoztassa Zalai Mihály Urat, a
Békés Megyei Közgyűlés elnökét, hogy az 1956-os emlékmű áthelyezését, környezetének
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kialakítását a közfoglalkoztatás keretében valósították meg. Ezek az emberek a közösségben
valóban hasznos munkát végeznek.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: A Start Közmunkaprogramok 2012. évben
indultak, az önkormányzatoknak minden évben lehetőségük volt azokban részt venni. A
programok értékteremtő oldala még nem igazán épült be a köztudatba.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy tegyék meg a lépéseket annak irányába, hogy ez
értékteremtés minél szélesebb nyilvánosságot kapjon. Ezen munkálkodik az önkormányzat is.
Amennyiben a lehetőségek engedik, jelentessenek meg olyan kiadványokat, amelyeket a
lakosság számára el tudnak juttatni. Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Végeznek számításokat arra vonatkozóan, hogy mennyi ember
kerül ki a programból 1-2 éven belül? Mekkora azok száma, aránya akik évek óta részesei a
különböző programoknak? Meglátása szerint, nehéz ezeket az embereket kiléptetni ebből a
rendszerből. Nagyon kevés azok száma, akik esetlegesen a versenyszférában el tudnak
helyezkedni.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: A Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályán készítenek erre irányuló statisztikai kimutatásokat. Ezen adatok
azonban jelenleg nincsenek birtokában.
Jeszenka Zoltán képviselő: Sajnálattal tapasztalja, hogy többé-kevésbé ugyanazon emberek
dolgoznak évről évre a közmunkaprogramokban. Nekik nem sikerült elhelyezkedniük a
versenyszférában.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: Sajnos a legtöbb közfoglalkoztatott
megelégszik ezzel a lehetőséggel is, ennyi munkáért elegendő számukra ez a fizetés. Nagyon
elkényelmesedtek és nem is kívánnak a helyzetükön változtatni. Sajnos az egész megyében ez
a tapasztalat.
Mitykó Zsolt polgármester: Nagyon nehéz az embereket ráébreszteni arra, hogy az
öngondoskodás mellett fontos lenne a családról történő gondoskodás. Fontos az átképzés,
továbbképzés jelentősége, amely lehetőséget teremtene az esetleges továbblépésre a
munkaerőpiacon. Igyekszik javaslatot tenni a Testület is a képzésekre vonatkozóan. Ezen
javaslatukat – sok egyéb javaslat, ajánlás mellett – közvetítik a Békés Megyei Közgyűlés
elnökének, Zalai Mihály Úrnak, aki 2016. december végén fogadóórát fog tartani
Mezőhegyesen.
Magyar Tibor képviselő: Viszonylag sok a lehetőség a közfoglalkoztatottak, álláskeresők
számára a képzéseket, tanfolyamokat illetően. Azokkal a végzettségekkel, amelyeket ezeken a
képzéseken megszereznek az emberek, el tudnak helyezkedni?
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: A GINOP programok keretében van
lehetőség a különböző képzéseken, továbbképzéseken részt venni. Sajnos nem jellemző, hogy
az ott megszerzett végzettségekkel el tudnak helyezkedni.
4

Jeszenka Zoltán képviselő: A szociális gondozói tanfolyam viszont hasznos lehet.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: Igen, mert az hiányszakma.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Megadja a szót Malya András mezőhegyesi vállalkozónak.
Malya András mezőhegyesi vállalkozó: Dicséretes, hogy a Kormány sokat foglalkozik a
közmunkaprogramokkal. A vállalkozók azonban sokat bírálják ezeket a programokat. Úgy
érzi, hogy a Kormány nem igazán érti a vállalkozók közmunkaprogramokkal kapcsolatos
problémáját. Kisvállalkozóként a nyári időszakban napi 300-400 embert foglalkoztat.
Rendkívüli munkaerőhiánnyal küzdenek, ezért a közvetkező évben 30-40 %-kal csökkentik a
munkaigényes növények termesztését. 1500 hektáron foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel. Az országban jelenleg igen nagy támogatással próbálnak újraindítani
gyógynövényprogramokat. Ennek ellenére Ő csökkenti a termelést, úgy, hogy 25 éves piaci
háttérrel rendelkezik. A mezőhegyesi üzemében Romániából, több száz kilométerről érkező
vendégmunkásokkal dolgoztat, a dolgozók másik része pedig a környező településekről – 3040 km-ről – érkezik. Tudomásul veszik a Kormány intézkedéseit, de úgy érzi, hogy a
foglalkoztatással kapcsolatos problémájukat nem veszik komolyan. Azért vágtak bele egy
több száz millió forintos beruházásba, hogy a hiányzó munkaerőt pótolják. Bárkit, aki
munkára jelentkezik nála, felvesz, mert még a 2015. évi termés jelentős része feldolgozatlanul
áll a raktárban. Azt állítják, hogy a közmunkaprogramokkal minden rendben van, miközben
nagyon sok vállalkozás a fent elmondott problémákkal küzd. Reméli, hogy a Kormány
belátja, változtatni kell a jelenlegi helyzeten, a közmunkaprogramokon. Addigra azonban
nagyon sok vállalkozó nagyon sok munkahelyet fog megszüntetni. Számos fórumon
igyekeznek hangoztatni, hogy változtatásra lenne szükség. Ez a probléma már országos szintű
problémává nőtte ki magát. A vállalkozások több milliós veszteséget könyvelnek el évről
évre, mert nincs annyi munkaerő, hogy a megtermelt termékeket feldolgozzák. Azok az
emberek, akik korábban nála dolgoztak, most a könnyebb munkát jelentő
közmunkaprogramokban dolgoznak. Amennyiben a közmunkaprogramok olyan
értékteremtőek lennének, mint a többi tevékenység, akkor nem bánná, hogy vannak és
működnek. Számára az értékteremtés azt jelenti, hogy a bevétel több, mint a kiadás. Szeretné,
ha a Kormány meghallgatná a másik oldalt is, ha a tárgyalások megkezdődnének, és a
vélemények eljutnának a döntéshozókig. Amennyiben sokáig váratnak a változtatással, úgy az
a jövőre nézve már túl késő lesz, meglátása szerint az embereket még nehezebben fogják
visszavezetni a munka világába. Az elmúlt években nála csupán egy olyan ember jelentkezett,
aki közmunkás volt, amit azzal indokolt, hogy abból a pénzből nem lehet megélni. Ezen el
kellene gondolkodni. Valóban jó irányba halad ez a folyamat? Valóban annyira büszkének
kell lenni arra, amit csinálnak? Mindenki munkahelyet szeretne teremteni. Ő azonnal fel tudna
venni akár 20 főt is, ha lenne jelentkező.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: A Kormány azért találta ki a
közmunkaprogramokat és a különböző képzéseket, hogy visszavezesse az álláskeresőket a
munka világába. Látják azt, hogy valami nem működik jól a rendszerben, de annak
megszüntetésére még nem tettek lépéseket. Reméli, hogy hamarosan változtatnak a
rendszeren, és arról novemberben tájékoztatják is a kirendeltségeket. Teljesen természetes
azoknak a fiataloknak, akik szülei közmunkaprogramban, napszámosként, vagy éppen sehol
nem dolgoznak, hogy Ők is hasonló munkát végezzenek. Esetükben nincs kialakulva a
munkamorál, nincs ösztönző erő. Elismerik és látják, hogy komoly problémák vannak.
5

Vannak olyan emberek, akik azért nem helyezkednek el például a versenyszférában, mert tele
vannak tartozással, de a közmunkás bérből nem lehet azt levonni.
Mitykó Zsolt polgármester: Számos helyi vállalkozó küzd hasonló problémával, mint
amelyet Malya András úr felvázolt. Azokat az embereket, akik hosszú időn keresztül képesek
egy munkáltatónál dolgozni, egyrészt meg kell fizetni, másrészről nagyon meg kell becsülni.
