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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. december 14. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője,
Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Zsigmond Mónika
adóügyi csoportvezető
Meghívottak: Hanczik Tibor, Mitykó József tanyagondnokok
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a meghívott vendégeket, a civil, egyházi és társadalmi
szervezetek képviselőit, a vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, a sajtó
képviselőit, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő érdeklődőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A Képviselő-testület
munkaterv szerinti rendes ülését Juhász Gyula, magyar költőtől vett gondolattal nyitja meg:
„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”
A karácsonyvárás időszakában vagyunk. Mezőhegyes Képviselő-testülete az elmúlt
időszakban azon dolgozott és olyan döntéseket hozott, amelyek által rövid vagy hosszútávon
de mindenképpen élhető települést szeretne teremteni az itt lakóknak, és azt vonzóvá tenni az
ideköltözni szándékozók számára.
Nagyon nehéz volt a 2016-os év, amelynek végére olyan események következtek be, amelyek
okán reménykedhetünk egy erősebb Mezőhegyes jövőjében. Úgy gondolom, hogy ennél az
ünnepi tanácsasztalnál Lázár János miniszter úrnak és Farkas Sándor kormánybiztos úrnak
mindannyiunk nevében szükséges köszönetet mondani.
Mezőhegyes Város Önkormányzata családi körben eltöltött, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Új Évet Kíván Mezőhegyes minden lakójának és településünk
minden barátjának!
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Az elmúlt évekhez kapcsolódóan egy kisebb műsorral köszöntik a Képviselő-testületet és a
város lakosságát. Felkészítő Krcsméri Tibor karnagy úr, az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, illetve Krcsméri Tiborné pedagógus.
Az ünnepi műsorban közreműködő diákok: Angyal Fruzsina, Kolozsi Rebeka, Takács Viktor,
Kovács Máté, Egri Simon.
Mitykó Zsolt polgármester: Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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
6) A folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés tervezete
7) Petrás Krisztina fogorvosi asszisztensi kinevezése
8) Lipták Norbert vállalkozóval kötött szerződés felülvizsgálata
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
231/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 212/2016., 213/2016., 214/2016. Kt. sz. nyílt ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak
tapasztalatairól – Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok
beszámolója
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Hanczik Tibor és Mitykó József
tanyagondnokokat. Pósa István betegségéből adódóan nem tud jelen lenni az ülésen. A
Testület nevében mielőbbi gyógyulást kíván. Gergely László helyettes tanyagondnok az
ügyeleti feladataiból kifolyólag nem tud jelen lenni az ülésen. Köszöni a tartalmas
beszámolókat. Kéri a tanyagondnokokat, amennyiben kiegészítenivalójuk van a tájékoztatót
illetően, azt tegyék meg, illetve amennyiben a majori embereket érintően olyan jellegű
probléma merült fel, amelyről szeretnék tájékoztatni a Testületet, vezessék elő.
Hanczik Tibor, Mitykó József tanyagondnokok: A tájékoztatóhoz nem kívánnak
kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése, véleménye,
észrevétele van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A beszámolók jól szemléltetik, hogy a tanyagondnokok munkája
milyen sokrétű és szerteágazó. A majori lakosság elismerően beszél a tanyagondnokokról,
nagyon jól végzik munkájukat. Rendkívül nagy szükség van rájuk. Külön gratulál Hanczik
Tibor Úrnak, aki fényképekkel illusztrálta azon tevékenységét, amelyet a majori lakosság jobb
életkörülményeinek biztosítása érdekében végez. Elismerését és köszönetét fejezi ki mind a
négy tanyagondnok irányába. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: A tanyagondnokok a munkaköri leírásukban szereplő
feladatokon túl egyéb feladatokat is ellátnak. Csörszné Zelenák Katalin a Duna-Tisza Közi
Falugondnokok Egyesületének ügyvezetője több fórumon is hangsúlyozta, hogy
tanyagondnoknak lenni nem egy egyszerű foglalkozás, hanem azon túlmutató hivatás,
életérzés. A tanyagondnokok igyekeznek a majoriak életét élhetőbbé, komfortosabbá tenni. A
szociális területen végzett munka nagyon gyakran feszültséggel jár, amelyen folyamatosan
felül kell emelkedni, és ezeket a stresszhelyzeteket rendszeresen kezelni kell. A Testület arra
törekszik, hogy a majori lakosság javát keresse. Ezt jól mutatja az új tanyagondnoki buszok
beszerzése, amely által biztonságosabbá vált a majori lakosság szállítása. Igyekeznek egyéb
eszközbeszerzéssel is javítani a majoriak ellátását. Ezen túlmenően olyan pályázatokba
igyekeznek bekapcsolódni, amellyel próbálják a majorok fizikai jelenlétét is erősíteni. A
Testület egy emberként áll ki a majoriak mellett, nem elhanyagolva a belterületi lakosokat
sem. A tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Köszönetét fejezi ki a
tanyagondnokok lelkiismeretes munkájáért. Pósa István tanyagondnoknak jobbulást kíván. A
tájékoztatóból hiányolja azoknak a problémáknak, hiányosságoknak a leírását, amelyekkel a
tanyagondnokoknak nap mint nap szembesülniük, küzdeniük kell. Ilyen lehet például a majori
utak, járdák rossz állapota, és az ebből kifolyólag kialakult problémák. Ezek arra
ösztönözhetik a Testületet, hogy minél hamarabb orvosolják ezeket a problémákat.
Mezőhegyes lakosságának viszonylag nagy százaléka él a majorokban, ezért fontos, hogy
napi szinten foglalkozzanak az esetleges gondjaikkal, problémáikkal. A tanyagondnoki munka
rendkívül összetett, sokrétű, hiszen a majorokban élő emberek általában kiszolgáltatottabbak,
ami különleges gondoskodást igényel. Amennyiben olyan nehézséggel kell szembenézniük,
3

amely a tanyagondnokok részéről már megoldhatatlannak tűnik, kérjék a szakemberek
segítségét, mint például családsegítőkét, a háziorvosi asszisztensekét stb. A
tanyagondnokoknak kiemelt szerepe van a majori lakosság életében, a majoriak mára
hozzászoktak a napi szintű szolgáltatáshoz, gondoskodáshoz. Rendkívül nagy szükség van
munkájukra. Fontos, hogy a szolgáltatás ezen formája minden nap biztosított legyen, ezért
elengedhetetlen a tanyagondnoki gépjárművek kifogástalan állapota. Az I. számú
tanyagondnoki szolgálat gépjárműve ismét meghibásodott. Sajnos nagyon gyakran
meghibásodik ez a gépjármű, ezért célszerű lenne elgondolkozni azon, hogy ezt a gyakori és
igen költséges problémát hogyan küszöböljék ki. Elképzelhető, hogy szériahibás motorról van
szó? Mi a terv a gépjárművet illetően? Esetleges újabb meghibásodást követően is javításra
kerül sor? Jelenleg 2 gépjármű látja el a tanyagondnoki szolgálatot, ami igen megterhelő a
tanyagondnokok számára.
