Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
20/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. november 30. 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, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője,
Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi vezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető, Kolozsi József
műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a napirend kapcsán meghívott előadót, vendégeket, a
civil, egyházi és társadalmi szervezetek képviselőit, a vállalatok, vállalkozások vezetőit, a
tisztelt jelenlévőket, a sajtó képviselőit, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő
érdeklődőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Uj Zoltán
képviselő úr előzetesen jelezte távolmaradását.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülését nem a már megszokott aforizma
bevezetéssel kezdi, hanem a város jövője szempontjából rendkívül fajsúlyos és örömteli
bejelentéssel nyitja meg:
A nyáron elfogadott úgynevezett Mezőhegyes törvény végrehajtását felügyelő Farkas Sándor
kormánybiztos – aki feladatául kapta a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
szervezeti és gazdasági struktúrájának kidolgozását, az itt lévő épített örökség számbavételét
– olyan szintre ért munkájával, hogy azt be lehetett mutatni a nagy nyilvánosság előtt.
2016. november 22-én a településre érkezett Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter úr. A polgármesterrel folytatott zártkörű konzultáció után sajtótájékoztatót tartott a
Nonius Hotel dísztermében, azt követően pedig részt vett a Ménesbirtok új Igazgató
Tanácsának és Felügyelő Bizottságának ülésén.
Mezőhegyes tekintetében rövidtávon mintegy 10 milliárd forint fejlesztési keretet különítenek
el, hogy a tejadó tehenek telephelyének fejlesztése elkezdődhessen, új vetőmagüzem,
takarmánykeverő, szárító, terménytároló objektumok legyenek életre hívva. Természetesen
ezek a fejlesztések további befektetéseket indukálnak a településen. Mindezt jól mutatja, hogy
a településen tevékenykedő francia tulajdonú növénynemesítő vállalat bejelentett további 5
milliárd Ft értékű saját telephelyfejlesztést. A jövőben tehát már 15 milliárd Ft értékű
beruházás valósul meg Mezőhegyesen. Reményei szerint újabb gazdasági szereplők, illetve
befektetések fognak ezen fejlesztésekre fűződni.
Mivel Mezőhegyes épített öröksége Világörökség várományosi listára, illetve a listán
megerősítésre került, így a turisztikával és a műemlékekkel való foglalkozás is méltó szintre
kerül.
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Ezen történelmi pillanat okán köszöni a Képviselő-testület a város lakossága nevében Dr.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrnak és Farkas Sándor Kormánybiztos
Úrnak a város érdekében végzett eddigi munkáját! A Képviselő-testület nevében a jövőbeni
eredményes, sikeres és szoros együttműködésről biztosíthatja a Miniszter Urat, és a
Kormánybiztos Urat.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az alábbi napirendi ponttal kéri kiegészíteni az
előzetesen megküldött napirendet: 13. Hulladékátrakó állomás átadás-átvétele, az A.S.A.
Köztisztasági Kft-vel kötött bérleti szerződés lezárása. Fenti kiegészítéssel javaslatot tett az
alábbi napirendek megvitatására:
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
5) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) A település helyi építési előírásairól szóló 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7) Beszámoló Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága 2015.-2016. évi
tevékenységéről
8) Hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadása
9) 2017. évi folyószámla hitelszerződés megkötése
10) Pályázat I. világháborús emlékmű megközelítésének biztosítására
11) Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild u. 2 sz. (hrsz.: 850/1) alatt, a
meglévő Garázs épület „Szerelő-csarnokká” történő átalakításának költségeiről, és a
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 3 sz. (hrsz.: 887/2) alatti Fogorvosi Rendelő épület
tetőszigetelési építési munkáinak munkadíj költségeiről
12) Nyári Tamás végegyházi lakosnak a Mezőhegyes, 73. majorhoz vezető út melletti
fasor tisztítására vonatkozó kéreleméről
13) Hulladékátrakó állomás átadás-átvétele, az A.S.A. Köztisztasági Kft-vel kötött bérleti
szerződés lezárása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A 4. napirendi pont – Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény
jelenlegi helyzetéről – a valamint a 7. napirendi pont – Beszámoló Mezőhegyes Város
Települési Értéktár Bizottsága 2015-2016. évi tevékenységéről – előadója Tarkó Gábor Úr, a
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, illetve Mezőhegyes Város Települési Értéktár
Bizottságának elnöke jelenlétével megtisztelte a testület ülését. A korábbi gyakorlatnak,
hagyományaiknak megfelelően, megtisztelve az előadó személyét javasolja, hogy ezen két
napirend együttes tárgyalásával kezdjék a képviselő-testületi ülést.
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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
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Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
216/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 112/2016., 126/2016., 154/2016., 192/2016.,
202/2016., 203/2016., 204/2016. és 205/2016. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
7. napirendi pont: Beszámoló Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
2015-2016. évi tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Tarkó Gábor Urat, a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjét, Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottságának elnökét.
Köszöni, hogy kérésének megfelelően eleget tett a felkérésnek. Felkéri Tarkó Gábor Urat,
hogy amennyiben kiegészítenivalója van az előzetesen megküldött írásos beszámolókhoz, azt
tegye meg.
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a tisztelt
jelenlévőket. Örömmel fogadta a felkérést, és rendkívüli megtiszteltetés számára, hogy
beszámolhat munkájáról. Rendkívül megtisztelő számára, hogy megbízták a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetésével. Polgármester úr kérésének eleget téve helyzetjelentést készített a
Helytörténeti Gyűjteményről. A Helytörténeti Gyűjteménynek nem csak a jelenlegi
helyzetéről számolt be, hanem annak jövőképéről is készített egy prezentációt. A prezentációt
Farkas Sándor Kormánybiztos Úr kérésére készítette – március hónapban. A „Turisztikai
attrakciók Mezőhegyesen” című prezentációban a város jövőbeni turisztikai desztináció
lehetőségeit vizsgálta. Több, korábban közösen kidolgozott projekt – mint például az
országzászló megvalósítása, a kisvasút egy szakaszának újjáépítése – megvalósítása szerepel
az anyagban, amely a jelenlegi kilátásoknak megfelelően nem is olyan álomszerű, mint pár
évvel ezelőtt volt. Reményei szerint a Helytörténeti Gyűjtemény sorsa is rendeződni fog az új
rendszerben, egyelőre a leírtak alapján, a korábbi rendszer keretei között működik. Úgy
értesült, hogy együttes bizottsági ülésen felvetődött annak kérdése, hogy készült-e leltár a
gyűjteményben. A Helytörténeti Gyűjtemény olyan leltárrendszerrel rendelkezik, amely
megfelel a múzeumokban használt leltárrendszernek, ami azt jelenti, hogy kiállításonként
minden tárgynak van egy leltári száma. A leltári adattábla tartalmazza a tárgy rövid leírását, a
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bekerülés időpontját, az adományozó nevét, a gyűjtő megnevezését, illetve a tulajdonos nevét.
Ezen túlmenően a leltár tartalmazza az egyes kiállítótermek installációit is. A korábbi Testület
kérésének megfelelően a leltár tartalmazza a tárgyak becsült értékét is. Megjegyzi, hogy
rendkívül nehéz megbecsülni egy kiállítási tárgy értékét, ennek ellenére ezt is elkészítették,
tehát a leltárkönyv még egy hozzávetőleges értéket is tartalmaz. Amennyiben kérdés merül fel
a beszámolókkal kapcsolatosan, azokra készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: Mint minden alkalommal, Tarkó Gábor Úr egy rendkívül
igényes, részletes, mindenre kiterjedő beszámolót terjesztett a Testületi ülés elé a
Helytörténeti Gyűjteményről. A beszámoló és a rendkívüli munkavégzése okán gratulációját
fejezi ki a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője irányába! Nagy örömére szolgál, hogy Farkas
Sándor Kormánybiztos Úr kihangsúlyozta, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
gondoskodik a területén található épített örökség megóvásáról, az épített örökség
hasznosításáról, magasabb szintre emeléséről. A korábban álomnak tűnő elképzelések nagy
eséllyel megvalósulhatnak, melyben rendkívül nagy szerepe van Tarkó Gábor Úrnak is.
Fontos kihangsúlyozni, hogy Tarkó Gábor Úr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság címerének kialakításához is. Az új címer terveivel
megismerkedett dr. Lázár János miniszter úr is. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Kerekes György képviselő: Ő maga többek között komolyabban foglalkozik Mezőhegyes
régi helytörténetével is. A gyűjtéshez kapcsolódóan egy érdekességet szeretne megmutatni a
Testületnek, és a téma iránt érdeklődőknek. Egy XVI. századi női aranygyűrűt sikerült
felkutatni. Ez az ékszer is mutatja, hogy milyen rejtett értékei vannak Mezőhegyesnek,
amelyeket – legnagyobb örömére – nem tettek tönkre. A gyűrű bekerül az Orosházi Nagy
Gyula Területi Múzeum gyűjteményébe. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
megalakulásával esély mutatkozhat arra, hogy a Helytörténeti Gyűjteményt múzeummá
fejlesszék. Ebben az esetben a leletek ebben a múzeumban kerülhetnének elhelyezésre, itt
lennének leltárba véve, és azokat a leleteket, amelyeket Mezőhegyesen tártak fel és bekerültek
a környékbeli múzeumokba, a mezőhegyesi múzeumba lehetne hozni. Mivel a Mezőhegyesi
Állami Ménesnél, mint a helytörténeti gyűjtemény üzemeltetőjénél változások következnek
be, így érdemes elgondolkodni azon a lehetőségen, hogy a gyűjteményt beszervezzék egy
múzeum alá. Mezőhegyes Helytörténeti Gyűjteménye esetében a területileg illetékes múzeum
az Orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum. A gyűrű mellett egy XVI. századi templom helyét
is sikerült már lokalizálni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az lenne Mezőhegyeshez méltó, ha a Helytörténeti
Gyűjteményt – a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság igazgatójával együttműködve, a
gyűjtemény vezetőjének és a további szakemberek közreműködésével – múzeummá
fejlesztenék. A Testület vélhetően nyitott a kérdést illetően, hogy a múzeum szervezetileg az
önkormányzathoz, vagy esetlegesen a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság alá tartozzon.