Sajnos a vállalkozások bevételei részben a munkaerőhiány miatt csökkennek, ami kihathat az
ország gazdaságára, és amelynek eredményeképpen csak a külföldi befektetések termelnek
hozamot. Azért, hogy változtassanak ezeken a tendenciákon, hogy gondoskodjanak a
mezőhegyesi álláskeresőkről, közfoglalkoztatottakról, a Testületnek is foglalkoznia kell a
kérdéssel, és javaslatot, ötleteket kell elővezetni. Azért tartja jónak, hogy többféle program
van, mert abból láthatják, hogy milyen munkavégzésre lenne igény, mire lennének képesek az
emberek. Malya András úrnak javasolja, hogy a problémákat, javaslatokat vázolja fel Zalai
Mihály elnök úrnak.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezető-helyettese: Nagyon nagy a munkaerőhiány,
legfőképpen a nyári időszakban. Mindezt jól mutatja, hogy sok külföldi – leginkább román –
munkavállaló regisztrált az idei évben.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat lehetőséget biztosított a közfoglalkoztatottaknak
arra, hogy a nyári idénymunkában napszámos munkát vállaljanak, addig szüneteltették a
közfoglalkoztatási munkaviszonyukat. Sokan voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen
nagy szükség volt rájuk, és lényegesen többet kereshettek.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a Foglalkoztatási Osztály tájékoztatást. A tájékoztatót
a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő: A bizottság megtárgyalta és 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
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálynak a munkanélküliség és a
foglalkoztatás 2016. évi alakulásáról 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:
198/2016. (X.26.) Kt. számú határozat
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a munkanélküliség és a foglalkoztatás 2016. évi
alakulásáról szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának
tájékoztatója
az aktuális
helyzetéről,
fejlesztésekről,
együttműködési
lehetőségekről és elképzelésekről
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Dancsi György Urat, a Mezőhegyesi
Vasútállomás állomásfőnökét. Köszöni a tartalmas tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri az állomásfőnök urat, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót
illetően, azt tegye meg.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Köszönti a tisztelt
Képviselő-testületet, a tisztelt jelenlévőket. Kiegészítenivalója nincs a tájékoztatóhoz, kéri
azonban, hogy amennyiben van rá lehetőség, a tájékoztatót kivonatos formában tegyék közzé
a helyi újságban, hogy minél szélesebb körben tájékoztatást kaphasson a lakosság a MÁV Zrt.
helyi szolgáltatási tevékenységéről. A tájékoztatóban nem kerültek részletes kidolgozásra a
nyári vágányzárral kapcsolatos tudnivalók. A MÁV Zrt. nevében ezúton is elnézést kér az
ebből adódó esetleges kellemetlenségekért. Bízik abban, hogy a felújítások hamarosan
befejeződnek, a helyzet normalizálódik, és visszaáll az eredeti menetrend. Jelen információk
szerint a menetrenden nem kívánnak változtatni.
Mitykó Zsolt polgármester: A tengelyterhelést illetően történt-e változás? Amennyiben
igen, az pozitívan érinti a személyszállítást?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Az átépítések, felújítások
elsődleges célja a tengelyterhelés növelése. A tengelyterhelés 18,5 tonnáról (30 km/h
sebesség mellett) 21 tonnára (40 és 60 km/h sebességre) változott. Továbbá ezen mérték
növelésére is van lehetőség. A felújításnak köszönhetően a fajlagos költségek kevesebbek
lesznek. A térségben jelentős mezőgazdasági termelés folyik, így nagyon nagy igény
mutatkozott a fejlesztésre, a gabonaszállítást illetően jelentős előrelépés történt. További
fejlesztés a hézagmentes vasúti pálya kiépítése, amelynek köszönhetően csendesebb lesz a
vasúti közlekedés. A 60 km/h sebesség emelésére egyéb okok miatt jelenleg nincs lehetőség,
de véleménye szerint ez a sebesség – ismerve a közút állapotát – vasúton elfogadható. Az
átépítés a következő évben is folytatódik Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között.
Mitykó Zsolt polgármester: Arra van-e esély, hogy Szeged irányába növeljék a
járatszámokat? Hol tartanak a második világháborúban felrobbantott Tisza-híd megépítésével
kapcsolatos tárgyalások?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Elsősorban a híradásokból
értesülnek a tervezett beruházásról. A Tisza-híd hármas hasznosítású híd lenne, ismeretei
szerint a tervek elkészültek. Közelebbi információval azonban Ő sem rendelkezik. A
közlekedés fejlesztése elsősorban az ott élőknek fontos, de közvetve érintheti azokat is, akik
nem a fejlesztés közvetlen közelében élnek.
Mitykó Zsolt polgármester: A tervek elkészültek, de a szükséges háttértanulmányok
elkészítése folyamatban van. A híd megépítése elsősorban gazdasági szempontból lenne
fontos, de nem elhanyagolandóak a lakossági igények sem. Milyen új információkkal tud
szolgálni az állomás épületének felújításával kapcsolatosan?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: 2012. óta állomásfőnöke a
Mezőhegyesi Vasútállomásnak. Az épület felújításának tervei már 2010. évben is
rendelkezésre álltak. 2009. évben – a tervekkel ellentétben – az épület tetőszerkezetét teljes
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mértékben fel kellett újítani, ami igen költséges volt, ezért nem kezdődhetett meg 2010. évben
az épület felújítása. 2012. évben a terveket módosították, az újabb határidőt kitűzték, de a
munkálatok azóta sem kezdődtek meg. Állomásfőnökként minden lehetséges fórumon
hangsúlyozza, hangsúlyozta az épület felújításának szükségességét. Elsődleges céljának tűzte
ki, hogy a tervezett felújítás minél rövidebb idő alatt megvalósuljon.
Mitykó Zsolt polgármester: Az állomásfőnök úr a legfőbb lobbistája az állomás épülete
felújításának. Az állomásfőnök rendkívül segítőkész, maximálisan kiáll minden vasutat érintő
jó ügy érdekében. Az épület felújításának a tervei elkészültek, hiszen amikor az
önkormányzat megkérte az engedélyt a MÁV Igazgatóságától a térfigyelő kamera
kihelyezésére, azt az épület felújítására hivatkozással nem kapta meg. A Vasutas Települések
Szövetségének közgyűlésén vettek részt Hatvanban, ahol az az álláspont fogalmazódott meg,
hogy az önkormányzatoknak kell eldönteniük, mit szeretnének kezdeni a vasúttal. A
Szövetség nem tud hatékonyan működni, ha az önkormányzatok nem jelzik az esetleges
problémákat, nincsenek fejlesztési elképzelések. Ennek okán is fenn kell tartani a további jó
együttműködést, segítsék egymást munkájukban. A szövetség újabb közgyűlését megelőzően
egyeztetés szükséges. A vasúti vonalszakaszok felújítása során nagy mennyiségű zúzott kő
keletkezett. Ezeknek a zúzott köveknek mi lett a sorsuk?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: A MÁV cukorgyári
rakodóterületén leraktározott zúzott köveket egyelőre elsimították, környezete rendben van.
Az átépítés során keletkezett zúzott kő veszélyes anyagnak minősül, tárolni is csak a vasút
rakodóterületén belül lehet. Rendkívül nagy összeget ölelne fel, ha meg kellene semmisíteni,
de másra felhasználni nem lehet. Mivel a vasútnak nincs arra megfelelő forrása, hogy
megsemmisíttesse, így tárolják a zúzott köveket. Más településen is viszonylag nagy
mennyiségű bontott anyagot tárolnak. A vasút próbálja olyan területen elhelyezni, ahol az
nem zavarja az ott élőket, és azok esetleges rakodása sem.
Magyar Tibor képviselő: Nem lehet felhasználni egyéb – lakossági – célokra?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Mivel veszélyes anyagnak
minősül, nem használható fel. Értékesítésére sincs lehetőség. Régebben felhasználták a
felújításból kikerült zúzott köveket, de a jelenlegi szabályok értelmében nem lehet.
Mitykó Zsolt polgármester: Csak abban az esetben lehetne felhasználni, ha megtisztíttatják.
Ellenkező esetben bírságot szabhat ki az illetékes hatóság. Többszöri egyeztetés, utánajárás
ellenére nem sikerült pozitív eredményt elérni e kérdésben.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Máshol is problémát jelent,
ezért javasolja, hogy a Vasutas Települések Szövetségének irányába jelezzék azt.
Magyar Tibor képviselő: Tisztában van azzal, hogy szigorú rend szerint működik a vasút,
amelybe beletartozik a sorompók kezelése is. Többször előfordul – Ő maga is tapasztalja –
hogy a sorompónál rendkívül sokat kell várakozni, annak ellenére, hogy sokáig nem halad át
vonat. Volt arra példa, hogy több, mint fél órát várakoztak a sorompónál, miközben nagyon
sokan igyekeztek volna haza a munkából, és volt olyan, aki éppen a munkába sietett. Ezen
problémát kiküszöbölhetné az automatizált fénysorompó, vagy félsorompó.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez a helyzet akkor jelent nagy problémát, ha a mentő szeretne
minél hamarabb áthaladni a vasúti átjárón. Valóban nagyon bosszantó, hogy hosszú ideig kell
várakozni a sorompóknál. Ismeretei szerint valamelyik sorompót nem lehet átalakítani.