A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót és köszöni a tanyagondnokok egész éves
munkáját.
Mitykó Zsolt polgármester: A három tanyagondnoki gépjárműből kettő kizárólag
személyszállító gépjármű, egy pedig áruszállításra is alkalmas kisteher gépjármű. Ebből
adódóan ezen gépjárművet több ízben is igénybe vették áruszállításra. Ugyanakkor,
amennyiben bármelyik gépjármű sofőrje valamilyen okból kifolyólag nem tudja ellátni a
tanyagondnoki feladatokat, úgy a másik két tanyagondnok átvállalja, és egymás között
megosztják azokat, tehát a szolgálat minden esetben zökkenőmentesen működik. Új gépjármű
beszerzését egy újabb tanyafejlesztésre irányuló pályázatba mindenképpen be fogják építeni.
Rajos István alpolgármester: Köszönetét fejezi ki a tanyagondnokoknak lelkiismeretes és
fáradhatatlan munkájukért. A majori lakók pozitív visszajelzései tükrözik leginkább a
tanyagondnokok munkáját. Volt szerencséje többször megtapasztalni, hogyan viszonyulnak a
lakók a tanyagondnokokhoz, és a tanyagondnokok a majoriakhoz. A legnagyobb dicséret a
majori lakosok véleménye, megelégedése. Tisztában vannak azzal, hogy nem lehet
mindenkinek megfelelni, olykor érkeznek negatív kritikák is. Arra kéri a lakosságot, hogy
amennyiben bármely tanyagondnokkal kapcsolatosan problémája, negatív kritikája van,
személyesen neki mondják el, vele közöljék, ne általánosítsanak. Kéri, hogy az általánosítás
kizárólag dicséret legyen. Kéri, hogy köszönetét tolmácsolják Pósa István, és a helyettes
tanyagondnok Gergely László irányába is. A tanyagondnoki feladatok ellátása mellett a
tanyagondnokok gépjárművezetőként teljesítenek szolgálatot az elsősegélynyújtó helyen. Az
ő helyismeretükkel gyorsan juthatnak el a mentőtisztek a betegekhez. Az önkormányzat igen
nehéz anyagi helyzetére tekintettel a Testület a költségvetésében nem tudja biztosítani az új
tanyagondnoki gépjármű megvásárlásához szükséges összeget. Kivéve, ha átcsoportosítanak
rá forrást a költségvetésben. Tehergépjármű beszerzésére nem volt lehetőség abban a
pályázatban, amelynek köszönhetően a két tanyagondnoki gépjármű beszerzésére támogatást
nyert el az önkormányzat. Bízik abban, hogy rövid időn belül lehetősége lesz az
önkormányzatnak pályázni kisteher gépjármű beszerzésére. Más lehetőséget új gépjármű
beszerzésére nem lát. A meglévő gépjármű komoly javításra szorul, sokat van használatban,
ezért sajnos számolni kell azzal, hogy ezt követően is költeni kell az esetleges javíttatására. A
javítás költségein nem tudnak jobban lefaragni.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Csatlakozik az előtte szólókhoz. A bizottság nevében gratulál a
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tájékoztatóhoz és az eddigi, eredményes munkájukhoz. A lakosság, a gyerekek részéről csak
pozitív visszajelzés érkezik a tanyagondnokok munkájával kapcsolatosan. A tanyagondnokok
munkája túlnyúlik azon a feladaton, amelyet a jogszabályok előírnak, a majori lakosság
életének részévé válnak. A bizottság nevében további sok sikert, munkájukhoz jó egészséget
kíván!
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 a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
szóló tájékoztatót, a tanyagondnokok beszámolóját fogadja el, és fejezze ki elismerését és
köszönetét a tanyagondnokoknak a majori lakosság érdekében végzett lelkiismeretes
munkájukért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
232/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
A Tanyagondnoki Szolgálat működéséről szóló tájékoztató, a tanyagondnokok
tevékenységéről szóló beszámolók
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak
tapasztalatairól szóló tájékoztatót, a tanyagondnokok beszámolóját elfogadta.
Elismerését és köszönetét fejezi ki Hanczik Tibor, Mitykó József, Pósa István
tanyagondnokoknak, és a helyettesítésüket ellátó Gergely Lászlónak, a majori lakosság
esélyegyenlőségének növelése, az életfeltételeinek javítása, a jobb életminőség elérése
érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Zsóriné Kovács Márta képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
2. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2016.
évi tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Soósné Záluszki Máriát, a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetőjét, amennyiben kiegészítenivalója van a beszámolót
illetően, azt tegye meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Az intézményegység vezetők beszámolóiból áll össze az ÁMK
beszámolója. Igyekeztek minden területen összefoglalóan, a legfontosabb feladatokat
bemutatni az ÁMK tevékenységéből. Az óvoda beszámolója egy kicsivel hosszabb, mert e
területen a beszámoló készítése törvényi kötelezettség.
Mitykó Zsolt polgármester: Kérte az ÁMK intézményvezetőjét, hogy az idei évtől
kezdődően egy részletesebb, áttekinthető, professzionálisan szerkesztett beszámoló készüljön
a Testület elé, annak érdekében, hogy a Testület, illetve a lakosság is betekintést kapjon, hogy
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az adófizetők pénzén milyen közművelődési, óvodai, bölcsődei tevékenység folyik a
településen. Minden egyes rendezvény, az ÁMK által folytatott tevékenység mögött komoly
munka van, amelyet adatokkal, ezen igényes beszámolóval lehet szemléltetni. A beszámoló
jól tükrözi, hogy milyen magas színvonalú munka folyik az ÁMK-ban. 2017. január 1-jétől az
ÁMK és a Kollégium épülete ingyenesen a KLIK Gyulai Tankerületi Központ
vagyonkezelésébe kerül. Annak érdekében, hogy az ÁMK a jövőben is folytathassa az
épületben a tevékenységét, az „együttélés” feltételeiről több ízben is tárgyalást folytattak a
KLIK-kel, a Testülettel történő egyeztetést követően. Az ingatlan működtetési jogának
átadás-átvételről szóló megállapodást és a vagyonhasználati szerződést aláírta. Remélhetőleg
a lakosság az átadás-átvételből nem fog érezni semmit. Arra felhívja a figyelmet, hogy
helyiségbérleti igénnyel január 1-jétől Paulikné Szabó Ildikóhoz, a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjéhez kell
fordulni. Az épületben marad a közművelődési, a könyvtári tevékenység, és a lakosság a
különböző szerveződésekhez, egyéb célokra – bejelentést követően – a korábbiakhoz
hasonlóan használhatja az épület helyiségeit. 2017. január 15. napjáig a KLIK meghatározza,
hogy az önkormányzatnak az egyes helyiségek kizárólagos és közös használatáért – a
működtetési költségeihez – mekkora hozzájárulást kell fizetnie. A KLIK emellett az ÁMK 8 –
mezőhegyesi – dolgozóját is átveszi. Köszöni az igényes, tartalmas beszámolót.
