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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. november 24. napján – 1510 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli
Zoltán, Kerekes György, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Szabados Éva aljegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Jeszenka Zoltán és Krcsméri Tibor képviselők távolmaradásukat előzetesen
jelezték. Zsóriné Kovács Márta képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. A
meghívóban kiküldött napirend megvitatását kéri azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi
pontként kerüljön megtárgyalásra a megüresedett fogorvosi álláshely helyettesítéséről, és
fogászati eszközbeszerzésről szóló szóbeli tájékoztató.
A fenti kiegészítéssel javaslatot tett a meghívóban kiküldött napirendek megvitatására:
1. A 806/4 hrsz-ú ingatlan Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére történő felajánlásáról
2. Rendkívüli támogatás igénylése
3. Közbeszerzési ajánlati felhívás és szerződéstervezet mezőhegyesi elsősegélynyújtó hely
4. Megüresedett fogorvosi álláshely helyettesítéséről – fogászati eszközbeszerzésről
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A 806/4 hrsz-ú ingatlan Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére
történő felajánlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A kormány megalapította a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaságot. Az újonnan megalakult Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság egy
nagyszabású beruházást kíván megvalósítani Mezőhegyesen. Egy teljesen új, modern,
korszerű agrár-ipari létesítmény – vetőmagüzem, keverőüzem, szárító – jönne létre, azon a
jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő körülbelül 4 és fél hektár területen, amelyen most
fűszerpaprika- és kenderültetvény található. A Testület korábbi ülésén döntött a kijelölt
területnek – kivett építési telekként – a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére történő
értékesítéséről. Ennek megfelelően elkészíttették a telekalakítást, a művelés alóli kivonás
dokumentációit és az értékbecslést. Időközben a tárgyalások során kiderült, hogy az új
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szervezet fejlesztései céljainak megvalósításához kizárólag a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (NFA) tud földet biztosítani, ezért azt a Testületnek fel kell ajánlania az NFA
részére. Az értékesítendő ingatlan így szántó művelési ágú és a telekalakítást követően 4 ha
1069 m2 nagyságú terület lett, melynek ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított értéke
16.500.000,- Ft. Fentieknek megfelelően a Testületnek vissza kell vonnia korábbi határozatát,
és döntenie kell az érintett ingatlannak a NFA részére történő felajánlásáról. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Kellőképpen körüljárták azt, hogy a létesítmény tervezett
helyszíne megfelel-e minden jogszabályi előírásnak? Kellő távolságra van-e a
lakóépületektől? Több környékbeli lakó aggályosnak tartja, hogy a létesítendő üzemek
túlságosan közel lesznek a lakóépületekhez. Nem szeretné, ha a Testület beleesne abba a
hibába, hogy nem kellő megalapozottsággal és körüljárást követően dönt a terület
értékesítéséről. Úgy döntsön a Testület, hogy a döntését a későbbiekben ne érje kifogás, mely
esetlegesen veszélyeztetné a beruházás megvalósulását.
Mitykó Zsolt polgármester: A kormánybiztos úr is kihangsúlyozta, hogy a beruházás
megvalósításánál különös figyelemmel kell lenni minden felmerülő jogi feltételre. Fontosnak
tartotta, hogy az érintett területre tervezett beruházással kapcsolatos tervezői tárgyalásokba
bevonják az önkormányzatot is, annak érdekében, hogy az önkormányzat időben jelezze, ha a
beruházás esetlegesen sértene valamilyen lakossági, önkormányzati, vagy egyéb,
Mezőhegyest közvetlenül érintő érdeket. Az üzemek megközelítése a Battonyai útról történik,
tehát az ebből eredő sűrű forgalom nem érinti a lakókörnyezetet. Rendkívül korszerű
technológiával rendelkező üzemekről lesz szó, így ez a beruházás káros kibocsátással –
vélhetően – nem fog járni, a környező lakóterületet negatívan nem érinti. Az erre irányuló
vizsgálatokat, teszteléseket folyamatosan végzik.
Magyar Tibor képviselő: Meglátása szerint a tervezett beruházás közel lesz a
lakókörnyezethez.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az önkormányzat részéről a polgármester úr, a
jegyző úr és Ő vett részt a tárgyalásokon. Igen komoly szakemberekből álló tervező csapat
dolgozik a beruházás előkészítő munkálatain. Az építkezést a különböző szakhatóságok
felügyelik, és csak az általuk kiadott engedéllyel végezhetik a tevékenységet. A beruházásnak
minden érvényes környezetvédelmi előírásnak meg kell felelnie. Amennyiben minden
érvényes jogszabálynak megfelel az építkezés, úgy a lakossági tiltakozásnak nem lehet alapja.