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Kerekes György képviselő: Az 1960-as években aluljárót terveztek ide. Ha az akkor
megépült volna, úgy ma ez a sorompó nem jelentene problémát. A műemléki környezetbe ez
a lehetőség illene bele a legjobban, de az akkora költséget ölelne fel, amelyet a város nem
tudna felvállalni.
Vannak konkrét nyomvonaltervek a Szegedi volt vasúti Tisza-híd újjáépítésére és a SzegedTemesvár vonal megépítésére? Tudomása szerint az a nyomvonal, ahol korábban húzódott a
vasútvonal, rendkívül beépült.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Tudomása szerint adott a
terület, ha időközben be is épült a régi nyomvonal egy része, az a vasút új nyomvonalát nem
érinti. A vasúti pálya megépítésének ilyen szempontból nincs akadálya, a tervek – információi
szerint – teljes mértékben elkészültek.
A sorompó kezelésével kapcsolatos panaszt jelezték felé, tudomása van arról. Megvizsgálta az
adott helyzetet, ami vélhetően emberi hanyagságból eredt. Az érintett dolgozó elismerte, hogy
elfeledkezett a sorompó kezeléséről, és azt, hogy hibázott. Annak megfelelően járt el az
ügyben, hogy a későbbiekben ez ne történjen meg. Kéri, hogy bármilyen, a vasút
működésével kapcsolatos problémát jelezzenek az állomásfőnökség felé. A problémák
kiküszöbölésére, megszüntetésére megteszi a szükséges intézkedéseket.
Magyar Tibor képviselő: Köszöni a tájékoztatást, és az intézkedést.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint Mezőhegyes lakossága hozzászokott a sorompó
kezelésével kapcsolatos helyi sajátosságokhoz. Tudomásul kell venni – eltekintve az emberi
hanyagságot – hogy a vasút is nagyon szigorú szabályok között működik. Ezek a szigorú
szabályok vonatkoznak a sorompó kezelésére is. Az a tapasztalata, hogy az esetek
többségében igyekeznek mihamarabb felnyitni a sorompót.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás
fénysorompónál ez a probléma nem állna fenn.

állomásfőnöke:

Az

automata

Uj Zoltán képviselő: Ellenben biztos abban, hogy több lenne a baleset.
Mitykó Zsolt polgármester: A mentő áthaladhatna fénysorompónál?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Nem, még a mentő se képez
ez alól kivételt.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót 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 megtárgyalta és 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
Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomása aktuális helyzetéről, fejlesztésekről,
együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
199/2016.(X.26.) Kt. számú határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési
Főigazgatóság Szegedi Területi Igazgatóságának a mezőhegyesi vasútállomás aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről szóló
tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a
vagyonfelhasználás célszerűségéről és törvényességéről
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Malya András Urat, a Mezőhegyes Városért
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét. Köszöni az írásos tájékoztatót. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Malya András urat, amennyiben kiegészítenivalója van
a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Malya András, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: A
Mezőhegyes Városért Közalapítvány 15 éve alakult, jelenleg három tagú kuratórium vezeti. A
tájékoztatóból úgy tűnhet, hogy az alapítványnak nincsenek pénzügyi gondjai, gazdaságilag
stabil lábakon áll. Véleménye szerint a közalapítvány nem kellő hatékonysággal működik.
Attól függetlenül, hogy a közalapítvány önkormányzati alapítvány, nem alakult ki az a
kommunikáció, jó kapcsolat, amely hatékony együttműködést biztosított volna. Ennek okait
nem érdemes kutatni. A jelenlegi helyzet nem jó, ami látszik az alapítvány működésén is. A
kuratórium tagjai rendkívül elfoglalt emberek, munkájukból fakadóan nem tudnak kellő
figyelmet és energiát fordítani az alapítvány ügyeire. A közalapítvány elsősorban kulturális
rendezvényeket támogatott. Ilyen volt például az „Év tanulója” pályázat, amelyet évek óta
meghirdet a közalapítvány. Az egyik fő rendezvény, amely a közalapítvány nevéhez fűződik,
a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű városi rendezvény. Sajnálatos módon ezt a rendezvényt
az utóbbi két évben nem sikerült megszervezni. Ennek okait szintén nem kívánja keresni. A
közalapítvány az egyetlen olyan alapítvány, amelyet az önkormányzat hozott létre, mégsem
önkormányzati támogatással működik. Ismeretei szerint azokat az alapítványokat, amelyeket
önkormányzat hozott létre, nagyobb mértékben szokta támogatni az önkormányzat, és a
Képviselő-testület, mint más alapítványokat. Itt ennek hagyománya valamilyen oknál fogva
nem alakult ki. Egy alapítványnak látványos, nagy dolgokat véghezvinni támogatás nélkül
nincs lehetősége. Korábban sokkal egyszerűbb volt támogatókat toborozni, egy-egy
rendezvényre viszonylag gyorsan összegyűjtötték a pénzt. Az idők folyamán azonban ez
gyökeresen megváltozott, mert nagyon sok alapítvány, civil szervezet jött/jön létre, aminek az
az eredménye, hogy az eddigi támogatások megoszlanak a nagy számú támogatandók között.
Korábban az adó 1 %-ának felajánlásából is több százezer forint gyűlt össze, azonban az idén
csak Ő ajánlotta fel adója 1 %-át a közalapítvány számára. Ugyanez a helyzet a felajánlott
támogatással kapcsolatosan is. Emellett a közalapítványnak az önkormányzat segítsége nélkül
pályázat útján sem sikerült támogatáshoz jutnia, vagy akár eszközöket beszereznie. E
területen is sokkal hatékonyabb fellépésre lenne szükség. Korábban az önkormányzat részéről
ígéretet kapott arra, hogy ebben segítséget nyújtanak, de ez a segítségnyújtás elmaradt.
Próbálkozások voltak segítség nélkül, de azok sikertelenek voltak, hiszen egy-egy pályázat
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benyújtásához kellő ismerettel, és legfőképpen idővel kellene rendelkezni. Más alapítványok
az önkormányzat segítségét igénybe véve igen komoly összegekhez jutnak, komoly
eszközbeszerzésre van lehetőségük. A jelenlegi formájában a közalapítvány működésének
nem sok értelme van, hiszen lehetőségeit nem tudja kellő mértékben kihasználni, ezáltal nem
működik kellő hatékonysággal. El kellene gondolkodni azon, hogy ilyen formában szüksége
van-e egyáltalán az önkormányzatnak a közalapítványra. Olyan formában tudná elképzelni az
alapítvány további működtetését, amelyhez a Testület is segítséget nyújt, akár javaslataival,
ötleteivel, elképzeléseivel is hozzájárul a hatékony működéshez. Egy ember a közalapítvány
ügyeinek a vitelét nem vállalhatja fel. Bár megtisztelő volt számára a felkérés, hogy a
kuratórium elnöke lehetett, de erre a feladatra egy nála alkalmasabb és olyan személyt tudna
elképzelni, aki több időt és energiát tud belefektetni a munkába és egy hatékonyabb,
intenzívebb működtetést tudna elérni. Természetesen az Ő munkáját is segíteni kell, ezért
olyan személyeket kell a kuratórium tagjául megválasztani, akik ebben maximálisan helyt
tudnak állni. A közalapítvány akkor tud igazán hatékony munkát végezni, ha együtt tud
működni, folyamatos kapcsolatot tud tartani a Testülettel, az önkormányzattal, akik
javaslataikkal, ötleteikkel, elképzeléseikkel segítik az alapítvány munkáját. Többször
hangsúlyozta, hogy a közalapítvány nem „Malya András közalapítványa”, annak ellenére,
hogy egy korábbi városvezető ezzel vádolta. Abban az időben nem tudott együttműködni az
önkormányzattal közalapítvány érdekében. Amennyiben felerősítették volna az
önkormányzattal a kapcsolatot, jobban tudtak volna együttműködni, úgy az elmúlt két évben a
„Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvényt is sikeresen meg tudták volna szervezni. A
rendezvény egy igen komoly előkészítést igényel. A rendezvény nevéből adódóan nem egy
jótékonysági rendezvény, hanem egy olyan ünnepség, amelyet a város lakói közösen
ünnepelnek meg. Reméli, hogy az idei és a jövő években is sikeresen meg tudják szervezni.