A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az ÁMK beszámolója rendkívül sokrétű, minden területre kiterjedően részletesen
tartalmazza a feladatokat, a jövőbeni terveket. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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 a József Attila Általános Művelődési Központ 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját 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:
233/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
Beszámoló a József Attila Általános Művelődési Központ 2016. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Soósné Záluszki Mária intézményvezető által
készített, a József Attila Általános Művelődési Központ 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az intézményvezető asszonyt, hogy a Képviselő-testület
köszönetét tolmácsolja munkatársai felé. Munkájukhoz jó egészséget, további sok sikert
kíván!
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Tolmácsolni fogja a köszönetet. Az önkormányzat és a tankerület olyan
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korrekt megállapodást kötött, ami biztosíték arra, hogy a jövőben is zökkenőmentesen
folytatódhat a munka. Úgy véli, hogy a város lakossága nem fog érzékelni semmi
negatívumot az átadás-átvételt követően. Az ÁMK munkafeltételei ugyanúgy biztosítottak
lesznek. A közművelődési feladatokat továbbra is az ÁMK épületében látják el, a város lakói
számára a közművelődési intézményegység továbbra is rendelkezésre áll. Kéri, bármilyen
ügyben keressék az intézményegység vezetőjét, Perlaki Editet.
3. napirendi pont: Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2016.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az együttes bizottsági ülésen mindkét bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a
beszámolóval kapcsolatosan, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Figyelemfelhívó az az adat, amely szerint 2005-2015. között a
földekre kijuttatott műtrágya mennyisége 45 %-kal nőtt. A műtrágyákból származó nitrogén
nitráttá oxidálódva, a talaj mélyebb rétegeibe mosódva a talajvíz nitrátosodását eredményezi.
A hektáronkénti 97 kg műtrágya, amelyet kijuttatnak a földekre, óriási mennyiség. A
gazdáknak évente jelenteniük kell többek között a műtrágya felhasználást is. Az ivóvíztartalék
megőrzése, megóvása szempontjából fontos lenne a szabályozás. Elszomorító ez az adat,
hiszen a nitrát ivóvizekbe történő bekerülése mérgezést okozhat. A nitrogén nélkülözhetetlen
a növények fejlődéséhez, ezért is használják a termelők nagy koncentrációban, azonban káros
mind a környezetre, mind az egészségre.
Rajos István alpolgármester: Pozitívum azonban, hogy a településen az egyéb káros anyag
kibocsátás nem nőtt. Mezőhegyes, mezőgazdasági település lévén, nitrátérzékeny területen
fekszik, az adatok elemzésénél erre is figyelemmel kell lenni. Az előző beszámolóhoz képest
– a műtrágya felhasználást kivéve – azonos, vagy jobb eredményt mutatnak a felmérések.
Reméli, hogy ettől függetlenül élhetőbb lesz a város.
Mitykó Zsolt polgármester: Az élővíz bázis az egyik legfontosabb az élőlények
fejlődésében. Hozzávetőlegesen mennyi idő alatt jut le a nitrát a talaj mélyebb rétegeibe?
Vélhetően a nitrát mellett egyéb anyagok is szennyezik a vízkészletet. Korábban az egész
megyére kiterjedő vízbázis-megújító programot indítottak, ennek eredményeképpen
megállapították, hogy Mezőhegyes kellő és jó minőségű vízbázissal rendelkezik. A DAREH
Társulás komoly hangsúlyt fektet a zöld hulladék kezelésére, a további komposztáló telepek
kiépítésére. Mezőhegyes is igen komoly zöld felülettel rendelkezik, így ezen problémát itt is
kezelni kell.
Kerekes György képviselő: A beszámolóban szereplő negatív statisztikai adat leginkább a
szigorúbb adatszolgáltatásnak tudható be. Véleménye szerint korábban is hasonló
mennyiségben került műtrágya a talajba, csak akkor még nem voltak ilyen komoly mérések.
Igen komoly hangsúlyt fektetnek a műtrágyák használatának a szabályozására, hiszen a nitrát
– ami a növény anyagcseréjének mellékterméke – igen komoly mérgezést okozhat. Sok
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tényezőtől függ, hogy a nitrát mennyi idő alatt jut el a talaj mélyebb rétegeibe. A
nitrátveszélyes üzemek – például nagy létszámú állattartó telepek, mezőgazdasági
nagyüzemek, vegyszerraktárak – környékén az elmúlt 15 év alatt monitoring kutakat fúrattak
azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék az esetleges szennyezettséget, óvják a
környező vízbázisokat. Mezőhegyes fokozottan nitrátérzékeny területen fekszik, így fokozott
figyelemmel kísérik a mért adatokat. A negatív adatok ugrásszerű emelkedésére azonnal
megtörténne a szükséges intézkedés.
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 a város környezeti állapotáról szóló 2016. évi összegző elemzést 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:
234/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
Beszámoló Mezőhegyes Város környezeti állapotáról 2016.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város környezeti állapotáról szóló 2016. évi
összegző elemzést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Az elemzés nyilvános közlésével – www.mezohegyes.hu honlap, József Attila ÁMK könyvtár
– tájékoztatja Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Zsóriné Kovács Márta képviselő visszatért az ülésterembe.
4. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
koncepciója
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzatnak minden évben meg kell alkotnia az adott
évre vonatkozó költségvetését, az önkormányzat 2017. évi költségvetése a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján készül. A koncepció
megnyugtató számadatokkal bír, véleménye szerint az elfogadható. Felkéri Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi vezetőt, tájékoztassa a bizottságokat az önkormányzat 2017. évi
költségvetési koncepciójáról.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési
koncepciójának összeállításában nagy segítséget nyújtott a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény, hiszen a korábbi években a koncepciót
törvénytervezet alapján készítették el. A koncepció összeállításánál figyelembe vették a
Kormány által elfogadott, 2017. január 1-jétől alkalmazandó minimálbér mértékét, illetve a
munkaadót terhelő járulék csökkentését, amelyek nagy segítséget nyújtottak a személyi
juttatások számításánál. A központi támogatások tekintetében a megalapozó felmérést
elkészítette a pénzügyi csoport, amelynek visszacsatolása a Magyar Államkincstár részéről
január hónapra várható. A központi támogatások mértéke – legfőképpen az önkormányzat
működési támogatásaié – jelenleg még nem végleges, azok a költségvetés I. fordulójának a
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tárgyalásáig változhatnak, azokat a korábbi év becsült adatai alapján számolták ki. A 2016.
évi központi támogatáshoz képest 2017. évben – jelenlegi adatok alapján – várhatóan
2.796.000,- Ft-tal több támogatás érkezik. Az új minimálbér jelentősen megemelte a személyi
juttatások mértékét. Az önkormányzati tevékenységet illetően a minimálbér emelkedése miatt
szinte minden területen előirányzat növekedés tapasztalható, kivéve a közfoglalkoztatást.