Emellett fontos hangsúlyozni, hogy – mivel ezen beruházást 2017. év szeptemberre át
kívánják adni – az idő rövidségére tekintettel folyamatban van a beruházás kiemelt
jelentőségű állami beruházássá történő nyilvánítása.
Uj Zoltán képviselő: Az ingatlan 16.500.000,- Ft értékét a Magyar Állam állapította meg?
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat hivatalos értékbecslővel értékeltette fel az
ingatlant. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
lévő, Mezőhegyes, 806/1 hrsz-ú, összesen 14 ha 3987 m2 nagyságú önkormányzati területből
kialakítandó, összesen kb. 4 és ½ ha nagyságú ingatlan értékesítéséről szóló 194/2016.(X. 11.)
Kt. sz. határozatát vonja vissza, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
210/2016. (XI.24.) Kt.sz. határozati javaslat
A 194/2016.(X. 11.) Kt. sz. határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes,
806/1 hrsz-ú, összesen 14 ha 3987 m2 nagyságú önkormányzati területből kialakítandó,
összesen kb. 4 és ½ ha nagyságú ingatlan értékesítéséről szóló 194/2016.(X. 11.) Kt. sz.
határozatát visszavonja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes, 806/4 hrsz-ú, 4 ha 1069 m2 nagyságú, szántó
művelési ágú önkormányzati terület Magyar Állam részére történő értékesítését határozza el
az értékbecslésben meghatározott nettó 16.500.000,- Ft összegért, mely érdekében az
ingatlant megvételre ajánlja fel a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
211/2016.(XI. 24.) Kt. számú határozat
A 806/4 hrsz.-ú ingatlan Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére történő felajánlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes,
806/4 hrsz-ú, 4 ha 1069 m2 nagyságú, szántó művelési ágú önkormányzati terület Magyar
Állam részére történő értékesítését határozza el az értékbecslésben meghatározott nettó
16.500.000,- Ft összegért. Ennek érdekében az ingatlant megvételre felajánlja a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
2. napirendi pont: Rendkívüli támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a Testületet a rendkívüli támogatás igénylésének szükségességéről. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A Testület a 2016. május 13-ai rendkívüli
ülésén döntött arról, hogy benyújtja pályázatát rendkívüli támogatás igénylésére. A pályázatot
a Kormány 2016. október hónapban bírálta el, mely értelmében az önkormányzat 7.087.047,Ft összegű támogatásban részesült. A rendkívüli kiegészítő támogatás iránti kérelem
elbírálásának elhúzódása miatt veszélybe került a következő rendkívüli kiegészítő támogatás
iránti kérelem benyújtása, hiszen addig nem lehet újabb kérelmet előterjeszteni, amíg az
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előzőről döntés nem születik. Az első körös pályázatok október hónapban történő elbírálása
azt jelentette, hogy a szeptember 30-ai határidőre nem tudták az újabb pályázatot benyújtani.
A Kormány lehetőséget biztosított a pályázat benyújtására, így a tegnapi nap folyamán az
ebr42 rendszerben megnyitották azt a felületet, amelyen keresztül ezt meg lehet tenni, azzal a
feltétellel, hogy arra november 25. napjáig van lehetőség. Kéri a Testület hozzájárulását, hogy
az előterjesztésben ismertetett tartalommal nyújtsa be pályázatát az önkormányzat a
rendkívüli támogatásra. Reményei szerint a Kormány december hónapban elbírálja a
pályázatot, és amennyiben az pozitív eredménnyel zárul, a támogatás még az idei évben
átutalásra kerül.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a
helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás
munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására, ennek érdekében kérje fel a
polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
212/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. november 25.