Kéri, ezen hagyományt vigyék tovább, hogy büszkén elmondhassák, véghez tudták vinni a
közalapítvány egyik célkitűzését. Elnézést kér, hogy elfoglaltságából adódóan nem tudta kellő
hatékonysággal koordinálni a közalapítvány ügyeit. Számos lehetőséget nem tudtak
kihasználni, ennél sokkal több lehetőség rejlik az alapítványban, ezért nem szeretné, ha a
jövőben elmennének azok mellett. Kéri, hogy a Testület kezdjen el gondolkodni, kiket kérne
fel szívesen a kuratórium tagjainak. Amennyiben igénylik, a kezdeti lépéseknél szívesen
segítségére lesz az új kuratóriumnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a kiegészítést. Malya András úr is egy olyan

témajavaslattal állt elő, amely a közösségi élet hatékonyabbá tételére irányul. A szomszédos
településen lényegesen több civil szervezet alakult, amely azt mutatja, hogy ott sokkal
hatékonyabb közösségi élet működik. A pályázati források lehívásában, kihasználásában is
sokkal hatékonyabban tudnak együtt munkálkodni. Mezőhegyesen kevés azon vállalkozók,
vállalkozások száma, amelyek egy-egy jó ügy mellé állva rendszeresen támogatást nyújtanak.
Meg kellene szólítani egy sokkal szélesebb kört, akinek nagyobb hatása van a közösségi
életre, akik nem kizárólag anyagilag, de szakmailag is segítségükre lehetnek a közalapítvány
működésében.
A tájékoztatót 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 megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Váratlanul érte, de
teljes mértékben megérti Malya András úr kérését, miszerint, amennyiben találnak nála
alkalmasabb személyt, úgy lemondana kuratóriumi tagságáról. Vélhetően nagyon nehéz lesz
olyan személyt találni, akinek ideje és energiája engedi e feladat ellátását, illetve, aki
rendkívüli elhivatottsággal és elkötelezettséggel fogja vinni a közalapítvány ügyeit.
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Mitykó Zsolt polgármester: Malya András úr részéről ez nem jelent azonnali lemondást.
Addig marad a kuratórium elnöke, amíg nem találnak erre a feladatra megfelelő személyt.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy a Testület fogadja el a Közalapítvány
beszámolóját. Malya András úr kéréséről – ami a kuratórium tisztújítására irányul – a
Testületnek kell döntenie?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A közalapítványt a Képviselő-testület hozta létre, amelynek
kuratóriumi tagjait szintén a Testület választotta meg. Kizárólag a kuratórium elnöke
mondana le a tisztségéről, vagy teljes tisztújításról lenne szó? Vagy esetlegesen segítséget kér
a munkájához, és amennyiben ezt megkapja, úgy nem mond le a tisztségéről? A Testületnek
azon kell munkálkodnia a jövőben, hogy a közalapítvány munkáját milyen formában tudná
segíteni.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy az ülést követően egyeztessenek egy időpontot
az elnök úrral és beszéljék meg a felmerülő részletkérdéseket.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a javaslattal. Mivel további kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes Városért Közalapítvány
működéséről, a vagyonfelhasználás célszerűségéről és törvényességéről szóló beszámolóját
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:
200/2016. (X.26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városért Közalapítvány tájékoztatójáról

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Városért Közalapítvány 2015. évi
működéséről, a vagyonfelhasználás célszerűségéről és törvényességéről szóló beszámolóját a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet az új rendelet megalkotásának szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A jelenleg hatályos 12/2005.(III.30.) önkormányzati rendeletet
felülvizsgálat céljából meg kellett küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztályának. A megváltozott jogszabályi hivatkozásokon és a
megváltozott elnevezéseken túlmenően a felülvizsgálat eredményeképpen több kisebb javítást
kell eszközölni a rendeletben. Az új rendelettel a körzetek területi beosztása nem változik.
Mivel több kisebb javításra van szükség a rendeletben, ezért annak átláthatósága érdekében
célszerű új rendeletet alkotni.
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Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (A
rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezetnek a beterjesztett formában történő rendeletté
emelését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a rendelettervezetet. 2017. január 1-jétől biztosított lesz-e a fogorvosi ellátás a
településen? Volt-e, van-e jelentkező a megüresedett fogorvosi álláshelyre? Fontos kérdés,
hiszen Ianosné dr. Gurzó Mária, a II. számú fogorvosi körzet fogorvosa 2017. január 1-jétől
nem fog praktizálni Mezőhegyesen.
Mitykó Zsolt polgármester: Ianosné dr. Gurzó Máriával a napokban megbeszélést
folytattak. A doktornő jelezte, hogy 2016. december 15. napjától az általa megvásárolt
berendezéseket, eszközöket elszállíttatja a rendelőből. E tényt a lakosság felé jelezni kell. Dr.
Jónás Szilvia helyettesítéssel látja el az I. számú fogorvosi körzet feladatait. Az elmúlt
időszakban több érdeklődő is volt a betöltetlen állás iránt. Jelenleg egy fogorvos
visszajelzését várják, a korábbi érdeklődök nem reagáltak arra, hogy elvállalnák-e a feladatot,
avagy sem. Emellett még 1 fogorvossal fognak még tárgyalni a héten. Ianosné dr. Gurzó
Mária árulja praxisát, de ez idáig nem sikerült értékesítenie azt. Amennyiben egy éven belül
nem tudja értékesíteni a praxist, úgy az ingyenesen visszaszáll az önkormányzatra.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Rendkívül szükségszerű lenne mindkét fogorvosi rendelő
eszközeinek, berendezéseinek a felújítása, illetve új gépek beszerzése. Az önkormányzat
tulajdonában lévő eszközöket rendszeresen javíttatni kell. Az ellátás minél magasabb
színvonalának biztosítása érdekében modernebb gépekre lenne szükség. Igyekeznek
megoldást találni, hogy egyéb módon biztosítsák az eszközöket, ami lehet bérlés, vagy
lízingelés. Hozzávetőlegesen 6 millió Ft-ra lenne szükség a legfontosabb eszközök,
berendezések beszerzésére. Ígéretet kaptak arra, hogy utánajárnak, az egyetemen nemrég
végzett, pályakezdő fogorvosok esetlegesen betöltenék-e az üres álláshelyet. Igyekeznek
mihamarabb megoldani a problémát és fogorvost találni. Amennyiben vidékről érkezne
fogorvos, aki el is vállalná a feladatot, vélhetően lakást kellene számára biztosítani. A Ruisz
Gyula utcai, háziorvosi rendelő melletti lakás felújításra szorul, illetve fenn kellene tartani a
Szent György téri önkormányzati bérlakást is.
Magyar Tibor képviselő: A korábbi esetből okulva javasolja, hogy igyekezzenek kedvező
feltételeket biztosítani azoknak, akik érdeklődnek az álláshely iránt. Korábban a Testület helyt
adott Ianosné dr. Gurzó Mária kérésének, és biztosították számára a teljes praxisjogot, amely
magába foglalta a 3500 fő ellátotti létszámot. Ennek ellenére – szakmai előremenetel okán –
megszünteti a praxisát Mezőhegyesen. A jövőre tekintettel törekedjenek arra, hogy a leendő
orvosoknak kedvező feltételeket biztosítsanak.
Rajos István alpolgármester: Felmerült annak gondolata is, hogy a jelenlegi kettő fogorvosi
körzetet összevonják, és egy körzetet alakítanak ki. Figyelembe kell azonban venni, hogy
3500 fő ellátott felett kevesebb OEP finanszírozás jár. Nem véletlenül lettek korábban ilyen
formában kialakítva a körzetek. Természetesen törekednek arra, hogy a lehető legjobb
feltételeket biztosítsák a leendő fogorvos számára.