Ennek oka, hogy jövőre kisebb volumenű – 150 + 5 fős – közmunkaprogramot terveznek,
illetve az, hogy várhatóan nem változik a közfoglalkoztatottak bére. A közmunkaprogram
tervezése jelenleg is folyik, ezért a koncepció csak becsült értéket tartalmaz, várhatóan
változni fog a költségvetés 1. fordulójának tárgyalásáig. Az egészségügyi területet illetően
igen nagy a változás a tavalyi évhez képest. Ennek oka a fogorvosi feladatellátás változása,
illetve az elsősegélynyújtó hely működtetésének megváltozása. A II. számú fogorvosi körzet
feladatait helyettes orvos, heti 15 órában látja el, január 1.-től betervezésre került az Ő bére,
egy új fogászati kezelőszék beszerzése, valamint a rendelők kisebb mértékű felújítása. A
körzet működési engedélyét megkérték és meg is kapták a Békés Megyei Kormányhivatal
Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségétől.
Vélhetően januárban a finanszírozási szerződést is megkötik az OEP-pel. Az elsősegélynyújtó
helyet illetően csökken a bér és járulék mértéke, mert január 1-jétől minden működtetéssel
kapcsolatos feladatot a szolgáltató lát el, így a sofőrök foglalkoztatását is. Kettő hitel
törlesztésének megkezdése várható 2017. évben. Az egyik a 2015. évben a közvilágítás
korszerűsítés során megtörtént csoportos fényforráscsere. Ennek 2017. évre eső részlete
5.382.000 forint, amely szeptember hónapra teljes mértékben kifizetésre kerül. A másik a
TOP pályázatok előkészítési költségeinek kifizetésére felvett hitel, melynek 2017. évi része
3.928.000,- Ft lenne, de betervezésre került a teljes hitelösszeg. Ennek oka, hogy a támogatási
szerződések megkötését követően az önkormányzat részére utalt támogatási előlegből a hitelt
– a pénzintézet kérésére – teljes egészében vissza kell fizetni. A felújítási és felhalmozási
kiadások vonatkozásában valamennyi TOP pályázatot teljes költséggel betervezett, mivel
pontos számadatokkal nem rendelkeznek. Szerepeltette a szennyvíztisztító korszerűsítésének
II. ütemét is. Az összevont előirányzat a pályázati összegek miatt rendkívül nagy. A 806/1
hrsz-ú ingatlan értékesítését, és az abból származó bevételt 2017. évre tervezte be, de
elképzelhető, hogy még az idei évben megkapja az önkormányzat a vételárat. Tegnapi nappal
fogadta el a parlament a polgármesterek új bérrendszerét, ezért az a koncepcióban még nem
szerepel. A költségvetés I. fordulójának tárgyalására ezen összeg beépítésre kerül. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap 38.650,- Ft. A költségvetési
törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület a köztisztviselők vonatkozásában a
fenti összegnél magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az illetményalap és a
bértábla 8 éve változatlan mértékű. Véleménye szerint szükséges lenne a béremelés annak
érdekében, hogy a nagy szaktudással rendelkező köztisztviselőket megtartsák. Figyelemmel
kell lenni arra is, hogy minden állami szférában történt béremelés, kivéve az önkormányzati
köztisztviselők vonatkozásában. A beruházások tekintetében is növekedés tapasztalható. Mint
minden évben, 2016. évben is betervezésre került számítógépcserére közel 1,5 millió Ft, de
ezen összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, mert mindösszesen 2 számítógépet
cseréltek le. A hivatal informatikusa jelezte, hogy 2017. évben csak jogtiszta szoftvereket
alkalmazhatnak, ezért 4.138.000,- Ft került betervezésre e tételre. Ez az összeg változhat
annak függvényében, hogy az ASP rendszer kialakítására kiírásra kerülő pályázaton nyer-e az
önkormányzat. A Polgármesteri Hivatalnál három üres álláshely van, de azokból egyre
tervezett bért, mert nem tudják, hogy az ASP rendszer bevezetése, az önkormányzatra háruló
plusz feladat miatt szükség lesz-e új munkaerőre. Az ÁMK-nál jelentős mértékű
bérnövekedés tapasztalható, ugyanakkor a működtetés átadása miatt az összevont előirányzat
csökken. A működtetés átadását követően 8 fővel csökken a létszám, tehát 64-ről 56 főre.
Ebből 6 üres álláshely, de 2 fő tekintetében – az intézményvezető kérésére – betervezték a
9

bért és a járulékokat. 2016. évben 2,6 millió Ft-ot, 2017. évben 9,8 millió Ft-ot terveztek be
felújításokra. A tervezett felújítások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. Vélhetően
ezen tétel is változni fog, hiszen a TOP pályázatok keretében tervezik megvalósítani az óvoda
egyik telephelyének a felújítását. A felújítások sorában a legfontosabb a Centrál konyha
energetikai korszerűsítése lenne. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat
működéséhez 146.391.000,- Ft, a Polgármesteri Hivatal működéséhez 54.816.000,- Ft, az
ÁMK működéséhez 91.072.000,- Ft saját forrást kell biztosítani. Mindezekhez az
adóbevételből 229.900.000,- Ft-ot tudnak biztosítani. Ez az összeg lényegesen több, mint a
2016. évi koncepcióban szereplő, tervezett összeg. Az adócsoport által javasolt összeg került
beállításra. Ezen számítások szerint a hiány mértéke 62.379.864,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ÁMK-nál tervezett 9 millió Ft-os felújítási összeg
elsősorban a Centrál konyha felújítására vonatkozik. Kérte, hogy olyan fejlesztést – többek
között elektromos hálózat bővítést – valósítsanak meg a konyhán, amellyel jelentős
mértékben javulnak a munkafeltételek és az ételek minősége. A fejlesztéssel olyan eszközöket
is üzembe helyezhetnének a konyhán, amelyeket már korábban beszereztek, de az elektromos
hálózat elavultsága miatt nem lehetett eddig használni. Olyan fejlesztést szeretne
megvalósítani a Centrálban, amellyel kialakítható egy XXI. századnak megfelelő étterem és
konyha. A 2016. évi költségvetési hiányhoz képest – ami 120 millió Ft volt – a 2017. évi
hiány lényegesen kevesebb.
Kéri, akinek a koncepcióval kapcsolatosan kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye
meg.
Uj Zoltán képviselő: Ianosné Dr. Gurzó Mária, a II. számú fogorvosi körzet fogorvosa 2017.
január 1-jével megszünteti fogorvosi praxisát Mezőhegyesen, december 31. napjáig
felmondási idejét tölti. A doktornőnek 2016. december 31.-éig van lehetősége arra, hogy
értékesítse a praxisát. A doktornő arról tájékoztatta, hogy vélhetően sikerül értékesítenie a
praxisát. Amennyiben valóban értékesíti a doktornő a praxist, az esetben mi az önkormányzat
teendője? Mennyiben érinti a költségvetést a praxis értékesítése? A helyettesítő orvos
foglalkoztatásával kapcsolatosan esetlegesen várható-e változás? Praxisértékesítés esetén a
doktornő által viszonylag korszerű eszközökkel, gépekkel felszerelt rendelő marad. Ezen
rendelő felszerelésére, felújítására ez esetben az önkormányzatnak nem kellene költeni, a
költségvetésbe azon tételeket nem kell betervezni. Az önkormányzat egyeztetett-e a
doktornővel, hogy milyen változások várhatóak január 1-jétől?