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke: A Helytörténeti Gyűjteménynek jelenleg nincs működési
engedélye, ezért muzeális értékű leletet nem tarthatnak a gyűjteményben, mint például a
Kerekes György segítségével felkutatott XVI. századi női aranygyűrűt. A régészeti
gyűjteményük hivatalosan a Munkácsy Múzeum tulajdona, és csak kihelyezésre került a
gyűjteménybe. Amennyiben lesz működési engedélyük, úgy azokat a tárgyakat a
gyűjteménybe le lehet leltárazni. A gyűjtemény megfelel minden jelenlegi előírásnak, de
megfelel minden olyan feltételnek is, amelynek egy múzeumnak meg kell felelnie. A
Helytörténeti Gyűjtemény és a Nóniusz lófajta helyi érték bekerült a Békés Megyei
Értéktárba. Az erről szóló díszoklevelet 2016. szeptember 3-án Békéscsabán, a Megyenapon
4

vehették át Szakáli István Lóránd helyettes államtitkártól és Mitykó Zsolttól Mezőhegyes
Város polgármesterétől. A Békés Megyei Értéktárba történő bekerüléssel tovább sikerült
népszerűsíteni a Helytörténeti Gyűjteményt. Az idei év nagy sikere volt, hogy ezen a
rendezvényen is sikerült Mezőhegyest képviselni .
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület, illetve a Mezőhegyes értékeiért rajongó
személyek is igyekeznek Mezőhegyes nevét visszahelyezni a köztudatba, mint ahogyan az
korábban volt. Nagy büszkeséggel töltötte el, hogy a Megyenapon megkülönböztetett
tisztelettel szóltak Mezőhegyesről. A Települési Értéktár Bizottság jövőbeni tervei között mi
szerepel?
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke: A temetőt felvették a helyi értékek közé, de sajnálatos
módon a Békés Megyei Értéktárba a bizottság döntése értelmében nem kerülhetett be. A
Békés Megyei Értéktár Bizottság jelezte, hogy Mezőhegyes reprezentatív központjának
felterjesztését úgy dolgozzák át, hogy minden épület helyrajzi számmal, pontos címmel
szerepeljen. Amennyiben ezzel elkészülnek, vélhetően a méneskari épületek, illetve a majorok
fontosabb műemlékei is helyet kapnak a Békés Megyei Értéktárban, illetve felterjesztik a
Nemzeti Értéktárba is. A Nónius lófajta nyerte el eddig a legrangosabb elismerést, nemzeti
érték lett. A Hungarikumok gyűjteményében még nem szerepel a Nóniusz, de reméli,
hamarosan elnyeri ezen elismerést is. A másik két lófajtát, a gidránt és a furioso northstart,
illetve a környék természeti értékeit szándékoznak felvenni a helyi értékek közé, és
felterjeszteni a Békés Megyei Értéktárba.
Mitykó Zsolt polgármester: Gratulál a Települési Értéktár Bizottság eredményes
munkájához. A bizottság tagjai között köszöntheti Kerekes György képviselő urat, valamint
Hollós László urat.
Rajos István alpolgármester: Dr. Lázár János miniszter úrral történt személyes megbeszélés
alkalmával miniszter úr említést tett a gyűjtemény szakemberei által alkotott címer vázlatáról.
A Miniszter úr felkérte, adja át köszönetét Tarkó Gábor Igazgató Úrnak azon munkájáért,
amelyet a Helytörténeti Gyűjtemény, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság kialakítása,
illetve a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola eredményes működése érdekében
végez. A Képviselő-testület nevében Ő is köszöni az igazgató úr munkáját.
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság új címerének
kialakításához a régi Méneskönyvekben szereplő bélyegzéseket vizsgálták. A koronás M betű
az 1600-as években jelent meg. Több változatot készítettek, melyek közül a beszámolóban
szereplő legrégebbi, autentikus változat nyerte el a döntéshozók tetszését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
beszámolót illetően, azt tegye meg. Megadja a szót Hollós Lászlónak, Mezőhegyes Város
Települési Értéktár Bizottsága tagjának.
Hollós László, Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága tagja: Egy rövid
kiegészítést szeretne tenni a Helytörténeti Gyűjtemény múltjáról. Mezőhegyesen több ember
is folytatott gyűjtőtevékenységet. A legnagyobb értékek az Állami Gazdaság Igazgatóságán
gyűltek össze, ahol meg lehetett tekinteni a tárgyakat. Ezekre az időkre visszaemlékezett
régészként Móra Ferenc, a későbbi időszakban Mezőhegyesen járt politikusok, írók,
újságírók. A méneskari tisztek, gazdasági szakemberek által gyűjtött tárgyak sajnálatos
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módon mára kivétel nélkül elvesztek. 1976. évben a Magyar Hazafias Népfront országos
szinten meghirdette a helytörténeti gyűjtőmunkát. Ekkor érett meg a gondolat a Cukorgyár
dolgozóiban – többek között a gyár létrejöttének 100. évfordulója alkalmából – hogy
gyűjtőmunkát folytassanak. Az akkori Általános Művelődési Központ vezetői ebben az
időben gyűjtési tevékenységre vonatkozó megbízást adtak ki. 1968-1969. években az Állami
Gazdaság akkori igazgatója és a szakszervezet titkára elrendelték a majorság kulturális, közte
a néprajzi jellegű tárgyainak összegyűjtését, és kiállították a Centrál épület dísztermében.
Ezen kiállítást bárki megtekinthette, és az egyes tárgyakat megvehette. Ő is igyekezett az
értékesebb dolgokat megmenteni az utókornak. Ilyen volt például a tulipános bútorzat egy
része, néprajzi jellegű eszközök, ruházatok. A néprajzi jellegű gyűjtéshez csatlakoztak az
iskolai szakkörök, kezdetben Kiss Jánosné, majd Demény Lajosné vezetésével. Ezeket a
tárgyakat, eszközöket mindig más helyszínen igyekeztek kiállítani és megmutatni az
érdeklődőknek. A volt „Emberkóroda” épülete központi iskolaként 2004-ig működött. A
gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt megüresedett tantermekbe az időközben
megépült ÁMK-ból áttelepítették az addig összegyűjtött tárgyakat, és megkezdték a termek
kialakítását. Úgy véli, hogy itt méltó helyen kerülnek kiállításra az összegyűjtött tárgyak. A
Cukorgyár fennállásának 100. évfordulójára három rendkívül lelkes gyűjtőnek köszönhetően
kiállítás nyílt a gyár épületében, és ezzel egyidőben megjelent egy kéziratos kiadvány is.
Rendkívül értékes gyűjtemény gyűlt össze, de 1997. évben a Cukorgyár bezárásával
bizonytalanná vált a kiállítás további sorsa. A bezárást követően a gyár új tulajdonosának
képviselőjével sikerült megegyezni a kiállítás áttelepítéséről. 1998. márciusában került át a
gyűjtemény a volt „Emberkóroda” épületébe. Ezek a tárgyak képezték a Helytörténeti
Gyűjtemény alapjait. 2001-2002. évben kettő iskolatörténeti szobát – egyet a volt
„Emberkóroda” épületében, egyet pedig 47. majorban – alakítottak ki, Balanyi Miklós
gyűjteményéből. Ez az előtörténete a Helytörténeti Gyűjteménynek. Tarkó Gábor úr 2003.
évben kapott megbízást a Helytörténeti Gyűjtemény vezetésére. Felkérték, hogy a
gyűjteményt őrizze meg, fejlessze fel, minél több termet nyisson meg, kiállítást rendezzen.
Megbízásának maradéktalanul eleget tett, rendkívüli szakértelemmel, hozzáértéssel kezeli a
gyűjteményt, számos helytörténeti témájú kiállításokat rendezett. A Helytörténeti Gyűjtemény
fejlesztéséhez nagyban hozzájárult a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. és Prof. Dr. Isaszegi
János vezérőrnagy. A Prof. Dr. Isaszegi János vezérőrnagy pályafutásának tárgyi emlékeit
bemutató terem kialakítását Kun Mihály Úrnak, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
vezérigazgatójának köszönhetik. A Zrt. több százezer forintos beruházással tette lehetővé,
hogy megfelelő környezetben kerüljenek a tárgyak kiállításra. Köszönettel tartoznak a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-nek, hogy támogatta a Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztését.
Tarkó Gábor Igazgató Úrnak gratulál eddigi kiemelkedő szakmai munkájához és a további
munkájához sok sikert, kitartást kíván!
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A Cukorgyár fennállásának 100.
évfordulójára elkészített kiállítás Csilek Istvánnak, Tokovics Józsefnek, és Dr. Vitay Jánosnak
köszönhető.