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Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az I. számú fogorvosi
körzetbe Végegyháza teljes közigazgatási területe is beletartozik. Mindezek ismeretében
döntenek az érdeklődő fogorvosok. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
az egészségügyi alapellátások körzeteiről 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)
13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat éves belső ellenőrzési terv készítési
kötelezettségét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet írja elő. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és az ellenőrzési
terv a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési tervét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét,
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:
201/2016.(X.26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében
– az előterjesztés mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja Mezőhegyes Város
Önkormányzata 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Bérleti szerződések módosítása a Kozma F. u. 14. szám alatti
háziorvosi rendelés és ortopédiai ellátás biztosítására
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Felek Csanád jelezte, hogy egészségi állapotának romlása
okán 2016. október 15. napjától meg kívánja szüntetni nőgyógyászati rendelését
Mezőhegyesen, ezért kéri, hogy közös megegyezéssel szüntessék meg a Kozma Ferenc u. 14.
szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződését. Dr. Felek Csanád szerződésének
megszűnésével módosítani szükséges a másik két bérlő bérleti szerződését is, tekintettel arra,
hogy megváltoznak a bérleti díjak. A szerződés megszüntetésének időpontját 2016. október
31.-ében jelölték meg, az elszámolások megkönnyítése érdekében. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi
Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés 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 egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, és javasolja a
bérleti szerződés megszüntetését, és a másik két szerződés módosítását.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokban foglaltakat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2016. október 31.
napjával közös megegyezéssel szüntesse meg a Dr. Felek Csanáddal a Mezőhegyes, Kozma
F. u. 14. szám alatti ingatlanban nőgyógyászati tevékenység folytatására kötött bérleti
szerződést, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
202/2016. (X. 26.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése Dr. Felek Csanád szülésznőgyógyász szakorvossal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Dr. Felek Csanád (lakcím: 5900 Orosháza, Kossuth u.
11.) szülész-nőgyógyász szakorvos kérésének megfelelően közös megegyezéssel megszünteti
a Dr. Felek Csanáddal a Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanban nőgyógyászati
tevékenység folytatására kötött bérleti szerződést, 2016. október 31. napjával.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megszüntetésének aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2016.
november 1. napjával az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítsa a GUTI-MED
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti
ingatlanra kötött bérleti szerződést, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
203/2016.(X.26.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés módosítása a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítja
a GUTI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (Mezőhegyes, Kölcsey u. 1/B) a
Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést, 2016. november
1. napjával.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2016.
november 1. napjával az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítsa a Global Vital
Group Kft.-vel a Mezőhegyes, Kozma F. u. 14. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
204/2016.(X.26.) kt. sz. határozat
Bérleti szerződés módosítása a Global Vital Group Kft.-vel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítja
a Global Vital Group Kft.-vel (6724 Szeged, Francia utca 22.) a Mezőhegyes, Kozma F. u. 14.
szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződést, 2016. november 1. napjával.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.
7. napirendi pont: Módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
Mitykó Zsolt polgármester: Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP
Kft.) 2015. április 30. napján Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt
közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzattal. A
jövőben a szennyvíztisztítás korszerűsítési projekt koordinálása, lebonyolítása teljes
egészében az NFP Kft. irányítása alá fog tartozni. Ennek okán módosítani szükséges a
konzorciumi megállapodást. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, illetve az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
(Az előterjesztés és a megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület fogadja el a konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítását.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város
szennyvíztisztításának korszerűsítésének megvalósítása érdekében értsen egyet a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításával, és azt az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal 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:
205/2016.(X.26.) Kt. számú határozat
Módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
Mezőhegyes Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a város szennyvíztisztításának
korszerűsítésének megvalósítása érdekében a módosított Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást az előterjesztés mellékletében található formában és tartalommal elfogadja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.

8. napirendi pont: A Duna World csatornán történő megjelenésre vonatkozó
kedvezményes ajánlat
Mitykó Zsolt polgármester: A Cinemax Media Kft. megüresedett reklám idő betöltéséhez
keres partnereket, azzal, hogy rendezvényt, terméket, vagy akár a települést mutatnák be a
televízióban. A cég által kínált ajánlat részleteit az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztést
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, illetve az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére
tekintettel, a Testület ne éljen a Kft. által felkínált lehetőséggel.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, ezért javasolja, hogy a
Testület ne éljen a Kft. által felkínált lehetőséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a CINEMAX
MEDIA Kft. Duna World csatornán történő televíziós megjelenésre vonatkozó kedvezményes
ajánlatával – az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel – ne éljen,
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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206/2016.(X.26.) kt. sz. határozat
A Duna World csatornán történő megjelenésre vonatkozó kedvezményes ajánlat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszöni a CINEMAX MEDIA Kft. (Budapest,
Hercegprímás utca 9.) Duna World csatornán történő televíziós megjelenésre vonatkozó
kedvezményes ajánlatát, de az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem áll
módjában elfogadni azt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Kft.-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. október 31.
9. napirendi pont: Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület névhasználat
engedélyezése iránti kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste a Testületet Verók Milán mezőhegyesi lakos,
miszerint meg kívánják alakítani az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesületet. Az
egyesület nevében kéri a „Mezőhegyes” név használatának engedélyezését. Az egyesület fő
tevékenysége a kerékpár, a futás, a túra, valamint a lövészet sportágak és szabadidős
tevékenységek népszerűsítése. Az egyesület létrehozásával lehetővé válik olyan pályázatok
benyújtása, amellyel fejleszthető a kerékpáros infrastruktúra, beszerezhetőek különböző
sporteszközök. Javasolja, hogy a „Mezőhegyes” név használatát visszavonásig engedélyezze a
Testület. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. (A kérelem a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Verók Milán elnök kérésének helyt adva, 2016. november 1. napjától határozatlan
időre – visszavonásig – engedélyezze az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület
részére a „Mezőhegyesért” név használatát, 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:
207/2016.(X.26.) Kt. sz. határozat
Az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület részére a „Mezőhegyesért” név
használatának engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2016. november 1.
napjától határozatlan időre – visszavonásig – engedélyezi az Egészséges Mezőhegyesért
Tömegsport Egyesületnek (5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) a kerékpár-, futás-, túravalamint lövészet sportágak és szabadidős tevékenységek népszerűsítése, ezáltal Mezőhegyes
élhetőbbé, szerethetőbbé formálása, Mezőhegyes kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése, a
lövészet sportághoz szükséges eszközök beszerzése érdekében szakmai segítségnyújtás,
valamint az egészséges és környezettudatos életre, sportra nevelés, versenyek,
teljesítménytúrák szervezése és lebonyolítása céljából a „Mezőhegyesért” név használatát.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: 2016. október 31.
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10. napirendi: József Attila Általános Művelődési Központ kérelme pályázat
benyújtására
Mitykó Zsolt polgármester: A József Attila ÁMK intézményvezetője azzal a kéréssel
fordult a Testülethez, hogy segítséget kérjen egy pályázat benyújtásához. Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért címmel (EFOP-3.3.2-16) pályázatot nyújtana
be az intézmény, de adószám egyezés miatt a szállással, vendéglátással kapcsolatos
költségeket nem tudná elszámolni. A pályázat célja, hogy támogassa a gyermekek iskolai
tanórán, és óvodai foglalkozáson kívüli fejlesztést, ismeret- és tudásgyarapítását. A támogatás
maximális mértéke 30 millió Ft, önerőt nem kell a pályázathoz hozzárendelni. Amennyiben az
önkormányzat nyújtaná be a pályázatot, úgy a szállással, vendéglátással kapcsolatos költségek
érvényesíthetőek lennének. Véleménye szerint nincs akadálya a pályázat önkormányzat általi
benyújtásának. Kéri a kérdéseket, véleményeket, egyéb javaslatokat. (A kérelem a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, vélemény, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális
tevékenységek megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot az EFOP-3.3.2-16 kódszámú
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati kiírásra,
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:
208/2016.(X.26.) Kt. sz. határozat
Pályázat benyújtása a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című,
EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázati kiírásra
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális
tevékenységek megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az EFOP-3.3.2-16 kódszámú
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati kiírásra.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos
valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, az együttműködési
megállapodások, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. november 29.
Bejelentések
1. Biztosítói kárrendezésről
Mitykó Zsolt polgármester: Több önkormányzati intézmény beázása okán, a tetőjavítási
munkálatokra a Testület 1.300.000,- Ft előirányzat átcsoportosításáról rendelkezett. A
káreseményeket bejelentették a biztosítótársaság felé. Tájékoztatja a Testületet, hogy eddig
összesen 241.240,- Ft-ot fizetett az önkormányzatnak a Generali Biztosító, a Centrál épület
üvegtetejének betörése okán. A többi épület beázása kapcsán még folyamatban vannak az
egyeztetések a biztosítótársasággal.