3. napirendi pont: Közbeszerzési ajánlati felhívás és szerződéstervezet mezőhegyesi
elsősegélynyújtó hely
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a
lakosság egészségügyi ellátása folyamatosan biztosított legyen, ezért döntött úgy, hogy
elsősegélynyújtó helyet működtet. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a feladat nem kötelező az
önkormányzatra nézve, hiszen a jogszabályi előírásoknak megfelelően kunágotai központtal
működik a központi orvosi ügyeleti rendszer, amelyhez Mezőhegyes is tartozik. Korábban
foglalkozott a Testület az elsősegélynyújtó hely más formában történő működtetésének
lehetőségével. Jelenleg az eddigiekhez hasonló formában működik, de az elsősegélynyújtó
hely működtetésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. Dr. Varga Imre ügyvéd úr, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dolgozta ki a szakmai követelményeknek
megfelelően az ajánlattételi felhívást. (Az ajánlattételi felhívás és a szolgáltatási szerződés
tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az elsősegélynyújtó hely működtetését olyan
feltételhez kötik, amely majdnem mindenben megegyezik egy központi orvosi ügyeleti
rendszer működtetésével. Az ajánlati ár nem haladhatja meg a 16.870.000,- Ft-ot.
Hozzávetőlegesen ekkora összeget ölel fel a hely működtetése jelenleg. Az ajánlatokat 2016.
december 4. napjáig kell az ügyvédi irodának megküldeni. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
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Magyar Tibor képviselő: Feltétlenül meg kell jelölni az ajánlati ár mértékét? Amennyiben
igen, miért nem jelölnek meg alacsonyabb összeget? Vélhetően így ennél az összegnél alig
fognak kisebb összeget ajánlani.
Mitykó Zsolt polgármester: Megvizsgálták, és arra jutottak, hogy ekkora az a minimum
összeg, amellyel az elsősegélynyújtó helyet működtetni lehet. Figyelemmel kell lenni arra is,
hogy január 1-jétől már nem az önkormányzat fogja a gépjárművezetőket foglalkoztatni,
hanem az a szolgáltató, aki elnyeri a feladatot.
Rajos István alpolgármester: A közbeszerzési eljárás lefolytatására azért van szükség, mert
2017. január 1-jétől módosulnak a vonatkozó jogszabályi előírások. Ennek megfelelően –
többek között – nem szolgáltathatja az önkormányzat a gépjárművezetőket.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Jelezni kívánja, hogy folyamatosan végzi a
jövő évi költségvetési koncepció előkészítését, és ezen kiadási oldalnak jelenleg nincs
bevételi oldala. Amennyiben ezen feladatnak nem lesz bevételi forrása, úgy a rendkívüli
támogatás igénylésének egyik fő eleme lesz az elsősegélynyújtó hely működtetésének
kiadása.
Magyar Tibor képviselő: Továbbra is fenntartja, hogy a megjelölt összegnél kisebb ajánlati
árat jelöljenek meg.
Rajos István alpolgármester: Ennél kevesebb összegért – véleménye szerint – senki nem
vállalná el a működtetést. Jelenleg 769.000,- Ft/hó azaz összeg, amit az önkormányzat fizet az
elsősegélynyújtó helyet működtető Alföld Ambulance Kft-nek. Emellett az önkormányzat
biztosítja a szolgáltatás ellátásához szükséges helyiséget, a gépjárművet, a gépjárművezetőket.
A Kft. ebből az összegből biztosítja az ellátáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket,
illetve fizeti a mentőtiszteket. Információja szerint rendkívül minimális az az összeg, amely
nyereségként jelentkezik az elsősegélynyújtó hely működtetéséből. A Kft. végzi a városban a
különböző rendezvények egészségügyi biztosítását, szolgáltatásával a lakosság meg van
elégedve.
Mitykó Zsolt polgármester: Ajánlattételre olyan szereplőket kérnek fel, akik ismerik a
vonatkozó jogszabályok előírásait, azt, hogy milyen feltételnek kell megfelelnie az
elsősegélynyújtó hely működtetésének.
Rajos István alpolgármester: Az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontja is tartalmazza, hogy
milyen minimum felszerelést kell biztosítania az ajánlattevőnek. Jogszabály írja elő az
egészségügyi minimum felszerelést, amely alátámasztja, hogy rendkívül komoly összeget kell
beleinvesztálnia az adott szolgáltatónak.
Kerekes György képviselő: Fentiek értelmében igen komoly előírásoknak kell megfelelnie
egy elsősegélynyújtó helynek. Milyen feltételeknek kellene megfelelnie egy orvosi ügyeleti
rendszernek? Tisztában vannak azzal, hogy mennyivel kerülne többe egy központi orvosi
ügyeleti rendszer kiépítése, működtetése? Lehetséges, hogy az elsősegélynyújtó hely
működtetéséhez hasonló összegért központi orvosi ügyeleti rendszert lehetne működtetni?