Hollós László, a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága tagja: Fényképekkel
dokumentálták a cukorgyári kiállítótermeket, és azok alapján – eredeti elrendezésben –
állították fel a volt „Emberkóroda” épületében.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnos a kiállítás áttelepítése során több, nagyon értékes
tárgynak nyoma veszett. Többek között ezért is lenne jó, ha muzeális szintre fejlesztenék a
Helytörténeti Gyűjteményt, így a megfelelő épületben, a megfelelő védelemmel ellátva és
megfelelő szervezeti formában működhetne.
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Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke: 13 állandó kiállítása van a Helytörténeti Gyűjteménynek,
illetve 2015. évben nyitottak meg még egy állandó kiállítást a Szent György Római Katolikus
Templom oratóriumában, „A Mezőhegyesi Római Katolikus Egyházközség tárgyi emlékei a
régmúltból” címmel. Minden alkalommal, amikor látogatók érkeznek a gyűjteményt
megtekinteni, vagy amikor kiadványt ír, megemlíti azoknak az embereknek az érdemeit, akik
megteremtették a gyűjtemény alapjait és segítik, segítették munkáját. Ők Tokovics József, Dr.
Vitay János, Csilek István, Hollós László, és Balanyi Miklós. Minden fontosabb
rendezvényen megemlékeznek elődeikről, érdemeiket rendszeresen méltatják.
Hollós László, Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága tagja: Arra van-e
lehetőség, hogy bővítsék a kiállítás látogatási idejét? Akkor van probléma, ha váratlanul,
előzetes bejelentkezés nélkül érkeznek látogatók, hiszen az igazgató úr is és az általa
megbízott személy is rendkívül elfoglalt. Javasolja, hogy bízzanak meg több olyan személyt
is, aki alkalmas a gyűjtemény bemutatására, annak érdekében, hogy a gyűjtemény mindig
megtekinthető legyen.
Mitykó Zsolt polgármester: Mind a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről, mind a
Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága 2015-2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló rendkívül színvonalas, igényes. Sajnálattal tapasztalja, hogy éppen az itt élők nem
értékelik, nem óvják kellőképpen Mezőhegyes értékeit. A gyűjtemény látogatottságának
növelése mellett törekedni kell arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét Mezőhegyes
értékeire, hogy legyenek azokra büszkék, és vigyék Mezőhegyes jó hírnevét.
A tájékoztatót és a beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató és a beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót és a beszámolót is.
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 Tarkó
Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője által beterjesztett, a Helytörténeti Gyűjtemény
működéséről, az állandó és időszaki kiállításairól, kamarakiállításokról, rendezvényeiről szóló
tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
217/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
által beterjesztett, a Helytörténeti Gyűjtemény működéséről, az állandó és időszaki
kiállításairól, kamarakiállításokról, rendezvényeiről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága 2015-2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
218/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat
Beszámoló Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága 2015-2016. évi
tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
2015-2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni Tarkó Gábor igazgató úrnak a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjeként, illetve a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
elnökeként folytatott kiemelkedő, eredményes munkáját. További munkájához jó egészséget,
kitartást kíván!
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a Testületet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A tájékoztatóról és a rendeletmódosításról
együttesen kíván tájékoztatást nyújtani. A tájékoztató az előirányzat módosítások tekintetében
az év első 9 hónapjának pénzügyi mozgásait mutatja. Az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat 23.235.851,- Ft-tal növekedett
2016. III. negyedévben. Az alábbi tételek növelték az eredeti előirányzatot. A III.
negyedévben növelte az előirányzat összegét a népszavazás költségeinek fedezésére
biztosított 994.726,- Ft, a nyári Erzsébet táboroztatásra pályázaton nyert támogatásként
érkezett 653.186,- Ft, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert
173.000,- Ft. Rendkívül pozitív tény, hogy 19.367.000,- Ft-tal kellett megemelni az iparűzési
adó bevételi előirányzatot, mivel jelentős többletbevétel keletkezett. Ezen összeget részben a
rendkívüli támogatás előirányzatának a csökkentésére, részben pedig az ingatlanértékesítés
után befizetendő ÁFA kiadási előirányzatára tervezte be. Módosult a hitelbevételek
előirányzata. A Testület a TOP pályázatok előkészítési költségeinek kifizetése érdekében
12.766.450,- Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről döntött. Ezen hitel törlesztését 2017.
szeptember hónapban kellene megkezdeni. Amint a támogatási szerződések megkötésre
kerülnek, és az előleg átutalásra kerül, ezen hitel összeget vissza fogja fizetni az
önkormányzat, még azt megelőzően, hogy a szerződés szerinti törlesztést megkezdené. Az
OTP Bank Nyrt. kérésére ezen hitel összeget nem a dologi kiadások között szerepeltették,
hanem a beruházások, felújítások között, tehát átcsoportosításra került. A BM pályázatok
sajnálatos módon elutasításra kerültek, az arról szóló értesítések szeptember hónapot
követően érkeztek, így ezen összegek még szerepelnek a tájékoztatóban, azok a IV.
negyedévben kerülnek zárolásra.
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Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
(A tájékoztató és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megköszöni a pénzügyi vezetőnek a részletesen kidolgozott
tájékoztatót, melyet a Testületnek elfogadásra javasol.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatót illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
219/2016. (XI.30.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját – a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
14/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
3. napirendi pont: Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri
Hivatal tevékenységéről (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján)
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a beszámolót illetően, azt tegye meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kiegészítést nem kíván tenni. A jogszabály értelmében a
jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek az által vezetett polgármesteri hivatal
munkájáról. A beszámoló részletesen tartalmazza a hivatal minden egyes csoportjának
feladatait.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a beszámoló nem tért ki a 2016. évi születések,
halálozások számának alakulására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mezőhegyesen 2016. évben – 2016. november 29.-ei állapot
szerint – a 32 gyermek született, és 119 haláleset történt. A születésekhez képest rendkívül
nagy az elhalálozások száma.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezek az adatok katasztrofális képet mutatnak a város
népességfogyását illetően. A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendszeresen foglalkozik a
kérdéssel. Sajnos a népességcsökkenéssel együtt jár az értékek elfogyása is, ezért is lenne
fontos, hogy a célkitűzéseiket végigvigyék. Előkészítés alatt áll olyan kulturális és
sportprogramok megvalósítása, amely által növekedhet a gyermeklétszám, akár az általános
iskolában, akár a szakképző iskolában. Olyan gazdasági fejlesztéseket kell véghezvinni,
amellyel itt tarthatnák a lakosokat, vonzóvá tudnák tenni a várost.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Gratulál a rendkívül részletesen, igényesen kidolgozott beszámolóhoz. A bizottság a
beszámolót elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni Szentmihályi Ferenc jegyző úr munkáját, amelyet
a Polgármesteri Hivatal élén végez. A jegyző úr kellő szakértelemmel irányítja a csoportok
munkáját. A különböző ellenőrzések pozitívan nyilatkoznak a hivatal munkájáról, így a
Testület büszke lehet arra, hogy ilyen apparátussal dolgozhat együtt. Kéri a jegyző urat, hogy
köszönetét továbbítsa munkatársai felé.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A kollégái nevében köszöni az elismerő szavakat, melyeket
tolmácsolni fog feléjük. A hivatal igyekszik a jövőben is kellő hatékonysággal végezni a
munkáját, hogy hasonlóan jó megítélésben legyen része.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a jegyző által
előkészített és beterjesztett, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
220/2016.(XI.30.) Kt.sz. határozat
Beszámoló a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában
meghatározott kötelezettségének eleget téve előkészített és beterjesztett, a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület elmúlt ülésén döntött arról, hogy a költségelven
bérbe adott lakások bérleti díját az inflációs ráta mértékével egyező hányaddal emeli, melynek
megfelelően készült el jelen rendelettervezet. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem véleményezte a
rendelettervezetet, ellenben lenne javaslatot szeretne tenni a Testület irányába. Korábban a
Testület döntött egyes bérlakások szociális bérlakásokká történő átminősítéséről. Rendkívül
nagy érdeklődés mutatkozik szociális bérlakás iránt, viszont az önkormányzat minden ilyen
jellegű bérlakása bérbe van már adva. Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az üresen álló
bérlakások egy részét át lehetne-e minősíteni szociális bérlakásokká.
Mitykó Zsolt polgármester: E problémát illetően több ízben egyeztetett jegyző úrral. Kérte,
készítsenek egy olyan kimutatást, amelyből kitűnik, mennyi a szociális lakások, illetve a piaci
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alapon bérbe adott lakások bérbeadásából befolyt összeg. Megkezdték azon üres lakások
felmérését, amelyek felújításra szorulnak, vagy éppen teljesen lakhatatlanok. Ezeknek a
lakásoknak a felújítási költsége igen magas lesz.