Mitykó Zsolt polgármester: Telefonon beszélt a doktornővel, aki elmondta, hogy csak úgy
tudja ajánlani a fogorvosoknak a január 1-jétől üres álláshelyet, és a praxist megvételre, ha az
önkormányzat felszereli a rendelőt a megfelelő eszközökkel. A doktornő egyébiránt
felajánlotta megvételre az önkormányzatnak a rendelő azon eszközeit, felszereléseit,
amelyeket Ő vásárolt, de pontos listát, árakkal nem állított össze. Elképzelhető, hogy a TOP
pályázatnak köszönhetően fejlesztés valósulhat meg a fogorvosi rendelőben is, így
remélhetőleg vonzóvá válik a fogorvosi álláshely.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Képviselő-testület nem köteles elfogadni azt az orvost,
akinek a doktornő esetlegesen értékesíti a praxisát. Az önkormányzat évek óta arra törekszik,
hogy fogorvost biztosítson a megüresedett álláshelyre, körzetre. Igyekeztek mindent megtenni
azért, hogy a megüresedett álláshelyet feltöltsék, sajnos sikertelenül. A másik körzetben pedig
eddig nem sikerült eladnia a praxisjogát a doktornőnek. Rendkívüli hátrány, hogy a
rendelőben meglévő eszközök elavultak, korszerűtlenek. A fogászati kezelőszékek nagyon
régiek, azokat leginkább az idősebb generáció ismeri, tudja használni. Egy helyettes fogorvos,
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heti 15 órában nem tudná ellátni Mezőhegyes és Végegyháza fogorvosi feladatait, így az
önkormányzatnak mindenképpen fogorvost kellett találnia. Ianosné Dr. Gurzó Mária
felajánlotta megvételre a fogászati eszközeit, de azzal az önkormányzat nem kívánt élni, így
azokat el fogja vinni a rendelőből. Végül sikerült találni egy fogorvost, dr. Barta Dánielt, a
békéscsabai 3. számú körzet, a Denticulus Bt. fogorvosát, aki heti 15 órában vállalta a
helyettesítést. A doktor úr megítélése szerint is elavult a jelenlegi fogászati kezelőgép, rossz
állapotban van, javításra szorul. A rendelő ettől függetlenül rendelkezik az előírások szerinti
minimális eszközökkel. Ilyen felszereltségű rendelőbe hosszú távra nem fognak orvost találni.
Arra lenne lehetőség, hogy Mezőhegyesen a jelenlegi két praxis helyett egy praxist
alakítsanak ki, amely vonzóbb lehet egy új fogorvosnak, de ahhoz korszerű gépekkel,
eszközökkel felszerelt rendelőt kellene kialakítani. A két praxis helyettesítéssel továbbra is
működni fog, így a hét minden napján lesz fogorvosi ellátás. Ianosné Dr. Gurzó Mária
fogorvos eddig nem jelezte az önkormányzat irányába, hogy sikerült értékesítenie praxisát. Az
önkormányzat azonban nem várhat a doktornő döntésére, hiszen a fogorvosi ellátást
folyamatosan biztosítani kell. A működési engedélyt a Békés Megyei Kormányhivatal
Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltsége
kiadta. A II. számú fogorvosi körzet működtetésének OEP finanszírozása januártól
megkezdődik. 2017. január 1.-jétől a doktornő praxisa visszaszáll az önkormányzatra,
amennyiben azt addig nem sikerül eladnia.
Rajos István alpolgármester: Azért fontos, hogy a költségvetés tartalmazza a fogászati
gépbeszerzést, mert, még ha a doktornő értékesíti is a praxisát, a másik körzet és a hozzá
tartozó rendelő berendezéseiről az önkormányzatnak kell gondoskodnia, nekik kell a
feltételeket megteremteniük. Egy korszerű, jól felszerelt rendelőbe szívesebben jön hosszú
távra fogorvos, aki nem csak 15 órában vállal helyettesítési feladatot.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Mindenképpen támogatni kell a fogorvosi rendelő
korszerűsítését. Rendkívül elavultak az eszközök, állandó javításra szorulnak, és még az
idősebb korosztály sem feltétlenül dolgozna szívesen azokkal a régi eszközökkel. A fogorvosi
ellátás biztosításáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Testület elmúlt ülésén döntött
arról, hogy a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátásával a Denticulus
Fogorvosi Szolgáltató Bt-t bízza meg, illetve jelen ülésen kinevezi a fogorvosi asszisztenst is.
Rendkívül nehezen sikerült helyettesítő fogorvost találni, így javasolja, ezen döntésén ne
változtasson a Testület. Időszerűvé vált a fogorvosi ellátás normalizálása, fejlesztése és az is,
hogy a lakosság érezze a fejlődést. Különösen a várakozási időt illetően.
Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzat 2 rendelője közül az egyik szorul felújításra, így ha a
doktornő értékesíti a praxisát, úgy a felújított rendelőt veheti igénybe az új fogorvos. A másik
rendelő megfelelő felszereltségű?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mindkét rendelőben lévő eszközök elavultak, korszerűtlenek.
Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzat egy rendelő teljes felújítását kívánja megvalósítani?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, ezáltal idővel egy körzet alakulna ki.
Mitykó Zsolt polgármester: Több kérdés is felmerül a fogorvosi ellátást illetően. Egyrészt
nem tudják, hogy a TOP pályázatnak köszönhetően milyen mértékű felújításra kerülhet sor a
rendelőben. Másrészt nincs információ arról, hogy a doktornő valóban értékesítette-e a
praxisát, és ha igen, ki lenne az új fogorvos, milyen feltétellel vállalná a feladatot.
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Harmadrészt terveik között szerepel a településen kettő helyett egy fogorvosi körzet
kialakítása, amely ügyben tárgyalásokat kell folytatni Végegyháza község polgármesterével.
A polgármester halálával, az új polgármester beiktatásáig megrekedhetnek a tárgyalások.
Rajos István alpolgármester: Jelenleg két körzettel működik a fogorvosi ellátás
Mezőhegyesen. Az önkormányzat szándékában áll az egyik rendelő teljes korszerűsítése,
felújítása. Egy körzet esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a meghatározott létszámot ne
lépjék túl, ellenkező esetben az OEP finanszírozásból visszafizetés terheli az önkormányzatot.
A legoptimálisabb helyzet akkor alakulna ki, ha a településen egy körzet maradna, felújított
rendelővel, egy állandó fogorvossal. Amennyiben a doktornő értékesíti a praxisát és lesz még
egy fogorvos, az csak pozitívum a városnak.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amint újabb információ birtokába jutnak a praxist illetően, a
témát a Testület elé terjesztik.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és
mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2017.