Rajos István alpolgármester: Lényegesen többe kerülne egy orvosi ügyeleti rendszer
működtetése, mint egy elsősegélynyújtó helyé. A jelenlegi jogszabályok értelmében
Mezőhegyesen nem lehet kialakítani központi orvosi ügyeleti rendszert. Amennyiben
jogszabály azt lehetővé tenne, úgy az OEP finanszírozással sem lenne képes az önkormányzat
5

működtetni a rendszert. Amennyiben a Testület nem kíván forrást biztosítani az
elsősegélynyújtó hely működtetéséhez, úgy fel kell vállalnia, hogy megszünteti azt. A
lakosság ebben az esetben Kunágotáról várhatja az ellátást. Meglátása szerint azokkal az
eszközökkel, amelyekkel – jogszabály szerint – egy elsősegélynyújtó helynek rendelkeznie
kell, életet lehet menteni. Visszajelzések alapján az elsősegélynyújtó helyen szolgálatot
teljesítő mentőtisztek rendkívül lelkiismeretesen végzik munkájukat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület indítsa el az
„Elsősegélynyújtó szolgáltatás Mezőhegyesen” tárgyú közbeszerzési eljárást, azzal, hogy az
eljárás lefolytatásához, illetve árajánlat beterjesztésére hívja fel a SPED-MED Egészségügyi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, az Alföld Ambulance Kft-t, a PRINCIPAL MED Kft-t és
Varga Csaba egyéni vállalkozót, továbbá kérje fel Dr. Varga Imre ügyvéd urat, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a közbeszerzési eljárást indítsa el és teljes
körűen folytassa le, illetve a közbeszerzési eljárás bírálóbizottságába Laurinyeczné Hurguly
Évát, pénzügyi szakértőként, Kocsárdiné Járási Erikát, a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértőként, illetve Dr. Varga Imrét, a jogi, közbeszerzési szakértőként jelölje ki,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
213/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Az elsősegélynyújtó szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a nyújtandó elsősegély
szolgáltatás értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt - a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szabályai szerint közbeszerzési eljárás megindítását
határozza el a Dr. Varga Imre ügyvéd úr által elkészített „Elsősegélynyújtó szolgáltatás
Mezőhegyesen” tárgyú – a jegyzőkönyv mellékletét képező - eljárást megindító felhívás és
közbeszerzési dokumentumok alapján.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-ának szabályai szerint az
alábbi vállalkozásokat hívja meg az eljárás lefolytatásához, illetve hívja fel árajánlatuk
beterjesztésére:
1.) SPED-MED Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 6500 Baja, Szőlő
utca 68/P. I. em. 3.
2.) Alföld Ambulance Kft. – 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.
3.) PRINCIPAL MED Kft. – 4032 Debrecen, Martonfalvi u 19. A. ép. 2. em. 1.
4.) Varga Csaba egyéni vállalkozó – 5946 Békéssámson, Dózsa Gy. u. 27.
A képviselő-testület a 184/2016.(IX.28.) Kt. számú határozatban adott közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására szóló megbízás értelmében felkéri Dr. Varga Imre ügyvéd
urat, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a közbeszerzési eljárást indítsa el
és teljes körűen folytassa le.
A közbeszerzési eljárás bírálóbizottságába a képviselő-testület az alábbi személyeket jelöli ki:
5. Laurinyeczné Hurguly Éva – pénzügyi szakértelem
6. Kocsárdiné Járási Erika – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
7. Dr. Varga Imre – jogi, közbeszerzési szakértelem
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. november 24.