Magyar Tibor képviselő: Arra van-e lehetőség, hogy azok a bérlők, akik felújítják a lakást,
lelakhassák ennek költségét? Az önkormányzat saját erőből nehezen tudná felújítani a
lakásokat. Arra van-e lehetőség, hogy a kaució összegét a felújításokra fordítsák?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A lakástörvény értelmében az önkormányzat kizárólag lakható,
beköltözhető állapotában adhat ki bérlakást. A Magyar Tibor képviselő úr által említett bérlő
általi hozzájárulás a felújításokhoz akkor kivitelezhető, ha magasabb komfortfokozatot
szeretne elérni, de ez együtt jár a bérleti díj emelkedésével. A bérlőnek azonban nem érdeke,
hogy emelkedjen a bérleti díj. A legnagyobb problémát az okozza, hogy nagyon sok a bérleti
díjból eredő kintlévősége az önkormányzatnak. Ezen túlmenően sok a bérlők közüzemi
díjhátraléka is. Ebből kifolyólag sok lakásban leszerelték a mérőórákat is. A jövőben csak
kártya alapú órák kerülnek felszerelésre annak érdekében, hogy ne szaporodjanak fel a
tartozások. Vannak üres önkormányzati bérlakások, de azok nagyon régi építésűek, ezért
felújításra szorulnak, jelenleg nem beköltözhetőek. A felújítások igen költségesek lesznek, de
igyekeznek mihamarabb megoldani a munkálatok elvégzését. A Testület elmúlt ülésén döntött
arról, hogy a költségelven bérbe adott lakások bérleti díját az inflációs ráta mértékével egyező
hányaddal emeli, melynek megfelelően készült el jelen rendelettervezet.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül nagy az igény a szociális bérlakásokra. Sajnos a
jegyző úr által elmondott indokok miatt kevés a szociális bérlakás. Kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
15/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: A település helyi építési előírásairól szóló 8/2012. (III.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a település
helyi építési előírásairól szóló 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet
A település helyi építési előírásairól szóló 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
8. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadása
Mitykó Zsolt polgármester: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulást közel 90 település alkotja. A tagtelepülések
azért hozták létre a Társulást, hogy saját közigazgatási területükön hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást végezzen – többek között a szelektív hulladékgyűjtést – a legkorszerűbb
technológiával. Ennek megvalósulása érdekében nyújtottak be pályázatot és nyertek el 14,5
milliárd Ft összértékű európai uniós támogatást. A Társulás a projektet megvalósította, utolsó
feladata a hulladékgazdálkodási rendszer elindítása lenne. A projekt zárása elhúzódik, a
Társulásnak mára már végeznie kellene a közszolgáltatást. Lakosságot érintő változás, hogy a
számlázást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi, de mint
tapasztalták, a második negyedévtől kezdődően nem érkezett számla. A 2016. évi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kibocsájtását a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. bérszámlázás keretében, az NHKV Zrt. nevében végzi el.
Jogos a lakosság felháborodása annak okán, hogy most rövid időn belül kell kifizetni három
negyedév szolgáltatását. Ez teljesen független az önkormányzattól. Kéri a lakosságot, hogy ne
a Testületet tegye ezért felelőssé. Az önkormányzat e tekintetben semmiféle hatáskörrel nem
rendelkezik. A Társulás döntött arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladatot átvállalja, ide nem
értve a rendeletalkotási kötelezettséget és felkérte a tagtelepüléseket, hogy hozzák meg
döntésüket a kötelező önkormányzati feladat Társulás részére történő átadásáról. Ezen
kérésnek kell eleget tennie jelen ülésen a Testületnek, tehát vissza kell vonnia korábbi
határozatát, amely a feladat-ellátási szerződésre vonatkozott, majd a feladat átadásáról és az új
feladat-ellátási szerződés aláírásáról kell döntenie. A Társuláson belül időközben változások
következtek be. A Társulás Taggyűlése leváltotta a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és egy ötfős igazgatóságot állított fel. Illetve leváltotta a
Társulás elnökét, Dávid Zoltán Urat, Orosháza polgármesterét, és Vésztő polgármestere,
Molnár Sándor Úr lett a Társulás új elnöke. A munkaszervezet Orosházán maradt. A
Társulásnak december 31-éig teljesítenie kell a pályázatban vállalt feladatokat, ellenben
súlyos visszafizetési kötelezettség fogja terhelni. Az elnök úr kérése, hogy a tagtelepülések
2016. december 31.-éig fizessék meg a 2016. évi tagdíjat, illetve előre a 2017. évi tagdíjat is.
Az önkormányzat rendezte a 2016. évi tagdíjat, de a 2017. évi tagdíj előre történő
megfizetését nem tartja indokoltnak. Mezőhegyest érintően abból a szempontból nincs
változás, hogy továbbra is a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi a
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatot. Az önkormányzatnak érvényes feladat-ellátási
szerződése van a Kft-vel, így annak időtartamára nem lesz változás a hulladékszállítás
területén. Jelen információk alapján elképzelhető, hogy a szerződés lejártát követően,
megállapodás alapján tovább végezheti a tevékenységet a Kft., amennyiben nem, úgy a Zrt.
veszi át a feladatot. A Kft. tisztában van azzal, hogy Békés megyében csak úgy végezhet
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hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet, hogy a hulladékot kizárólag a békéscsabai
hulladéklerakó üzembe szállíthatja be. Tájékoztatja a Testületet, hogy a Kft. 2016. december
8. napján polgármesteri és jegyzői találkozót rendez Mezőhegyesen. Kéri a kérdéseket,
véleményeket.
Rajos István alpolgármester: A határozati javaslatban szereplő kirendelés akkor történhet
meg, ha a jelenlegi közszolgáltatóval megszűnik a szerződése az önkormányzatnak. A döntés
meghozatalánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a Kft-vel cikluson túlnyúló szereződése van
a Testületnek, így e határozati javaslat értelmében, a szerződést lejártát követően,
leghamarabb 2023. évtől kerül a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-hez a
hulladékkezelési közszolgáltatás. Mezőhegyesen a szilárd hulladék elszállításában nem lesz
változás, tehát továbbra is a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi a
feladatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslatok határozattá emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a 139/2016. (VI.16.) Kt. számú „a DAREH Társulással kötendő feladat-ellátási
szerződésről” szóló határozatát vonja vissza, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
221/2016. (XI.30.) Kt. számú határozat
A 139/2016. (VI.16.) Kt. számú határozat visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 139/2016. (VI.16.) Kt. számú „a DAREH
Társulással kötendő feladat-ellátási szerződésről” szóló határozatát visszavonja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, mint a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört – ide nem
értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a társulás részére adja át, illetve hagyja jóvá a
feladat-ellátási szerződést, és hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
222/2016. (XI.30.) Kt. számú határozat
Hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadása
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati
feladat- és hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a társulás
részére átadja úgy, hogy a feladat átadásának napja a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás egyszemélyes tulajdonában álló
gazdasági társaság és a társulás között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés hatálybalépése után a képviselő-testület és az illetékességi területén jelenleg
érvényes szerződés vagy kirendelés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó
gazdasági társaság közötti jogviszony megszűnése napját követő nap.
A képviselő-testület az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú
feladat-ellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja,
és a képviselő-testület döntését a társulás elnökével közölje.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
9. napirendi pont: 2017. évi folyószámla hitelszerződés megkötése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a bizottságokat a folyószámla hitelszerződés megkötésének szükségességéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzat pénzellátásának
kiegyenlítettsége miatt 2017. évben is szükség lenne a folyószámlahitel igénybevételére.
Különösen január és február hónapban van a legnagyobb szükség a hitelre. Sajnos évek óta
igénybe kell venniük a folyószáma-hitelkeretet, mindig változó összeggel. 2016. május 1-től
50 millió Ft-ról 90 millió Ft-ra kellett emelni a keretet a TOP pályázatok előkészítési
költségeinek finanszírozása miatt. Majd szeptember hónapban lecsökkentették 40 millió Ft-ra.
A számlavezető pénzintézet – mint minden évben – szeptember hónapban felülvizsgálta az
önkormányzat folyószámla hitelét, abból a szempontból, hogy azt milyen formában tudja
visszafizetni, tekintettel arra, hogy nem húzódhat át a következő évre. Kéri a Testület
hozzájárulását a hitelkérelem benyújtásához.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá az
önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt. pénzintézettel 2017. január 2. napjától 2017. december
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29. napjáig terjedő futamidőre, 50.000.000,- Ft keretösszegű, naptári éven belül lejáró
hitelszerződés megkötését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
223/2016. (XI.30.) Kt. sz. határozat
2017. évi folyószámla hitelszerződés megkötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.
pénzintézettel 2017. január 2. napjától 2017. december 29. napjáig terjedő futamidőre,
50.000.000,-Ft keretösszegű, naptári éven belül lejáró hitelszerződés megkötését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt a költségvetésébe beépíti, és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Mezőhegyes Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére.
Az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvénynek.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a hitel további fedezetét az alábbi táblázatban
összesített ingatlanokra alapított
 2011.11.30-án kelt jelzálogszerződés alapján,
 2009.07.22-én kelt, 1-2-09-3300-0267-9. sz. jelzálogszerződés alapján,
 2010.06.10-én kelt, 1-2-10-3300-0030-3, 1-2-10-3300-0224-8; 1-2-10-3300-0232-9
sz. jelzálogszerződés alapján biztosítja.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Szántó
Szántó
Irodaépület
Szántó
Szántó
Szántó

Helyrajzi
szám
780/6
806/1
850/1
0445/34
0647/10
093/4

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

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés megkötéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2016. december 4.