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2. Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testület nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a költségelven bérbe adott lakások bérleti díjának emelésén kívül – mely
minden évben kötelező az inflációs ráta mértékével – kívánnak-e más díjtételt megemelni,
így: egyéb bérleti díjak, temetési helyek megváltási és újraváltási díjai, közterület használati
díjak, termőföldek haszonbérleti díja, építési telkek árai, adómértékek (kommunális,
idegenforgalmi, helyi iparűzési adó). Amennyiben egyéb díjakat is emelni kíván a testület,
úgy a novemberi testületi ülésre előkészítik az erről szóló előterjesztést, de amennyiben nem
kívánnak emelni, úgy csak a lakásrendelet kötelező módosítását készítik elő, a novemberi
ülésre. Kéri a testület álláspontját a kérdésben.
A Testület tagjai egyhangúan azt javasolják, hogy ne módosítsanak a díjtételeken.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa a
költségelven bérbe adott lakások bérleti díját 2017. január 1-jével az inflációs ráta mértékével
egyező hányaddal, de a közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti
díjakon, építési telkek árain, a helyi adók mértékén és a temetési helyek megváltási és
újraváltási díjain ne változtasson, 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:
209/2016.(X.26.) Kt. sz. határozat
Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a költségelven bérbe adott lakások
bérleti díját 2017. január 1-jével az inflációs ráta mértékével egyező hányaddal.
A közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti díjakon, építési telkek
árain, a helyi adók mértékén és a temetési helyek megváltási és újraváltási díjain nem kíván
változtatni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2016. november 30-ai rendes ülésére terjessze be
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2016. november 30.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
3. Tájékoztató rendezvényekről
- Gyermekek Jótékonysági Rendezvénye
Krcsméri Tibor képviselő: Kettő rendezvényre kívánja felhívni az érdeklődők figyelmét.
2016. november 12. napján 20. alkalommal rendezik meg az id. Csanádi István Birkózó
Emlékversenyt.
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2016. november 19. napján 15 órai kezdettel kerül sor a „Gyermekeinkért Jótékonysági
rendezvényre”, a Szülői Munkaközösség szervezésében, ahol az iskolai osztályok műsorait
tekinthetik meg. Majd azt követően 20 órától jótékonysági bál lesz az ÁMK színháztermében.
A rendezvény előkészítő munkálatait megkezdték, a pedagógusok és a gyerekek is lázasan
készülnek. Felkéri Paulikné Szabó Ildikót, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét, tájékoztassa az érdeklődőket a
rendezvényről. Információja szerint a bál megrendezésére nem a Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központja lett felkérve. Ennek mi az oka?
Paulikné Szabó Ildikó intézményvezető, Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Ezúton
szeretne meghívni minden érdeklődőt a 2016. november 19. napján 15 órai kezdettel a József
Attila ÁMK tornatermében tartandó Jótékonysági rendezvényre. A rendezvényt első ízben
2004. évben rendezték meg, az iskola volt igazgatója, néhai Soós Attila kezdeményezésére.
Az iskola minden osztálya egy-egy műsorral készül. A rendezvény sikeres lebonyolításában a
szülők is szervesen kiveszik a részüket, süteményeket, szendvicseket készítenek, illetve
hozzájárulnak a fellépő ruhák elkészítéséhez is. Felkeresik a helyi vállalkozókat,
vállalkozásokat, akik szívesen adakoznak a jó cél érdekében, illetve mindazon személyeket,
akik akár anyagilag, akár erkölcsileg is támogatni tudják a rendezvényt. A rendezvényt az
iskola a Szülői Munkaközösséggel közösen szervezi. A Szülői Munkaközösség határozza
meg, hogy a támogatás milyen célt szolgáljon. A gyermekek rendezvényét követően 20 órai
kezdettel, az ÁMK Színháztermében kerülne megrendezésre a Jótékonysági Bál. A helyszínt a
Szülői Munkaközösség választotta ki, véleményük szerint sokkal tágasabb, hangulatosabb
mint a Centrál Étterem. Felmerült annak gondolata, hogy a vacsora svédasztalos legyen, de
nem vetették el a menüs változatot sem, és ennek megfelelően árajánlatot kértek két
vállalkozástól is. Az árajánlatok alapján egységes álláspont alakult ki a tekintetben, hogy a
vacsora svédasztalos legyen, és a tekintetben is, hogy ki biztosítsa a vendéglátást, amely
magába foglalja a vacsorát, a felszolgálást. A két árajánlat között rendkívül nagy – kétszeres
összegű – különbség volt, így egyértelműen az olcsóbb ajánlatot fogadták el. Az ajánlatok
elfogadásánál figyelemmel kellett lenni arra, hogy a báli rendezvényből befolyt bevétel is a
gyermekek érdekeit szolgálja, azzal a támogatást gyarapítják. Fentieknek megfelelően
választották a mezőkovácsházai Aranykacsa Éttermet. A korábbi évekhez hasonlóan kéri,
hogy a rendezvény napján az önkormányzat biztosítsa a tanyagondnoki buszokat a gyermekek
iskolába és haza történő szállítására. További segítséget kér a rendezvény helyszínének
rendbetételére. Szeretné, ha a Testülettel, az önkormányzattal való jó kapcsolat megmaradna,
kéri, legyenek tekintettel arra, hogy ez egy jótékonysági rendezvény, amely a város
gyermekeinek érdekeit szolgálja. Szeretettel várnak mindenkit a rendezvényre. Bízik abban,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is egy szép összeggel tudja a város támogatni a
gyermekeket. A korábbi években is olyan célt támogatott a rendezvény, amely a magasabb
oktatási színvonalat, a gyermekek jobb iskolai életkörülményeit biztosította.
Mitykó Zsolt polgármester: A tavalyi évben mekkora összegű támogatás gyűlt össze és mire
költötték el?
Paulikné Szabó Ildikó intézményvezető, Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: 2.400.000,- Ft gyűlt össze. Ezen összeg nagy
részéből számítógépeket vásároltak az informatikai oktatás fejlesztése érdekében.
Mitykó Zsolt polgármester: Nagyon szép eredmény volt. A Mezőhegyesen megrendezésre
kerülő események közül ez a jótékonysági rendezvény az egyik legjelentősebb rendezvény.
Mind a szülők, mind a pedagógusok, mind a gyermekek rendkívüli módon kiveszik a részüket
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a szervezésből. A József Attila ÁMK, illetve az önkormányzat is igyekszik segíteni a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását. Az önkormányzat természetesen az idei évben is
biztosítja a tanyagondnoki buszokat a gyermekek hazaszállításához.
Magyar Tibor képviselő: A Testület is egy emberként áll a rendezvény mögé.
- Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
jubileumi évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen részt vett Zalai Mihály Úr, a Békés
Megyei Közgyűlés Elnöke, Simonka György országgyűlési képviselő, Dr. Horváth Miklós
hadtörténész, akinek fő kutatási területe az 1956-os forradalom és szabadságharc és Prof. Dr.
Isaszegi János vezérőrnagy, Mezőhegyes város díszpolgára. Az önkormányzat ezen
alkalomból áthelyeztette és felújította az ’56-os emlékművet. Mivel a kopjafa az idők
folyamán elkorhadt, az eredeti mintájára újat faragtattak, amelyet Szelekovszky László
természetvédelmi szakértő és fafaragó készített el. Az ’56-os emlékmű áthelyezésében
nagymértékben kivették részüket a közfoglalkoztatási programban résztvevő dolgozók.
A rendezvény kapcsán el kell mondja, hogy a Hild János utcától az iskoláig húzódó park
területén rendkívül sok az elöregedő fa, amelyek idővel veszélyt fognak jelenteni az arra
közlekedőkre. Arra kéri a Testület tagjait, gondolkodjanak el, hogy ezen területen milyen
irányba induljanak el a fásítást illetően. Természetesen segítségül felveszik a kapcsolatot
szakemberekkel, de kiindulásként nekik is kelleni fog egy elképzelés, egy koncepció. Azt az
eljárást – amely a szakemberek véleménye – hogy egyszerre vágják ki az összes fát, és
egyszerre kerüljön újratelepítésre, mentálisan nem tudná elképzelni. Ugyanezen probléma
vetődött fel a római katolikus templom körüli parkban is. Mindkét tér rendbetételét fontosnak
tartja.
Krcsméri Tibor képviselő: Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az ’56-os emlékmű
áthelyezésében, felújításában és új környezetének kialakításában közreműködtek.
Munkájuknak hála egy rendkívül impozáns emlékmű jöhetett létre.