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4. napirendi pont: Megüresedett fogorvosi álláshely helyettesítéséről – fogászati
eszközbeszerzésről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a fogorvosi álláshely helyettesítésével, illetve a fogászati eszköz
beszerzésével kapcsolatos ismeretekről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Mint arról korábban már tájékoztatták
a Testületet, Ianosné Dr. Gurzó Mária 2017. január 1-jével megszünteti fogorvosi praxisát
Mezőhegyesen, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést már meg is szüntették
közös megegyezéssel, 2016. június 30. napjával. A doktornő július 1. és december 31. napja
között felmondási idejét tölti. Ez idő alatt igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a
megüresedett álláshelyet feltöltsék, sajnos sikertelenül. A jegyző úr kapcsolatrendszerén
keresztül sikerült találni egy fogorvost, dr. Barta Dánielt, a békéscsabai 3. számú körzet, a
Denticulus Bt. fogorvosát, aki heti 15 órában vállalná a helyettesítést. Munkadíjként óránként
bruttó 7.500,- Ft-ot kér, ami havonta körülbelül 450.000,- Ft lenne. A doktor úr nem hoz
asszisztenst, így arról az önkormányzatnak kellene gondoskodnia. Fogorvosi asszisztenst napi
4 órában elegendő lenne foglalkoztatni, közalkalmazottként. Erre az álláshelyre már van
jelentkező. 2017. január 1-jétől betöltetlen lesz a körzet, ettől függetlenül az OEP legalább 1
évig 100 %-os finanszírozást biztosít, ezen felül lakosságszámtól függően pontszám alapján
havi alapdíjas finanszírozásban részesül a fogorvosi szolgálat. Ettől függetlenül az OEP
finanszírozás nem lesz elegendő a fogorvosi szolgálat működtetéséhez, az önkormányzatnak
saját forrásból ki kell azt egészítenie. Ezen túlmentően sajnos a fogászati kezelőszékek
rendkívül elavultak, rossz állapotban vannak, nehezen javíthatóak. Az eszközök tekintetében a
minimum feltételt tudják biztosítani, de szükség lenne korszerűbb eszközökre. Az
eszközbeszerzést illetően segítséget kértek dr. Barta Dánieltől, aki ígéretet tett arra, hogy
segítségére lesz az önkormányzatnak. Egy új fogászati kezelőszék a berendezésekkel együtt
bruttó 8-9 millió Ft-ba kerülne. Kéri a Testület javaslatát arra vonatkozóan, hogy milyen
formában biztosítsák a gép beszerzéséhez a fedezetet, ami lehet hitelfelvétel, lízing, vagy a
földértékesítésből befolyó bevétel. Jelenleg a működési engedélyt csak ugyanarra a
helyiségre, ugyanazokra az eszközökre, minimum feltételekkel, kettő fogorvossal, eltérő
rendelési időre tudják megkérni. Bízik abban, hogy az üres önkormányzati praxis felkelti a
fogorvosok érdeklődését, és akár főállásban, akár vállalkozói jogviszonyban is el tudnák látni
a feladatot. Sajnos jelenleg a fent elmondottak alapján tudják a fogorvosi feladat-ellátást
biztosítani. Kéri a Testületet, fogadja el, hogy 2017. január 1-jétől dr. Barta Dániel fogorvos
helyettesítéssel – a fent elhangzott feltételekkel – látja el a II. számú fogorvosi körzet
feladatait. Idővel, a lakosságszám folyamatos csökkenése miatt, el kell gondolkodni a két
körzet esetleges összevonásáról.
Mitykó Zsolt polgármester: A fogorvosoknak sokkal kedvezőbb és vonzóbb lenne, ha egy
körzet feladatait kellene ellátni. Ebben az esetben azonban fel kell mondani a Végegyházával
kötött feladat-ellátási szerződést, hiszen az I. számú fogorvosi körzet Végegyházával alkot
egy teljes körzetet. A II. számú körzet fogorvosa, Ianosné dr. Gurzó Mária természetesen a
saját tulajdonában lévő fogászati gépeket, berendezéseket elviszi. A rendelkezésre álló
fogászati kezelő szék rendkívül elavult, rossz állapotban van. Annak érdekében, hogy
vonzóvá tegyék az üres álláshelyet, korszerűbb eszközökre, berendezésekre lenne szükség.
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Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy az ingatlanértékesítésből befolyt összeg egy
részéből fejlesszék a fogorvosi rendelőt, hiszen hosszú távon jó befektetés az
önkormányzatnak. Nem javasolja hitel felvételét, mert jelenleg is van elegendő hitele az
önkormányzatnak, amelyet törleszteni kell. Kéri, hogy Ianosné dr. Gurzó Mária fogorvos
távozásakor vegyenek leltárba minden eszközt és berendezést, hiszen vélhetően voltak olyan
eszközök, amelyeket az önkormányzat segítségével tudott beszerezni. Egyetért azzal, hogy a
rendelőt fejlesszék, amely által az álláshely még vonzóbbá válhat az érdeklődő fogorvosok
számára.
Kerekes György képviselő: Milyen jelentőséggel bír, hogy egy településen hány körzet van?