évi költségvetési koncepcióját.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
koncepciót illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
koncepcióját – az előterjesztés szerinti tartalommal – tervezési alapként fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
235/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési koncepcióját – az előterjesztés szerinti tartalommal – tervezési alapként
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a Testület 2017. I. félévi munkatervét az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van a munkatervet
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. I. félévi
munkatervéről szóló határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
236/2016. (XII.14.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkatervéről
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 15 óra. A Képviselő-testület a 2017. I. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2017. január 25.
Napirend:
1) Közmeghallgatás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
2) A 2017. évi költségvetés – első forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
Előadó: Polacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. február 22.
Napirend:
1) A 2017. évi költségvetés – második forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila
ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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2017. március 29.
Napirend:
1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2017. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadók: Mitykó Zsolt polgármester
Szentmihályi Ferenc jegyző
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke
Krcsméri Tibor, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
2017. április 26.
Napirend:
1) 2016. évi zárszámadás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az elhullott
állatok elszállításáról
Előadó: Gáspár Tamás gyepmester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2017. május 24.
Napirend:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Zsótér Attila őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Előadó: a szervezet(ek) elnöke(i)
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
5) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2016. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
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2017. június 28.
Napirend:
1) A képviselő-testület 2017. II. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) A 2017. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés tervezete
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen mind a szilárd, mind a folyékony hulladék
összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi. Jelen szerződés tervezet a folyékony hulladék
összegyűjtésére, elszállítására vonatkozik. A szerződés 2016. december 31. napjával lejár,
ezért szükségszerű arról dönteni, hogy a jövőben ki látja el ezen kötelező önkormányzati
feladatot. A szerződés meghosszabbításának jogi akadálya nincs, tekintettel arra, hogy az nem
ütközik a DAREH Önkormányzati Társulás stratégiai döntéseibe, hiszen a DAREH Társulás
nem fog ellátni ilyen jellegű szolgáltatást. Mivel a Kft. az eddigiekben is a lakosság
megelégedésére végezte ezen tevékenységet, javasolja a szerződés meghosszabbítását 2021.
december 31. napjáig.
A szerződés tervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A szerződés tervezet
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szerződéstervezetet.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a szerződés meghosszabbítását a tervezetben
foglaltaknak megfelelően.
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 az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el Mezőhegyes Város
Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. között – 2017. január 1.
napjától 2021. december 31. napjáig – kötendő, a kommunális folyékony hulladék
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződést, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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237/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
A kommunális folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §
(2) bekezdés b) pontja értelmében – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja Mezőhegyes Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.) között – 2017. január 1. napjától 2021. december 31.
napjáig – kötendő, a kommunális folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére: 2016. december 31.
7. napirendi pont: Petrás Krisztina fogorvosi asszisztensi kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Elmúlt ülésen döntött a Testület arról, hogy a megüresedett II.
számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával a Denticulus Fogorvosi
Szolgáltató Bt-t bízza meg. A Bt. nem biztosít asszisztenst, így arról az önkormányzatnak kell
gondoskodnia. Petrás Krisztina jelentkezett ezen körzet fogorvosi asszisztensi feladatainak
ellátására. Petrás Krisztina 2017. január 1-jétől határozatlan időre, részmunkaidőben – napi 4
órában, heti 20 órában – kerülne foglalkoztatásra. Kéri, akinek a kinevezéssel kapcsolatosan
kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, ennek megfelelően
javasolja, hogy 2017. január 1 napjától Petrás Krisztinát nevezze ki a Testület a II. számú
fogorvosi körzet fogorvosi asszisztensének.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a kinevezéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület nevezze ki Petrás Krisztina Mezőhegyes, Kórház u. 24/A/1
szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi
asszisztensének 2017. január 1.-jétől határozatlan időre, heti 20 órás részmunkaidőben, és
illetményét, tekintettel a 2017. évben várható garantált bérminimum összegére, 80.625.-Ftban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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238/2016. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Petrás Krisztina kinevezése a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi asszisztensének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján, tekintettel az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre, kinevezi Petrás Krisztina (Szül:
Mezőhegyes 1973.12.29., an: Tóth Katalin Margit) Mezőhegyes, Kórház u. 24/A/1 szám alatti
lakost közalkalmazotti jogviszonyba a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi asszisztensének
2017. január 1.-jétől határozatlan időre, heti 20 órás (napi 4 órás) részmunkaidőben.
A kikötött próbaidő időtartama 4 hónap.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
szabályainak megfelelően, tekintettel a 2017. évben várható garantált bérminimum összegére,
80.625.-Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2017. január 5.
8. napirendi pont: Lipták Norbert vállalkozóval kötött szerződés felülvizsgálata
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. Az idei évhez
hasonlóan, ugyanakkora összegű munkadíj ellenében bízza meg a Testület Lipták Norbert
vállalkozót a testületi ülések videó felvételeinek elkészítésére.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület határozott időre, 2017. január 1. napjától
2017. december 31. napjáig kössön szerződést Lipták Norbert vállalkozóval, a Képviselőtestület üléseinek közvetítéséhez szükséges felvétel készítése érdekében, esetenkénti bruttó 35
ezer forint összegű munkadíj ellenében, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
239/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
Lipták Norbert vállalkozóval szerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete határozott időre, 2017. január 1. napjától 2017.
december 31. napjáig szerződést köt Lipták Norbert (Mezőhegyes, Széchenyi utca 9.)
vállalkozóval, a Képviselő-testület üléseinek közvetítéséhez szükséges felvétel készítése
érdekében, esetenkénti bruttó 35 ezer forint összegű munkadíj ellenében.
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Felkéri a polgármestert, hogy a munkadíj fedezetét építse be az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének rendelet-tervezetébe.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Szentmihályi Ferenc jegyző - a költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséért
Határidő: 2016. december 31. - a szerződés megkötésére
Bejelentések
1. Végegyháza Község Polgármesterének búcsúztatójáról
Mitykó Zsolt polgármester: Mély fájdalommal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2016.
december 12. napján 68 éves korában elhunyt Varchó István Gyula, Végegyháza Község
Polgármestere. A polgármestertől 2016. december 17.-én 13 órakor vesznek végső búcsút és
helyezik örök nyugalomra a Végegyházi Köztemetőben. Mezőhegyes Város Önkormányzata
osztozik Varchó István Gyula családjának fájdalmában és őszinte részvétét fejezi ki a család
és az önkormányzat irányába.
2. „Elsősegélynyújtó szolgáltatás Mezőhegyesen” közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatala
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított el
„Elsősegélynyújtó szolgáltatás Mezőhegyesen” tárgyában, az elsősegélynyújtó hely
feladatainak ellátására. Az ajánlattételi felhívást dr. Varga Imre ügyvéd, akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó megküldte a Testület által meghatározott vállalkozások részére.
A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2016. december 5. A bontási jegyzőkönyvet dr.