Mitykó Zsolt polgármester: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról
Mezőhegyes Város Önkormányzata, a József Attila ÁMK, a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közös ünnepséggel emlékezett meg. 2016.
október 21. napján rendezték meg a hagyományos emlékfutást, az ’56-os emlékmű avatását,
illetve azt követően a „Sötét Zakatolás” című helytörténeti színdarab előadását tekinthették
meg a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint az általános
iskola színjátszó csoportjának előadásában.
- Soós Attila Emléktorna
Magyar Tibor képviselő: 2016. november 26. napján kerül megrendezésre a Soós Attila
Kézilabda Emléktorna. A torna előkészületei megkezdődtek, a csapatok visszajelzését várják.
- Sport- és Egészségnap
Magyar Tibor képviselő: 2016. november 29. napján 14 órától a József Attila Általános
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a szakképzővel közös
egészségnapot tartanak az általános iskolában. A rendezvény keretében termék- és aerobik
bemutató lesz, illetve NB I-es játékosokkal kézilabda bemutatóra is sor fog kerülni. A
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rendezvény lebonyolításához kéri az önkormányzat segítségét annyiban, hogy a
közfoglalkoztatásban előállított termékek bemutatására is adjanak lehetőséget.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
Magyar Tibor képviselő: Egy korábbi ülésen felvetette annak problémáját, hogy a városban
egyre nagyobb felháborodást okoz a város közterületein elhagyott kutyaürülék. Kérte,
vizsgálják meg, van-e arra lehetőség, hogy tájékoztatást kapjon a lakosság arról, mi a
kötelezettsége azoknak a kutyatartóknak, akik közterületen sétáltatják a kutyákat, és, hogy az
önkormányzat tud-e a problémára megoldást találni? Rendkívüli kellemetlenséget okoz mind
a járókelőknek, mind azoknak, akiknek a közterület tisztántartása, a fű nyírása a feladatuk.
Továbbá az ürülék veszélyt jelent a gyermekekre, a gyermekek játékaira.
A lakosság hívta fel a figyelmét a gyalogos átkelőhelyek hiányára. A városban nagyon kevés
a gyalogos átkelőhelyek száma, pedig nagyon sok helyen indokolt lenne a kialakítása.
Indokolt lenne gyalogos átkelőhelyek kialakítása a közoktatási intézmények, a nagyobb
élelmiszer üzletek, a vasútállomás, a buszmegállók környékén. Javasolja, hogy amikor a
különböző fejlesztéseket ütemezik, vegyék fel a sorba a gyalogos átkelőhelyek kialakításának
fontosságát. A gyalogos átkelőhelyek felhívják a figyelmet a gyalogosan és a kerékpárral
közlekedőkre, akik sokkal biztonságosabban tudnának átkelni az úttesten. Meglátása szerint a
legnagyobb probléma a II. József körút és a Tótkomlósi út kereszteződésénél van. Kéri,
vizsgálják meg, hogy van-e lehetőség a gyalogos átkelőhelyek kialakítására.
Mitykó Zsolt polgármester: Korábban a Vakok és gyengénlátók egyesületének egyik aktív
tagja hangsúlyozta több ízben a gyalogos átkelőhelyek fontosságát. Ő is több ízben
foglalkozott a kérdéssel, ennek eredményeképpen annyi információ birtokában van, hogy a
gyalogos átkelőhelyek kialakítása nem egyszerű kérdés, igen komoly jogszabályi
előírásoknak kell megfelelni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábbi ciklusok alkalmával több ízben is felmerült a gyalogos
átkelőhelyek kialakításának a kérdése. Alapvető előírás, hogy a gyalogos átkelőhelyeket meg
kell világítani, ezen túlmenően egyéb előírásoknak is meg kell felelni, ebből kifolyólag
komoly költséget ölelne fel. Ezen költség az önkormányzatot terhelné. Amennyiben a Testület
hozzárendeli a szükséges forrást, úgy nincs akadálya a gyalogos átkelőhelyek kialakításának.
Vannak olyan utak, utcák – a városból kivezető utak, valamint a Posta utca – amelyek a
Magyar Állam tulajdonában vannak, azokon az önkormányzatnak nincs joga gyalogos
átkelőhelyet kialakítani, az a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe tartozik.
Mitykó Zsolt polgármester: Arra van-e lehetőség, hogy a Kozma Ferenc utca diadalív felőli
oldalán kialakítandó világítótestekből áttelepítsenek a Kozma Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Iskola előtti területre?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nincs lehetőség. A Kozma utca sötét, oda kell világítás. Az
iskolánál nem az a probléma, hogy kevés a világítótest, hanem, hogy közvetlenül az
átkelőhelyet kellene megvilágítani, arra a szükséges terveket elkészíttetni. Korábban
megállapodtak az EDF Démász Zrt-vel a Kozma Ferenc utca diadalívtől az orvosi rendelőig
tartó szakaszának megvilágításáról, tekintettel arra, hogy az érintett útszakasz rendkívül sötét,
ezáltal balesetveszélyes. Az önkormányzat vállalta, hogy a közfoglalkoztatási program
keretében elvégzi a kábelek lefektetéséhez szükséges árkok kiásását. Probléma, hogy az árkok
kiásásához nincs elegendő férfi munkaerő. Az erre a célra elkülönített összeg esetleges
átcsoportosításáról a Démász Zrt-vel kell tárgyalni.
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Magyar Tibor képviselő: A közvilágítás korszerűsítésével felszerelt LED-es lámpatestek
kellőképpen megvilágítják az útkereszteződéseket. Meg kellene vizsgálni, hogy az a világítás
elegendő lenne-e a gyalogos átkelőhelyek megvilágításához. Nem biztos, hogy minden
kialakítandó átkelőhelyhez szükség lenne külön megvilágításra. Az önkormányzati tulajdonú
utakon célszerű olyan helyen kialakítani az átkelőhelyet, ahol a lámpatest van. Az állami
tulajdonú utak esetében kéri, hogy járjanak utána, milyen feltételei vannak az átkelőhelyek
kialakításának.
Jelezni kívánja, hogy a Kozma Ferenc utcai óvoda előtt húzódó járdának azon részén, amely
keresztezi a lakótelep felé vezető utat, rendkívül nagy az út és a járda szintkülönbsége, magas
a padka. Mivel ez a szakasz nincs kellőképpen megvilágítva, nagyon balesetveszélyes. Kéri,
hogy a szintkülönbséget szüntessék meg, akadálymentesítsék a járda ezen részét, mielőtt
komolyabb baleset történik.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy mind a gyalogos átkelőhelyek lehetséges
helyére, mint az akadálymentesítendő járdák helyére a Testület tagjai tegyenek javaslatot.
Amikor megvannak a konkrét helyszínek, akkor tudnak intézkedéseket tenni, megvizsgálni,
milyen megoldásra van lehetőség.
Megkezdték a 2017. évi közmunkaprogramok tervezését. Uj Zoltán képviselő úr jelezte ezzel
kapcsolatos igényét. Kéri a Testület tagjait, jelezzék a közmunkaprogramokba illő
javaslataikat. Az akadálymentesítéseket a közmunkaprogram keretében lehetne megvalósítani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Magyar Tibor képviselő úr kutyaürülékkel kapcsolatos
felvetésére kíván reagálni. A közterület-felügyelő több ízben felhívta a kutyákat parkban
sétáltatók figyelmét arra, hogy a parkokban tilos kutyát sétáltatni, így a városi havilapban is.
Erre figyelmeztető plakátokat helyezett ki a város több pontján is. Megoldást jelenthet a
problémára, ha a Testület kijelölne egy területet, ahol lehetne a kutyákat sétáltatni. Erre azért
is lenne szükség, mert nagyon sok olyan kutyatulajdonos van, aki panellakásban lakik, ezért
valahova kénytelen kivinni a kutyáját.
Magyar Tibor képviselő: Sajnos az a gond, hogy Mezőhegyesen nem jellemző, hogy a
kutyát sétáltatók felszedik az ürüléket.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
Deli Zoltán képviselő: Közegészségügyi problémával kapcsolatos lakossági bejelentés
érkezett. Egy ómezőhegyes majori lakos jelezte, hogy Ómezőhegyes majorban ismét
felhalmozódott az illegálisan elhelyezett hulladék. Hasonló méretű szeméthalom halmozódott
fel, mint korábban a volt tejház mögötti területen. A szeméthalom miatt sajnos elszaporodtak
a rágcsálók, ezért minél hamarabb megoldást kell találni a megszüntetésére.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az érintett terület nem az önkormányzat területe, hanem
magánterület. Ettől függetlenül az érintett terület több ízben is ki lett takarítva, a hulladék
elszállításra került, de a lakók minden alkalommal visszahordták a szemetet. Az
önkormányzat biztosította a lakóknak a konténereket, de azzal nem tudnak mit kezdeni, hogy
azokat nem veszik igénybe. Sajnos erre a problémára nehéz megoldást találni. Amennyiben a
Testület vállalja a terület megtisztítását, komoly összeget kell ahhoz biztosítani.