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10. napirendi pont: Pályázat I. világháborús emlékmű megközelítésének biztosítására
Mitykó Zsolt polgármester: A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
pályázatot ír ki a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és
emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására. Rendkívül kedvezőek a feltételek,
hiszen a pályázat előfinanszírozott, és önerőt nem igényel. Felkéri Kolozsi József műszaki
csoportvezetőt, tájékoztassa a Testületet arról, milyen elképzelések vannak a temetőben
található I. világháborús emlékmű megközelítésére.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A temetőben található I. világháborús emlékműhöz
vezető terület nincs szilárd útburkolattal ellátva, tehát annak megközelítése – főleg rossz idő
esetén – nehézkes. Elképzelés szerint a pályázaton elnyerhető támogatásból ezen emlékmű
környékét, az emlékmű felé vezető utat szilárd burkolattal látnák el. A felújítással a környező
urnasírhelyeket is könnyebben meg lehetne közelíteni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Kerekes György képviselő úr, a Város- és Környezetvédő
Egyesület elnöke segítségét annyiban, hogy az emlékmű környékén egy patinás, illő módon
emléket állító beruházás valósuljon meg.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Rajos István alpolgármester: A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által, a temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére,
felújítására, helyreállítására kiírt pályázat kihirdetésénél, az egyeztetésnél volt szerencséje
részt venni, ahol felmerült Mezőhegyes neve. Ezen az egyeztetésen külön kiemelték a Városés Környezetvédő Egyesület azon tevékenységét, munkáját, amelyet az első világháborús
emlékművek és síremlékek rendbetételére irányuló pályázat kapcsán végzett. Ennek okán
egyértelmű az önkormányzat azon törekvése, hogy ezt az új pályázatot benyújtsa, amely által
az emlékmű felérne arra a szintre, amelyet megemlítettek az egyesület munkája kapcsán.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum „A Magyarországon található I.
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában” elnevezésű pályázati kiírásának
keretében a temetőben található I. világháborús emlékmű megközelíthetősége érdekében
nyújtson be pályázatot, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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224/2016. (XI.30.) Kt. számú határozat
Pályázat I. világháborús emlékmű megközelítésének biztosítására
Mezőhegyes Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum „A Magyarországon található I. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása témában” elnevezésű pályázati kiírásának keretében a temetőben
található I. világháborús emlékmű megközelíthetősége érdekében pályázatot kíván benyújtani.
A pályázat önerőt nem igényel, előfinanszírozott.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
11. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild u. 2 sz.
(hrsz.: 850/1) alatt, a meglévő Garázs épület „Szerelő-csarnokká” történő
átalakításának költségeiről, és a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 3. sz. (hrsz.: 887/2)
alatti Fogorvosi Rendelő épület tetőszigetelési építési munkáinak munkadíj
költségeiről
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat a járási startmunka mintaprogram helyi
sajátosságra épülő programelemének kiegészítő támogatása iránt kérelmet nyújtott be a
Belügyminisztérium felé. A programban lombseprű gyártását kívánják megvalósítani. A
kérelemhez mellékelni kellett azokat a terveket, amely a szerelő-csarnok felépítésére
irányulnak, illetve a gyártáshoz szükséges eszközigényt. Az elképzelést illetően egyeztetést
folytattak a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkárával, Dr.
Hoffmann Imre Úrral. Örömmel tájékoztatja a Testületet és az érdeklődőket, hogy a
kérelmüket 8.166.507,- Ft-tal támogatja a Belügyminisztérium. A szerelő-csarnok a volt
Démász épület udvarában található meglévő garázs felújításával valósulna meg. A szerelőcsarnok teljes körű építőmesteri-, szakipari-, épületgépészeti és villamos munkáira fenti
összegen belül 4.311.293,- Ft-ot biztosított a BM. A garázs épületén szükség van olyan
jellegű munkálatok elvégzésére, amelyeket azonban a pályázat nem támogat. Az épület
tetőszigetelési építési munkájának munkadíjához kellene a Testületnek forrást biztosítania.
Emellett rendkívül szükségszerű a fogorvosi rendelő épület tetőfelújítása, hiszen több ízben is
beázott. E két épület tetőszigetelési építési munkáinak a munkadíj költsége 541.648,- Ft +
ÁFA.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A lombseprű gyártás előkészítő munkálataiban nagy szerepet
vállalt Jeszenka Zoltán képviselő úr, a Mezőhegyesi Fémipari Kft. ügyvezetője. Köszöni az
ügyvezető úr munkáját.
Mitykó Zsolt polgármester: Eredeti elképzelés szerint a Mezőhegyesi Fémipari Kft.
telephelyén kapott volna helyet a szerelő-csarnok. A feltételek között azonban az szerepelt,
hogy egy különálló épületben valósulhat csak meg a csarnok, abban egyéb tevékenységet nem
folytathatnak. Részéről is köszönet illeti Jeszenka Zoltán képviselő úr segítségét, munkáját. A
jövőben számítanak a szakmai segítségére.
Krcsméri Tibor képviselő: Hány embert fog foglalkoztatni ez a program? A lombseprűk
értékesítésének a piaca már megvan?
Mitykó Zsolt polgármester: A programot, a lombseprűk értékesítését a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága koordinálja. Elképzelhető, hogy a
Szociális Szövetkezeten belül az önkormányzat is árusíthat a termékből, de az sem kizárt,
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hogy központilag érkezik a megrendelés. Hozzávetőlegesen 6 főt tudnak foglalkoztatni e
program keretében.
Krcsméri Tibor képviselő: A gyártáshoz szükséges alapanyagot is az Állam biztosítja?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen. A Testületnek a két épület tetőszigetelési munkáinak
munkadíj költségeit kellene biztosítania.
Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben esetlegesen megszűnik a közmunkaprogram, úgy
ezen tevékenységet – amennyiben az önfenntartóvá tud majd válni a jövőben – tovább lehetne
vinni, és ezáltal 6 főnek munkát tudnának biztosítani.
Rajos István alpolgármester: A biztosíték jelen esetben a Mezőhegyesi Szociális
Szövetkezet lehet, amelynek tagja az önkormányzat is. A Szociális Szövetkezeten belül
folytatódhat tovább ez a tevékenység, egyéb más tevékenységgel együtt, ami a
közfoglalkoztatási program esetleges megszűnése esetén megélhetést biztosít.
Mitykó Zsolt polgármester: Arra irányul a törekvésük, hogy a közfoglalkoztatásban
dolgozók kerüljenek át a Szociális Szövetkezetbe.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a szükséges munkálatok elvégzését, és az ahhoz
szükséges fedezet biztosítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild u. 2 sz. alatti Garázs és a Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 3. sz. alatti Fogorvosi Rendelő épület tetőszigetelési építési munkáinak
munkadíj költségeihez szükséges bruttó 687.893,- Ft-ot biztosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
225/2016.(XI.30.) Kt. számú határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild u. 2. sz. (hrsz.: 850/1) alatti
Garázs és a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 3. sz. (hrsz.: 887/2) alatti Fogorvosi Rendelő
épület tetőszigetelési építési munkáinak munkadíj költségeiről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, Hild u. 2 sz. (hrsz.: 850/1) alatti Garázs és a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.
3. sz. (hrsz.: 887/2) alatti Fogorvosi Rendelő épület tetőszigetelési építési munkáinak
munkadíj költségeit biztosítja.
A tetőszigetelési munkák díja 541.648.- Ft. + ÁFA, azaz összesen bruttó 687.893.-Ft,
melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elvégzett munkák tekintetében Szedlacsek István
egyéni vállalkozó részére a bruttó 687.893.-Ft összegű számla kifizetésével kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a kifizetésre: a számla beérkezését követő 8. nap
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12. napirendi pont: Nyári Tamás végegyházi lakosnak a Mezőhegyes, 73. majorhoz
vezető út melletti fasor tisztítására vonatkozó kéreleméről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület adjon helyt Nyári Tamás végegyházi
lakos kérelmének, tekintettel arra, hogy 2011. évben hasonló kérelemmel élt, mely során a
munkát tisztességgel elvégezte.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, egyéb javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: A Szociális Bizottság igen nagy mennyiségű fát osztott már ki
segélyként, és továbbra is rendkívül sok kérelem érkezik. Az utóbbi években a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. területén nem engedélyezte az ilyen jellegű munkavégzést, nem adott helyt a
kéréseknek. Korábban már utasítottak el hasonló jellegű kérést. Van-e arra lehetőség, hogy
felmérjék azokat az önkormányzati területeket, ahol hasonló jellegű probléma van, és
lehetőséget biztosítsanak azoknak az embereknek a terület megtisztítására, akik vállalják azt?
Jól járna az önkormányzat is, hiszen megoldódna a terület kitakarítása, és jól járna a
kérelmező is, hiszen egy időre biztosított lenne számára a téli tüzelő.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nyári Tamás olyan területet szeretne megtisztítani, amely
majorban található. Ezt a területet jelenleg az önkormányzat nem tudja kitisztíttatni. Az
önkormányzatnak nem éri meg kitakaríttatni a területet a célból, hogy a levágott faanyagot
segélyként kiosszák az arra rászorulók részére. Ez nem olyan faanyag, amelyet tüzelőként fel
tudnának használni. Amennyiben igény mutatkozik ilyen jellegű munka elvégzésére, abban
tudnak segítséget nyújtani.
Magyar Tibor képviselő: Ő nem arra gondolt, hogy közmunkaprogram keretében az
önkormányzat termelje ki a hasznosítható faanyagot, tűzifát. Ezek a fanyesedékek arra nem
alkalmasak, hogy segélyként kiosszák. Az önkormányzat tud-e kijelölni olyan területeket,
amelyeket ki lehetne tisztíttatni a kitermelt faanyagért cserébe, amennyiben arra igény
mutatkozik? Az önkormányzatnak is megérné, hiszen azokat a területeket nem kellene
tisztítani. Több embernek biztosítsanak lehetőséget, ne csak egynek.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Vélhetően másnak is megvan a lehetősége arra, hogy
kérelmet nyújtson be. Jelenleg azonban csak Nyári Tamás adott be kérelmet.