Varga Imre elkészítette és megküldte az önkormányzat részére. A Közbeszerzési
Bírálóbizottság 2016. december 12. napján tartotta ülését, melyen javaslatot tett a Testületnek.
Felkéri Laurinyeczné Hurguly Évát, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökét, tájékoztassa a
Testületet a bizottság döntéséről, és ismertesse a javaslatát.
Laurinyeczné Hurguly Éva, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke: Három ajánlat
érkezett, melyek közül kettő érvénytelen volt. Az egyetlen érvényes ajánlatot az Alföld
Ambulance Kft. adta. Ajánlata havi 1.205.000,- Ft. Jelenleg havi 796.000,- Ft-ot fizet az
önkormányzat a Kft-nek a szolgáltatásért. A bizottság javaslata a Testület irányába, hogy az
eljárás nyerteseként az Alföld Ambulance Kft-t határozza meg, tekintettel arra, hogy ez a
gazdasági szereplő nyújtotta be az egyetlen érvényes ajánlatot, amely a rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő, így az eljárás eredményes.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet arról, hogy a jövőben miért szükséges lényegesen többet fizetni az
önkormányzatnak a Kft-nek a szolgáltatásért.
Rajos István alpolgármester: A két összeg közötti különbség abból adódik, hogy az
eddigiekben az önkormányzat a Kft-nek kizárólag az elsősegélynyújtó hely működtetéséért,
kifejezetten a szolgáltatásért fizetett. Ez az összeg fedezte a szolgálatot teljesítők bérét, illetve
a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök, felszerelések beszerzését. Eddig az
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önkormányzat biztosította a mentőtisztek szállításához szükséges gépjárművet, annak
működtetését, üzemeltetését és a sofőrök foglalkoztatását. Ezentúl ezt a Kft. biztosítja. Az
ajánlattételi felhívásban az ügyvéd úr szerepeltette mindazon eszközöket, felszereléseket,
amelyekkel a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően egy elsősegélynyújtó helynek
rendelkeznie kell. Ismeretei és meglátása szerint az önkormányzat által fizetett és fizetendő
összeg éppen elegendő a feladat ellátásához, a Kft-nek vélhetően nincs sok haszna ezen
szolgáltatás nyújtásából. Az összeg vélhetően teljes egészében a bérek, az eszközök,
felszerelések, a gépjármű üzembentartása, és a sofőrök bérének kifizetését fogja szolgálni.
Kerekes György képviselő: Olyan költségek kerültek beépítésre az ajánlati felhívásba,
amelyeket az eddigiekben az önkormányzat fizetett? Ezáltal az önkormányzatnál megtakarítás
fog jelentkezni?
Rajos István alpolgármester: A Kft-nek fizetett havi díjon felül az önkormányzat fizette a
gépjármű működtetését, a sofőrök bérét. Január 1-jétől ez a feladat áthárul a Kft-re, tehát Ő
fizeti a gépjármű működtetését és a sofőrök bérét. Az önkormányzatnál nem fog jelentkezni
megtakarítás, hiszen annyival többet fog január 1-jétől a Kft-nek fizetni a szolgáltatásért, mint
amennyibe került a gépjármű üzemeltetése és a sofőrök bére. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására azért volt szükség, mert jogszabály szerint csak ilyen feltétellel működhet az
elsősegélynyújtó hely.
Kerekes György képviselő: A sofőrök személyében nem történik változás? A
tanyagondnokok látják el a feladatot a jövőben is?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen, ez így célszerű, hiszen Ők kellő helyismerettel
rendelkeznek ahhoz, hogy a segítség rövid időn belül megérkezzen.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, tájékoztatja a Testületet, hogy e tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a
Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell meghoznia. A névszerinti szavazás tárgya
az „Elsősegélynyújtó szolgáltatás Mezőhegyesen” tárgyban indított közbeszerzési eljárást
lezáró döntés, az Alföld Ambulance Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítása, és a
közbeszerzési eljárás nyerteseként történő kihirdetése. Felkéri a jegyzőt a névszerinti szavazás
lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Mitykó Zsolt polgármester
„igen”
Rajos István alpolgármester
„igen”
Deli Zoltán képviselő
„igen”
Jeszenka Zoltán képviselő
„igen”
Kerekes György képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
„igen”
Uj Zoltán képviselő
„igen”
Zsóriné Kovács Márta képviselő
„igen”
A névszerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
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Mitykó Zsolt polgármester: A névszerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy a
Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
240/2016. (XII.14.) Kt. számú határozat
A „Elsősegélynyújtó szolgáltatás Mezőhegyesen” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – a bírálóbizottság javaslatát elfogadva – a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat ajánlatkérő által „Elsősegélynyújtó szolgáltatás
Mezőhegyesen” tárgyában indított, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési
eljárásban egyhangúan akként határozott, hogy a PRINCIPAL MED Kft. (4032 Debrecen,
Martonfalvi u. 19. A. ép. 2. em. 1.) és Varga Csaba Egyéni Vállalkozó (5946 Békéssámson,
Dózsa Gy. u. 27.) ajánlattevők ajánlatait érvénytelennek nyilvánítja.
Az eljárás nyerteseként az Alföld Ambulance Kft. (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.)
ajánlattevőt határozza meg, tekintettel arra, hogy ez a gazdasági szereplő nyújtotta be az
egyetlen érvényes ajánlatot, amely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is
megfelelő, így az eljárás eredményes.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
3. Polgármester szabadságáról
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. §-a értelmében a
polgármester az igénybe vett szabadsága mértékéről utólagos jóváhagyás érdekében
tájékoztatja a testületet. A polgármester a következő napokon volt szabadságon 2016. II.
félévében: június 30., július 4.-8., augusztus 8.-12., szeptember 16., 23., 30., október 14.-15.,
28., november 11., 18., 25. A II. félévben kivett rendes szabadság napjainak száma: 20 nap.
Az I. félévben kivett rendes szabadság napjainak száma: 16 nap volt. A polgármester éves
szabadságának mértéke 41 nap. A ki nem vett 5 napot 2016. december 23.-án, valamint
december 27. és 30 között szándékozik kivenni. Kéri, hogy a Testület a 2016. évi szabadsága
terhére 20 nap szabadság kivételét hagyja jóvá. Kéri a Testületet, aki bejelentését elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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241/2016.(XII.14.) Kt.sz. határozat
A polgármester szabadságáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. §ában foglaltak alapján Mitykó Zsolt polgármester 2016. évi szabadsága terhére 2016. június
30., július 4-8., augusztus 8-12., szeptember 16., 23., 30., október 14-15., 28., november 11.,
18., valamint november 25. napján letöltött 20 nap szabadság kivételét utólagosan jóváhagyja.
Felelős: Rajos István alpolgármester
Határidő: azonnal
4. A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére vonatkozóan 2016.
december 31.-éig kötött az önkormányzat szerződést a Mezőhegyesi Állami Ménessel.