Felmerült a rágcsálók elszaporodásának problémája, ami érintette az ÁMK, a lakótelepek és a
lóistállók környékét. A probléma orvoslására az önkormányzat felvette a kapcsolatot az
Alföldvíz Zrt-vel, és ezt követően a Zrt. megtette az irtással kapcsolatos intézkedéseket.
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Deli Zoltán képviselő: Szintén lakossági jelzés érkezett két mezőhegyesi élelmiszerüzlet –
Dér Vilmos Tiborné, illetve a Boros-Ker Kft. üzlete – környékén kialakult közegészségügyi
problémával kapcsolatosan. Testületi ülésen már több ízben felmerült a probléma, de a
helyzet sajnos nem változott.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal előtt ismert a
probléma. Az érintett üzleteket a társhatóságok rendszeresen ellenőrzik. Az érintett üzletek és
környékük magánterület, az a tevékenység, ami kiváltja a közegészségügyi problémát, sajnos
magánterületen történik, így a hivataloknak nincs hatáskörük a probléma megszüntetésére. A
Kiss Krisztina és Kaposvári Gergely üzlete környezetében kialakult közegészségügyi és
köztisztasági problémára olyan megoldást találtak ki, hogy az üzlet mögött elhúzódó,
önkormányzati parkgondozó telephelyet határoló kerítést áttelepítenék közvetlenül az üzletek
mögé. Az áttelepítés költsége körülbelül 100.000,- forintot ölel fel. A kerítés áttelepítésével az
üzletek mögé történő bejutás megszüntethető. A szükséges építőanyagok rendelkezésre
állnak, de munkaerő hiányában a munkálatokat még nem tudták megkezdeni.
Mitykó Zsolt polgármester: A Deli Zoltán képviselő úr által említett illegális hulladéklerakó
kérdését folyamatosan figyelemmel kísérik. Mivel ezen problémát nem fogja tudni más
orvosolni, elképzelhető, hogy az önkormányzatnak kell arra megoldást találnia. Amennyiben
konkretizálódnak a DAREH-val kapcsolatos ügyek, úgy felveszik a kapcsolatot a DAREH
illetékeseivel és igyekeznek megoldást találni a problémára.
Van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy helyi rendeletben szabályozza, írjon elő
kötelezettségeket azon vállalkozóknak, akiknek olyan környezetben van a vállalkozásuk,
amely a város központjában van, esetlegesen műemléki környezetben, és így tovább.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mivel magánterületet érint a probléma, így helyi rendeletben
nem lehet kötelezettségeket előírni. A különböző egészségügyi hatóságok sem tudnak a
problémára megoldást találni.
Mitykó Zsolt polgármester: Vannak vállalkozók, akik saját maguk próbálnak megoldást
találni a problémára.
Uj Zoltán képviselő: Sajnos sok esetben összekeverik a vendéglátó egységeket a
kereskedelmi egységekkel. Korábban kísérletet tettek arra, hogy összehívják a vállalkozókat
annak érdekében, hogy nagyobb legyen az összetartás. Sajnos erre Mezőhegyesen azóta sem
került sor, az együttműködés nem működik. Ez nem is lesz másképpen, hiszen a vállalkozók
között érdekellentétek feszülnek. Helyi érdekképviselete nincs a vállalkozóknak. A
kereskedelmi egységek lényegesen alacsonyabb áron kínálják az alkoholtermékeket, mint a
vendéglátóegységek, ezért nagyobb az üzletek ilyen jellegű forgalma. Sajnos ezek a
köztisztasági problémák jelentős mértékben rontják az üzletek körüli környezet, a város
megítélését. Az önkormányzat azzal segíthetné a helyi vállalkozásokat, hogy nem engedélyezi
a vidéki vállalkozók közterületen történő árusítását. Ma az ország ezen térségében
vállalkozási tevékenységet végezni nagyon nehéz, hiszen nagyon kicsi az árrés, és a haszon
jelentős részéből be kell fizetni a különböző adókat, járulékokat. A vállalkozók közötti
együttműködés erősítését, a fenti probléma megoldását csak a hivatal tudná rendezni. Annak
kell örülni, hogy vannak vállalkozások a városban, kockázatos lenne szankciókat bevezetni,
de ez nem is volt jellemző Mezőhegyesen. Szükség van a vállalkozásokra, meg kell becsülni
őket, hiszen a városban nem tapasztalható a fejlődés, folyamatosan csökken a lakosság. Azok
az emberek, akik megsértik a köztisztasági szabályokat, nincsenek tudatában annak, hogy mit
tesznek, nincsenek tekintettel az emberekre, nem tisztelik a környezetet. Sajnálja ezeket az
embereket, hiszen a többségük egyik napról a másikra él. Ugyanakkor a város nevéhez méltó
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szép, tiszta, rendezett környezet nem mindenhol tapasztalható. Azokat a vállalkozókat, akik
üzleténél köztisztasági probléma merül fel, kötelezni kellene arra, hogy nyilvános mosdót
alakítsanak ki. Korábban sokkal szigorúbb szabályok vonatkoztak akár egy vendéglátó
egység, akár egy kereskedelmi egység megnyitására. Biztos abban, hogy a hivatal körbejárta a
kérdést, igyekezett megoldást találni. Véleménye szerint hamarabb célt érnek, ha
megpróbálnak beszélni a vállalkozókkal a problémát illetően. Mivel ez a probléma nem
jellemző országos szinten, ezért nem alkottak rá központi jogszabályt.
Deli Zoltán képviselő: Egyetért Uj Zoltán képviselő úrral. Véleménye szerint is tárgyalni
kellene a vállalkozókkal. Nem tudja elképzelni, hogy nem zavarja azt a vállalkozót, akinek a
magánterületén sértik meg a köztisztasági szabályokat. Amennyiben jogi megoldás nincs a
problémára, úgy kizárólag azzal érhetnek el célt, ha megpróbálnak tárgyalni a vállalkozókkal.
Ösztönözni kell valamilyen módon a vállalkozókat azért, hogy a jelenlegi állapoton
változtatni tudjanak.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben zavarná a vállalkozókat, úgy már változtattak
volna a helyzeten. A vállalkozóknak vélhetően hasznuk van abból, hogy azok az emberek oda
járnak, és ezért elnézik a viselkedésüket.
Deli Zoltán képviselő: A haszon mindent felülír?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A jelenlegi helyzet alapján sajnos igen. Annak semmi
akadályát nem látja, hogy tárgyaljanak a vállalkozókkal.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Az ügyben próbált beszélni az érintett vállalkozókkal. A
probléma felvetésére azt a választ kapta, hogy a köztisztasági problémák kompenzálására, az
esztétikusabb környezet kialakítása miatt helyezték ki az üzlet elé az asztalt a padokkal. Mivel
a vállalkozók haszna ezen termékek árusításából igen nagy, így nem tesznek az ügy
érdekében semmit.
Magyar Tibor képviselő: Az üzlet a vállalkozó magánterületén van. Meddig terjed az üzlet
határa? Korábba volt olyan szabály, hogy az üzlettől meghatározott terülten belül nem lehetett
elfogyasztani a szeszesitalt. Amennyiben az üzlet a telek határáig húzódik, úgy meg lehetne
tiltani a szeszesital üzletben történő elfogyasztását?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Üzlet alatt az épületet kell érteni, a mellette lévő terület már
nem tekinthető üzletnek, de az is a vállalkozó magántulajdona.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testületnek egységes az álláspontja a tekintetben, hogy ezen
a helyzeten változtatni kell. Igyekeznek megoldást találni a problémára.
Kéri az érintetteket, hogy a Mezőhegyes Városi Havilapba a hirdetéseket 2016. november 2.
napjáig adják le. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a lombtalanításra 2016. november 19. napját
követően fog sor kerülni, a részletekről a Mezőhegyes Városi Havilap novemberi számában
értesülhetnek.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit:
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2016. november 30. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes
György és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1720
órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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