Jeszenka Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Kerekes György képviselő: Véleménye szerint azok az emberek, akik segélyként kérik a
tűzifát, ilyen jellegű munkát nem vállalnának. A kérelmező, mint ahogyan korábban is,
tisztességgel el fogja végezni a terület kitisztítását, nem fog visszaélni a Testület
jóindulatával.
Magyar Tibor képviselő: A lehetőséget mindenkinek meg kell adni. Biztosan vannak még,
akik élnének a lehetőséggel, csak esetlegesen nem tudtak arról. Véleménye szerint az ilyen, és
az ehhez hasonló elburjánzott önkormányzati területet ki lehet adni tisztításra másoknak is.
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Mitykó Zsolt polgármester: Meg kell vizsgálni azt is, hogy a betakarítás után megmaradt
kender szárát lehetne-e hasznosítani. Amennyiben hasznosítható, aki vállalja, annak ezen
lehetőséget is fel lehet ajánlani.
Magyar Tibor képviselő: Bizottsági ülésen ezt a lehetőséget is felvetették. Számos esetben
előfordult, hogy a gallyazás során megmaradt ágakat a lakosság azon része, aki vállalta,
felhasználta tüzelőként. Véleménye szerint a kender szára is felhasználható tüzelőanyagként.
Kerekes György képviselő: Nem azt szerette volna mondani, hogy más ne kapjon
lehetőséget. A jelen ülésre beterjesztett kérelemről döntsön a Testület. Adjon helyt a Testület
a kérelemnek, vagy döntsön úgy, hogy meghirdeti a lehetőséget, és annak függvényében dönt,
hányan jelentkeznek arra. Amennyiben van még további olyan önkormányzati terület, amit ki
kellene tisztíttatni, annak lehetőségét adják meg másoknak is.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, külterületi 0295/3 és 0295/4
hrsz-ú, 73-as majori hozzávetőlegesen 200 méter hosszúságú út melletti fasor tisztítását és
nyesését engedélyezze a levágott nyesedékért cserébe Nyári Tamás Végegyháza, Kossuth u.
67. sz. alatti lakosnak, 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:
226/2016.(XI.30.) Kt. számú határozat
Nyári Tamás végegyházi lakosnak a Mezőhegyes, 73. majorhoz vezető út melletti fasor
tisztítására vonatkozó kéreleméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, külterületi 0295/3
és 0295/4 hrsz-ú, 73-as majori (azaz közigazgatási nevén: Csatókamarás major), nagyjából
200 méter hosszúságú út melletti fasor tisztítását és nyesését engedélyezi a levágott
nyesedékért cserébe Nyári Tamás Végegyháza, Kossuth u. 67. sz. alatti lakos számára, oly
módon, hogy a már meglévő erőteljesebb fákat nyeséssel megifjíthatja, a súrjákat 4-5
méterenkénti új hajtás meghagyásával kitermelheti. A kérelmező köteles a tisztítást követően
a terepet megtakarítva, tiszta állapotban hagyni. A területen fa kivágását a Képviselő-testület
nem engedélyezi.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2016. december 20.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az ötleteket, javaslatokat a kenderszár hasznosítására. Az a
konzorcium, ami koordinálta a kendertermesztést, semmiféle javaslattal nem élt, illetve a
nagylaki Kendergyárral sem lehet ez ügyben előre lépni. Kéri a Testület tagjait, hogy
gondolkozzanak ez ügyben.
Jeszenka Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe.
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13. napirendi pont: Hulladékátrakó állomás átadás-átvétele, az A.S.A. Köztisztasági
Kft-vel kötött bérleti szerződés lezárása
Mitykó Zsolt polgármester: Az A.S.A. Köztisztasági Kft. által működtetett hulladékátrakó
állomás – mely az önkormányzat tulajdonában lévő területen található – a
jogszabályváltozások miatt 2014. március 1-je óta nem üzemel, mivel saját jogon nem
gyűjthetnek hulladékot, és más szolgáltatók pedig nem kívántak élni a lehetőséggel. 2015.
évben a Kft. azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy az önkormányzattól bérelt terület
utáni bérleti díjat a Testület engedje el, tekintettel arra, hogy az átrakó állomáson nem
folytatnak tevékenységet. A Testület akkor úgy határozott, hogy nem engedi el a bérleti díjat.
2016. januárban ismét ezt kérte a Kft., akkor a testület helyt adott kérésének. A Kft-nek
díjhátraléka nincsen. A DAREH időközben megépítette a terület szomszédságában saját
hulladékudvarát, így végérvényesen eldőlt, hogy az A.S.A Kft. hulladékátrakó állomását nem
fogják igénybe venni más szolgáltatók sem. A Kft. első ízben megvételre ajánlotta fel az
önkormányzat számára az átrakóállomás teljes infrastruktúráját, és a gépészeti berendezéseit.
Amennyiben az önkormányzat nem él a vételi lehetőséggel, a Kft-nek az ingatlant eredeti
állapotában kellett volna helyreállítania, tehát a felépítményeket, berendezéseket elszállíttatta
volna. Az önkormányzat nem élt a vételi lehetőséggel, és a Kft-nek sem érte meg az
átrakóállomást megszüntetni. Újabb megkeresés érkezett a Kft-től, melyben a bérleti
szerződés megszüntetésének fejében felajánlotta az átrakóállomás teljes infrastruktúráját,
valamint a gépészeti berendezéseit az önkormányzatnak. A Kft. kérte, hogy a Testület
gondolja át az átrakóállomás saját hatáskörben történő továbbüzemeltetését, vagy a
létesítmény bérbeadását a közszolgáltatónak. Amennyiben a Testület él a felajánlással, úgy a
Kft-t a jövőben semmiféle szerződéses jogviszony nem fűzi az önkormányzathoz. Kéri a
kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Tehát bérleti díjjal nem tartozik a Kft. az önkormányzatnak?
Mitykó Zsolt polgármester: Nem. A Kft. a szerződés lezárása fejében ajánlja fel az
infrastruktúrát, és a gépészeti berendezéseket. Az önkormányzat a felajánlással
vagyongyarapodásra tenne szert. Az átadást követően az önkormányzat szabadon
rendelkezhet a berendezésekkel, akár bérbe adhatja, akár értékesítheti is.
Rajos István alpolgármester: Az érintett önkormányzati terület egy rendkívül jól
hasznosítható terület, igen komoly gépészeti berendezések találhatóak rajta, ami rendkívül
komoly értékkel bír. Az ingatlanon található infrastruktúra, és gépészeti berendezés az
önkormányzat tulajdonába kerülhet. Elképzelhető, hogy ilyen felszereltséggel egy vállalkozás
rövid időn belül kibérelné, vagy akár megvásárolná a jelenleg átrakóállomásként üzemelő
ingatlant. Az önkormányzatnak tehát mindenképpen haszna származhat abból, ha elfogadja a
felajánlást.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Kft-nek problémát jelent a bérleti szerződés megszüntetése,
annak fejében tette ezt a méltányos ajánlatot. A szerződés csak 2021. szeptember 30.-án járna
le.
Magyar Tibor képviselő: A Testület egy igen komoly felépítményhez juthat hozzá, úgy,
hogy a vagyongyarapodás a költségvetést nem terheli. A jövőben ezen beruházás használatára
vonatkozóan akár a jelenlegi szolgáltatóval, akár a jövőbeni szolgáltatóval meg tudna
állapodni az önkormányzat. Felmerülhet az a probléma, hogy ez a felajánlás jogszerű-e?
Javasolja, hogy az önkormányzat jogi tanácsadójával egyeztessenek e kérdésben. A Kft. által
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felajánlott infrastruktúra, gépészeti berendezések értéke igen jelentős. Javasolja, hogy a
felajánlás jogi körülményeit egyeztesse a Kft. és az önkormányzat jogi tanácsadója is.
Mitykó Zsolt polgármester: A felajánlás jogi, pénzügyi feltételeiről a Kft. vélhetően
egyeztetett a jogi képviselőjével. Sajnos a cég a jogszabályváltozásnak köszönhetően
rendkívül rossz üzleti helyzetbe került. Mint ahogy a többi átrakóállomás kiépítésébe, a
Mezőhegyesi állomásba is rengeteget fektettek.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A felépítmények elbontása, a gépészeti berendezések
elszállítása, az ingatlan eredeti állapotába történő visszaállítása a bérlő feladata lenne. Ennek
költsége jelenleg előttünk nem ismert.
Magyar Tibor képviselő: A gépészeti berendezések jelentős értéket képviselhetnek.
Kizártnak tartja, hogy a cég pénzügyileg el tudja könyvelni veszteségként.
Jeszenka Zoltán képviselő: A cég piaci veszteségként könyvelheti el a beruházást.
Véleménye szerint a felajánlás elfogadásából jogi probléma nem merülhet fel.
Mitykó Zsolt polgármester: A cégnek az önkormányzat irányába anyagi követelése nem
lehet, a bérleti szerződés megszüntetésével az önkormányzat és a Kft. között megszűnik a jogi
kapcsolat. A Testületnek esetlegesen a beruházás hasznosításából származhat felelőssége a
jövőben.