Folyamatosan jelentkeznek a betegek, így nem érti, miért fontos, hogy a településen egy, vagy
kettő körzet kerül kialakításra.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A finanszírozhatóság érdekében törekedni
kell arra, hogy a fogorvosi alapellátó körzetben lakók száma biztonsággal elérje a
finanszírozási minimumot, amelyet jogszabály határoz meg. Egy teljes körzet esetében el kell
érni legalább a 3600 főt. Ezt a számot meghatározott mértékig túl lehet lépni, de azon felül az
OEP már büntetést ró az önkormányzatra.
Kerekes György képviselő: A Testület jövőbeli tervei között szerepel egy egészségügyi
centrum kialakítása. Ennek tudatában érdemes-e új eszközökkel, gépekkel felszerelni a
jelenlegi fogorvosi rendelőt?
Mitykó Zsolt polgármester: Mindenképpen fel kell újítani a rendelőt, azért, hogy betöltessék
az üres álláshelyet. Az újonnan megvásárolt eszközöket át lehet telepíteni bármelyik
rendelőbe. Az egészségügyi centrum kialakítása egyelőre még csak az elképzelések között
szerepel, nem kizárt, hogy több évbe is beletelik, mire megvalósul.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Nem tudják halasztani a gépbeszerzést, hiszen
az a fogászati kezelő szék is, amelyet jelenleg dr. Jónás Szilvia helyettes fogorvos használ,
szintén rossz állapotban van, állandó javításra szorul.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, javaslata
van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 2017. január 1.
napjától kezdődően határozatlan időre, a 2017. január 1-jétől betöltetlen II. számú fogorvosi
körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával heti 15 órában, bruttó 7.500,- Ft/óra díjazás
fejében a Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt-t bízza meg, a fogorvosi asszisztensi feladatok
ellátása érdekében járuljon hozzá 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban, napi négy órában
történő foglalkoztatásához, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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214/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Megbízás az II. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátására
1.) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában
foglaltak szerint, az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körébe
tartozó fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 2017. január 1. napjától kezdődően
határozatlan időre, a 2017. január 1-jétől betöltetlen II. számú fogorvosi körzet helyettes
fogorvosi feladatainak ellátásával heti 15 órában, bruttó 7.500,- Ft/óra díjazás fejében a
Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt-t (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 1.; adószám:
20860040-1-04 képviseli: dr. Barta Dániel) bízza meg, akik megfelelnek a tevékenység
gyakorlásához szükséges feltételeknek. Ezáltal a hét minden napján biztosított lesz a
fogorvosi ellátás a városban.
Felhatalmazza a polgármestert a helyettesítési szerződés aláírására, a működési
engedélyezési eljárás lebonyolítására, a körzet finanszírozására vonatkozó eljárás
lebonyolítására, illetve a további szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátás OEP térítéssel nem fedezett munkadíj
fedezetét építse be az önkormányzat 2017. évi költségvetésének rendelet-tervezetébe.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
2.) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a fogorvosi asszisztensi feladatok ellátása
érdekében hozzájárul 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban, napi négy órában történő
foglalkoztatásához, 2017. január 1-jétől.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 1.) a feladat-ellátási szerződés megkötésére: 2016. december 31.
2.) a kinevezésre: 2016. december 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a fogászati
rendelő minimális alapfelszereltsége, a fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében
új fogászati kezelőegység beszerzését határozza el maximum bruttó 9 millió Ft értékben,
melynek fedezetét a mezőhegyesi 806/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel terhére
biztosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
215/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Fogászati kezelőegység beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a II. számú fogászati körzet minimális
alapfelszereltsége, a fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében új fogászati
kezelőegység beszerzését határozza el maximum bruttó 9 millió Ft értékben, az önkormányzat
2017. évi költségvetése terhére.
A fogászati kezelőegység beszerzéséhez szükséges maximum bruttó 9 millió Ft fedezetét a
mezőhegyesi 806/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel terhére kívánja biztosítani.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a köznevelési intézmény
működtetésének átadásával kapcsolatos szerződést legkésőbb 2016. december 15. napjáig kell
megkötnie az önkormányzatnak. Kéri a Testület tagjait, hogy a jegyző úr által előkészített –
az átadás-átvétel feltételeit tartalmazó – 13. számú melléklettel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat, elképzeléseiket tegyék meg a 2016. november 28. napján tartandó együttes
bizottsági ülésen.
Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel az ülésen bejelentés nem
volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Kerekes György képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1545 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Dr. Szabados Éva
aljegyző

Deli Zoltán
Kerekes György
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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