Kéri, akinek további kérdése, véleménye, más javaslat van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
A.S.A. Köztisztasági Kft. javaslatát fogadja el, mely szerint a Kft. a mezőhegyesi
hulladékátrakó állomás teljes infrastruktúráját és gépészeti berendezéseit felajánlja az
önkormányzat számára a Kft.-vel kötött határozott idejű bérleti szerződés teljes lezárása
fejében, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
227/2016. (XI.30.) Kt. számú határozat
Hulladékátrakó állomás átadás-átvétele
Az A.S.A. Köztisztasági Kft.-vel kötött bérleti szerződés lezárása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja az A.S.A. Köztisztasági Kft. (6800
Hódmezővásárhely, 01957/1. hrsz.) javaslatát, mely szerint a Kft. a mezőhegyesi
hulladékátrakó állomás teljes infrastruktúráját és gépészeti berendezéseit felajánlja az
önkormányzat számára a Kft.-vel kötött határozott idejű bérleti szerződés teljes lezárása
fejében.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kft.-vel kötött bérleti szerződés
megszüntetéséről és az átadás-átvétellel kapcsolatos intézkedések megtételéről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke, Kovács Imre, 2016. november 17.-én, életének 58.
évében elhunyt. Temetése 2016. november 29.-én volt a Mezőhegyesi Köztemetőben.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete együttérzését fejezi ki az elhunyt családja és barátai
irányába.
1. „Digitális Jólét” Programról
Mitykó Zsolt polgármester: Deutsch Tamás, a FIDESZ Európa Parlamenti képviselője
tájékoztatót tartott Békéscsabán a „Digitális Jólét” Programmal kapcsolatosan. A Program
2017. január 1-jével indul útjára. A kormány határozott célja, hogy a következő években az
egész országot érintő digitális fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország a digitális
átalakulás versenyében Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé
tartozzon. A program óriási robbanás lesz a magyar digitális világban, adatforgalom
tekintetében. A Szupergyors Internet Program (SZIP) célja, hogy a nagyarányú
hálózatfejlesztések eredményeképpen 2018. év végére minden háztartásnak lehetősége legyen
legalább 30Mbit/s sebességű internet-szolgáltatás igénybevételére. A felmérés alapján nem
csak a szolgáltatók jelenlegi előfizetői számára teszik elérhetővé a szolgáltatást, hanem a
települések rendezési terve szerinti jövőbeni ingatlanok tulajdonosai számára is. A digitális
fejlesztés Európai Uniós támogatással valósul meg. A békéscsabai tájékoztatón ajándékba
kaptak egy forradalmi tervezésű USB adattárolót, melyet körbead megtekintésre.
2. A Békés Megyei Közgyűlés elnökének fogadóórájáról
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. december 21.-én a Békés Megyei Közgyűlés elnöke,
Zalai Mihály Úr fogadóórát tart Mezőhegyesen a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében.
Elnök úr 14 órától a testület tagjait zártkörű megbeszélésre, majd 15 órától a város lakosságát
várja szeretettel.
3. Városi Karácsony
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület úgy döntött, hogy 2016. évben „Városi Karácsony”
elnevezéssel karácsonyi ünnepséget szervez a város lakosságának. Együttes bizottsági ülésen
felvetették a témát. A legoptimálisabb időpont december 16.-a vagy 17.-e lenne, de mindkét
napon olyan rendezvény kerül megtartásra, amely miatt nem lenne célszerű a városi
rendezvényt ezen időpont egyikén sem megtartani. Bizottsági ülésen abban maradtak, hogy
december 19. napján lehetne a rendezvényt megtartani. Időközben arról értesültek, hogy ezen
a napon kerül sor a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Művészeti Iskola
kollégiumának illetve művészeti iskolájának karácsonyi ünnepségére. Az iskolában december
20.-a az utolsó tanítási nap. Fentiek ismeretében kéri a javaslatokat a rendezvény
lebonyolításának időpontjára. Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
400.000.-Ft-ot különített el a rendezvény megtartására.
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
Véleménye szerint tanítási napon kellene a rendezvényt megtartani, amíg iskolában vannak a
gyerekek, elsősorban a kollégiumi, majori gyerekek miatt.
Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben kérik, az érintett gyerekek beszállításáról a
tanyagondnoki szolgálat gondoskodik.
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Kerekes György képviselő: Korábban a rendezvény időpontja – a nevéből adódóan is – a
karácsonyi ünnep időpontjához volt közel. Akkor is voltak nagy számban érdeklődők,
gyerekek is és a tanyagondnoki szolgálat oldotta meg a majoriak beszállítását. Az időpont
meghatározását ne tegyék függővé attól, hogy mikor van az iskolában az utolsó tanítási nap.
Miért nem lehet 21.-én, vagy 22.-én megtartani a rendezvényt?
Mitykó Zsolt polgármester: Számára a legszimpatikusabb december 21.-e lenne. Ezen a
napon tart fogadóórát Zalai Mihály Úr, a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke, így az elnök urat
is meg tudná invitálni a rendezvényre. A rendezvény időpontjának meghatározása függ a
fellépőktől is. Terveik között szerepel, hogy ezen ünnepség keretében köszöntik a véradókat.
A lakosságot sült kolbásszal, teával vendégelnék meg. A Mezőhegyes Városi Havilap
megjelenéséig konkretizálják az időpontot, egyeztetve a fellépőkkel is, és a lakosság az
újságon keresztül értesülhet a rendezvény időpontjáról.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Az iskola Nagykarácsonyi Rendezvénye december 20. napján lesz az
ÁMK színháztermében. Amennyiben ezen rendezvény elhúzódik, úgy a Városi Karácsony
ünnepségre nem tudják az előkészületeket megkezdeni és a meghirdetett időpontban
elkezdeni a műsort.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapművészeti Iskola intézményvezetője: December 20.-án az iskola karácsonyi
rendezvénye kellő időben befejeződik ahhoz, hogy a városi rendezvényre elő tudjanak
készülni. Ezen túlmenően azért is lenne célszerűbb december 20.-án megtartani a városi
rendezvényt, mert a kollégiumi gyerekeket nem kell beszállítani, – hiszen akkor még az
iskolában vannak – csak a hazaszállításukról kell gondoskodni.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az időpont meghatározását attól tegyék
függővé, hogy a fellépőknek melyik a kedvezőbb időpont.
Rajos István alpolgármester: A majoriak be- illetve hazaszállítását mindenképpen meg kell
oldani, akár 20,.-án, akár 21.-én kerül megtartásra a rendezvény. Az időpont meghatározását a
fellépőktől, az iskolásoktól, illetve a meghívott vendégektől tegyék függővé. A konkrét
időpontról a Mezőhegyes Városi Havilapban tájékoztassák a lakosságot. A rendezvényre
látogatókat vendégül látnák, mint ahogyan a korábbi években tették azt. A Szociális
Szövetkezet által tartott sertésekből ajánlottak fel a lakosság vendéglátására. A rendezvényre
mindenkit szeretettel várnak!
Mitykó Zsolt polgármester: Nagy szeretettel várják a lakosságot a Városi Karácsonyra,
melynek pontos időpontjáról a Mezőhegyes Városi Havilapból értesülhetnek.
4. Tájékoztatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
odaítéléséről
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete döntése értelmében, az
Önkormányzat 2016. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj pályázathoz. A pályázati kiírás értelmében kétféle pályázati lehetőség volt. Külön
pályázhattak a már felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgatók (,,A” típusú pályázat)
és a jelenleg még középiskolai tanulmányaikat folytatók. (,,B” típusú pályázat). Ebben az
évben 7 fő fiatal nyújtott be támogatási kérelmet. A benyújtott kérelmek közül 7db ,,A” típusú
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pályázat volt, „B” típusú kérelem nem érkezett. ,,A” típusú pályázat esetében ez az időszak 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
5.000,- Ft támogatásban részesültek:
Szilvási Annamária
Külsőpereg-Rákóczi m. 60.
Bozsó Anna Julianna
Molnár C.P. ltp. 7/A 4/15.
Körömi Bence
Molnár C.P. ltp. 6/A 4/15.
Madár Anita
Hild J. u. 12 fsz. 1/a
Papp Alexandra
Hársfa u. 19.
Szűcs Anett
Rákóczi u. 55.
Sepsik Lilla
II. József kft. 21. szám alatti lakosok
A” típusú pályázatra jogosult 7 pályázó összesen: 35.000,- Ft. összegben, 10 hónapra vetítve:
350.000,- Ft.
5. A DAREH Társulás részére fizetendő tagdíjról
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a 2016. november 23.-án
megtartott DAREH Társulás taggyűlése a 37/2016. (XI.23.) Tgy. határozatában döntött arról,
hogy a 2017. évre vonatkozó működési hozzájárulást 60,- Ft/fő összegben állapítja meg.
Mezőhegyes lakosságszáma 6401 fő. A 60,-Ft/fő díj azonos a 2015. évben meghatározott
tagdíjjal. Mezőhegyes lakosságszáma a projekt indulásakor 6401 fő volt, ami nem
módosítható az aktuális lakosságszámmal a pályázat lezárásáig. A Taggyűlés határozott
továbbá arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-3.2.1.-15 azonosítószámú
pályázatra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumban. A
pályázathoz szükséges saját forrást állami önerő támogatás igénybevételével biztosítják, így
az önkormányzatoktól nem igényel saját forrást. A pályázat keretében lehetőség nyílik vegyes
hulladékszállító járművek, edényzetek, komposztáló telepek és gépek, inert hulladéklerakó
telepek és gépek beszerzésére.
6. Gyalogos-átkelőhelyek létesítésének lehetőségéről
Mitykó Zsolt polgármester: Magyar Tibor képviselő úr a legutóbbi rendes ülésen kérte,
hogy vizsgálják meg a gyalogátkelő helyek létesítésének és megvilágításának feltételeit.
Megkeresték a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, aki a következő tájékoztatást adta:
„Új gyalogos-átkelőhely létesítésének engedélyezése a Békés Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőségének hatásköre, tőlük kell azt kérni. A gyalogátkelőhely
kijelölésekor a tényleges gyalogosforgalomhoz célszerű igazodni. A kijelölési eljárás során a
Hatóság helyszíni szemlét tart, melyre meghívja az önkormányzatot, a rendőrkapitányságot és
az érintett útkezelőket. A helyszíni szemle célja a kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítéséhez
szükséges feltételek meglétének helyszíni vizsgálata. A gyalogos-átkelőhelyet nem szabad
kijelölni autóbusz megállóhelyén és azok előtt 15 méteren belül, és a megálló jármű végétől
számított 5 méteren belül. Közvilágítást kell biztosítani az átkelőhely térségében. Az
átkelőhely mindkét oldalát szilárd burkolatú járdával kell összekötni a közút részét képező
járdaszakaszokkal. Feltétele továbbá a kijelölésnek, hogy az átkelőhelyet és az azon áthaladó
gyalogosokat az úton közlekedő járművezetők napszaktól függetlenül legalább 50 méter
távolságról felismerjék. Az önkormányzat feladata és költsége a szükséges műszaki
tervdokumentációk elkészíttetése. A tervdokumentációt 2 példányban kell benyújtani a
Magyar Közút NZrt. Békés Megyei Igazgatóságához. A jóváhagyott tervdokumentációk
birtokában az önkormányzat megépíti a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet.”
Mekkora a tervdokumentációk elkészíttetésének a költsége?
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Kolozsi József műszaki csoportvezető: Általában a beruházási költség 2-2,5 %-át teszi ki a
tervdokumentáció elkészítésének a költsége. Fontos információ, hogy a kivitelezést az
önkormányzatnak kell elvégeznie. Lényeges kérdés a megvilágítás kérdése is, hiszen speciális
irányfényről lenne szó, meghatározott fényerősségű lámpákat kell felszerelni, amelyek
kiépítése szintén jelentős költséget ölelne fel. Korábban felmérték a lehetőségeket, és a
megvilágítást illetően egyik közvilágítási rendszer sem felelt meg a kötelező előírásoknak. A
fent leírt feltételeknek maradéktalanul eleget kell tenni, így minden feltétel vonatkozásában
igen jelentős költséggel kell számolni.
Magyar Tibor képviselő: A hivatalos állásfoglalás, tájékoztatás a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. tulajdonában lévő utakra vonatkozik, vagy minden, Mezőhegyes közigazgatási területén
lévő útra?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden útra vonatkozóan, ahol gyalogos-átkelőhelyet
kívánnak létesíteni, a fenti szabályoknak, előírásoknak kell megfelelni. A II. József körút és
Komlósi út kereszteződése, illetve a Posta utca a Zrt. tulajdona.
Magyar Tibor képviselő: A Reál üzlet és a Kollégium közötti útszakasz kinek a
tulajdonában van?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat tulajdona. Esetlegesen ezen útszakaszon
történő gyalogos-átkelőhely kialakításában lehetne gondolkodni, de mindenképpen érdemes
lenne megvárni a TOP-os pályázati kiírást. A Posta utcán, illetve a Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola előtti útszakaszon csak a fent leírt eljárás keretében lehet
megvalósítani a gyalogos-átkelőhelyet.
Magyar Tibor képviselő: Köszöni a tájékoztatást.
Több mezőhegyesi lakos azzal a kérdéssel fordult felé, hogy a Posta utcán mikor fejeződik be
a járdaépítés? Mivel igen nagy a forgalom a Posta utcában, így veszélyes az úton közlekedni,
minél hamarabb befejeződik a járdaépítés, annál hamarabb igénybe tudják venni azt.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A holnapi nap folyamán a járdaépítési munkálatok
befejeződnek, a Posta utca és a Tavasz utca kereszteződéséig.
Mitykó Zsolt polgármester: A járdaépítési munkálatok pozitív oldala, hogy dolgoznak a
közfoglalkoztatottak és értéket teremtenek. Másrészről azonban a lakosság egy része meg
tudja ítélni, hogy nem olyan munkát végeznek, mint a szakképzett szakemberek. A
munkabírásukhoz, szakértelmükhöz képest végzik a munkát, azt tapasztalja, hogy nagyon
igyekeznek. E tekintetben kéri a lakosság türelmét. Tárgyalást folytattak Radó Tibor Úrral,
Pitvaros Község Polgármesterével a Pitvarost-Mezőhegyest összekötő kerékpárút
kiépítésének lehetőségéről. A kerékpárút pályázati támogatással valósulna meg a két település
településjelző táblái közötti területen. Terveik szerint a településjelző táblától a MOL
töltőállomásig terjedő kerékpárút közfoglalkoztatási program keretében valósulna meg.
Várhatóan a kerékpárútépítési munkálatok – a fent elmondottak okán – lassú ütemben fognak
zajlani. Terveik között szerepel további kerékpárút megépítése – például a várost és a
majorokat összekötő kerékpárút megépítése – de ekkora volumenű programot nem lehet
bevállalni, az anyagérték mértéke miatt, mert belép a továbbfoglalkoztatás kötelezettsége. A
járdaépítés kapcsán felvetették azt a problémát is, hogy mi történik abban az esetben, ha a
közfoglalkoztatási program keretében megépített járdán valaki balesetet szenved. Tanúsítvány
hiányában milyen retorzió érheti az önkormányzatot? Kártérítési kötelezettség terheli-e az
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önkormányzatot? A program keretében gyártott térburkoló kő igen jó minőségű, tehát az nem
jelenthet problémát. A megújult Reál ABC melletti járda átalakításán is gondolkodniuk kell.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint az eddig elkészült járdákat szakszerűen
építették meg, kicsi az esélye annak, hogy a járda minősége miatt történjen baleset.
7. Kötelező felvételt biztosító iskola meghatározása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Jegyzője, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján, Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.28.) önkormányzati
rendelet 8.§ (9) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva, úgy határozott, hogy
megfelelőnek találja, hogy Mezőhegyes város vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító
iskola: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. A felvételi körzet Mezőhegyes város közigazgatási
területe.
8. A Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület megszűnéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet és a lakosságot, hogy 2016.
szeptember 30.-ával megszűnt a Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület. Ennek ellenére
Kövesdi Sándorné, az egyesület egykori elnöke a továbbiakban is örömmel áll a testület vagy
a lakosság rendelkezésére turizmussal kapcsolatos kérdésekben.
9. Svájci adomány
Mitykó Zsolt polgármester: A Lakitelken rendezett tanyagondnoki konferencián találkoztak
egy Svájcban élő, magyar származású hölggyel, Frech Angelikával, aki karitatív
tevékenységgel foglalkozik. Egy magyarországi kistelepülésen működő szegény iskolának
szeretett volna adományt – iskolai padokat és székeket – eljuttatni, és kérte segítségüket
ebben a kérdésben. Szentmihályi Ferenc jegyző úr személyes ismeretségének köszönhetően
egy magyarországi szállítmányozó cég vállalta az adomány Magyarországra történő
szállítmányozását. A szállítmányozó cég magas beosztású alkalmazottja Mezőhegyesről
elszármazott személy, aki koordinálta a szállítást, amiért köszönetét fejezi ki. A cég kifizette
az adomány elvámoltatással kapcsolatos költséget is. Az adomány leraktározásra került
Mezőhegyesen, de az az iskola, amelyik kapta volna, nem tudta fedezni a szállítási költséget,
ezért az adomány – mintegy 150 szék és pad – a mezőhegyesi iskolába kerülhetett. Rendkívül
nagy gesztus Frech Angelikától, hálás köszönetét fejezi ki érte!
Kéri a további bejelentéseket.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Az ÁMK Közművelődési Intézményegységének a vezetője, Perlaki Edit
egyeztetett a Városi Karácsony tervezett fellépőivel. Számukra a december 20.-ai dátum lenne
a megfelelő.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel a fellépőknek ezen időpont megfelelő, javasolja, hogy a
Városi Karácsonyi rendezvény 2016. december 20. napján legyen.
A Testület tagjai egyetértettek a javaslattal.
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Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete sok szeretettel várja
Mezőhegyes lakosságát a 2016. december 20. napján 16 órától tartandó karácsonyi
rendezvényre, melynek helyszíne a József Attila ÁMK épülete és az előtte lévő tér.
10. Fogorvosi helyettesítés
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a város lakosságát, hogy a Képviselő-testület 2016.
november 24.-ei rendkívüli ülésén hozott döntése értelmében 2017. január 1.-jétől heti 15
órában helyettes fogorvos látja majd el Dr. Gurzó Mária volt – II. számú – körzetében a
fogorvosi feladatokat. A helyettesítési feladatokat Dr. Barta Dániel látja el, a helyettesítésről
szóló szerződést a tegnapi nap folyamán írta alá. Mivel a fogorvosi kezelőszék rendkívül
rossz állapotban van, a Testület új fogorvosi kezelőszék beszerzéséről is döntött, közel 10
millió Ft értékben. Egy olyan rendelőt szeretnének kialakítani, ami városhoz méltóan tudja
fogadni a betegeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A I. számú fogorvosi körzet helyettesítését dr. Jónás Szilvia
továbbra is vállalja, heti 15 órában. Ennek köszönhetően a hét minden munkanapján lesz
fogorvosi ellátás a városban.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit:
2016. december 14. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok beszámolója
2) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2016. évi tevékenységéről
3) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2016.
4) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
5) A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte
Jeszenka Zoltán és Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az
ülést –1710 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
29