Tekintettel arra, hogy a cég 2016. december 31.-én megszűnik, jogutódja viszont csak 2017.
január 1.-jével áll fel, a szerződést jelen ülésen nem tudják meghosszabbítani. Amint a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megkezdi működését, tárgyalásokat kezdeményez a
Helytörténeti Gyűjtemény esetleges további üzemeletetéséről. A tárgyalás eredményéről az
azt követő ülésen tájékoztatja a Testületet. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.
Magyar Tibor képviselő: Van arra lehetőség, hogy ne csak az üzemeltetést adja át az
önkormányzat? Az Állam tulajdonában több műemléki védelem alatt álló ingatlan van, ezért
célszerű lenne a volt „Emberkóroda” épületét átadnia az önkormányzatnak. Nagyobb eséllyel
kerülne sor esetlegesen az épület felújítására is.
Mitykó Zsolt polgármester: Az eddigi tárgyalások során felvázolták, hogy vannak olyan
elképzelések, amely szerint egy komplex turisztikai fejlesztést valósítsanak meg.
Mindenképpen pozitívum lenne, ha ezen épület is szerepelne a cég turisztikai jellegű
elképzelései között.
5. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület és a Jövő Építők TDM Közhasznú
Egyesület összevonásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi testületi döntés értelmében az önkormányzat
csatlakozott a Jövő Építők TDM Egyesülethez a LEADER program megvalósítása érdekében,
amely előzetesen elismert helyi akciócsoporttá vált. A Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület munkaszervezetének vezetője arról tájékoztatta, hogy A Jövő Építők TDM
Közhasznú Egyesület, a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósági döntés értelmében,
pénzügyi és szakmai okokból a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel összevonásra
kerül. A két akciócsoport összevonásáról, a pályázati lehetőségekről részletesebb információt
a csütörtöki tárgyaláson kap, melyről a következő ülésen tájékoztatja a Testületet.
6. Lejárt
használati
meghosszabbításáról

idejű

temetési

helyek

újraváltási

határidejének

Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület a 258/2015.(XII.16.) Kt. sz. határozatában
döntött a Köztemető lejárt használati idejű temetési helyei újraváltási határidejének
meghosszabbításáról, mely szerint nem szüntette meg 2015. december 31.-én azokat az
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önkormányzat tulajdonában álló, köztemetőben lévő temetkezési helyeket, melyek használati
ideje lejárt. Figyelemmel az erősen javuló fizetési morálra, a temetkezési helyek újraváltási
határidejét 1 évvel, azaz 2016. december 31.-ig meghosszabbította. A Testületnek döntenie
kell, hogy ismét meghosszabbítja-e a határidőt, vagy megszünteti a lejárt használati idejű
temetkezési helyeket. Javasolja, hogy határozatlan időre hosszabbítsa meg a Testület
temetkezési helyek újraváltási határidejét.
Magyar Tibor képviselő: Egyetért a javaslattal.
Mitykó Zsolt polgármester: Polacsik Attila, a városi köztemető üzemeltetőjének
tájékoztatása szerint: 2013. évben 86 sír lett újraváltva, 2014. évben, a díjcsökkentés után 628,
2015-ben 65, 2016. évben 43. Jelenleg még 2043 lejárt határidejű temetkezési hely van,
melyet nem váltottak újra. Ebből vélhetően nagyon sok olyan temetkezési hely van, amely
esetében az elhunytnak már nincsenek élő hozzátartozói. Idővel ezt is meg kell vizsgálni,
hiszen nem lesz elegendő sírhely a temetőben. Kéri a véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Alapos utánajárással biztosan vissza lehet követni egy-egy elhunyt
hozzátartozóját. Ezt mindenképpen meg kell tenni és kiértesíteni arról, hogy amennyiben fenn
kívánja tartani a helyet, úgy meg kell azt váltani. Egy értesítést küldeni kellene, mielőtt
elbontják a temetkezés helyet.
Krcsméri Tibor képviselő: Ez nem az önkormányzat feladata, hanem a temetőt üzemeltető
vállalkozóé.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben elbontják a temetkezési helyet, úgy panasszal
vélhetően az önkormányzatnál fognak élni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A temetkezési helyek tervezett megszüntetésénél a
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Annak megfelelően korábban megtették a
szükséges lépéseket. Miután azonban megugrott a sírhelymegváltások száma – a
kedvezménynek köszönhetően – úgy döntött a Testület, hogy nem szünteti meg a meg nem
váltott sírhelyeket, a megváltásra határidőt szab. Javasolja, egyelőre várjanak a
megszüntetéssel, figyeljék meg, hogyan alakul a fizetési hajlandóság, majd azt követően
döntsön a Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: Kerekes György képviselőt kérdezi, hogy meglátása szerint
mikor érik el a kritikus pontot?
Kerekes György képviselő: Erre a temetőt üzemeltető vállalkozó tudna pontos választ adni.
Sok tényezőtől függhet, befolyásolja például a családoknak az egy helyre történő temetkezése.
A meg nem váltott sírhelyek megszüntetése komoly költséget ölelne fel. Emellett vélhetően
kritika érné az önkormányzatot a megszüntetés lebonyolítását illetően is. Amíg van hely a
temetőben és azt tapasztalják, hogy – még ha lassan is, de – fizetnek, ne rendeljék el a
megszüntetéseket. Igyekezzenek minden lehetséges módon – hirdetmény, címke jelöléssel –
elérni, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a sírhelymegváltás szükségességéről, a
kedvezményről. Az esetleges megszüntetések komoly költségére tekintettel nem javasolja a
meg nem váltott sírhelyek megszüntetésének elrendelését.
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Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a Kerekes György képviselő úr által elmondottakkal.
Többek között ezért is javasolta azt, hogy határozatlan időre hosszabbítsák meg a temetkezési
helyek újraváltásának határidejét.
Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület ne szüntesse meg 2016. december 31.-én azokat az önkormányzat tulajdonában álló,
köztemetőben lévő temetkezési helyeket, melyek használati ideje lejárt, ezért figyelemmel a
javuló fizetési morálra, a temetkezési helyek újraváltási határidejét határozatlan időre
hosszabbítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
242/2016.(XII.14.) Kt. sz. határozat
Köztemető lejárt használati idejű temetési helyei újraváltási határidejének
meghosszabbításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 258/2015.(XII.16.) Kt. sz. határozatában
foglaltakkal ellentétben nem szünteti meg 2016. december 31.-én azokat az önkormányzat
tulajdonában álló, köztemetőben lévő temetkezési helyeket, melyek használati ideje lejárt.
Figyelemmel a javuló fizetési morálra, a temetkezési helyek újraváltási határidejét
határozatlan időre meghosszabbítja.
Felkéri a jegyzőt, tájékoztassa e döntésről a helyben szokásos módon a lakosságot, a határozat
megküldésével a temetőt üzemeltető vállalkozót.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
7. Tájékoztató a Battonyára tervezett geotermikus erőmű beruházás előkészületeiről
Rajos István alpolgármester: A polgármester úr megbízásából Mezőkovácsházán részt vett
a Battonyára tervezett geotermikus erőmű projektről szóló tájékoztatón. A projekttel öt kútpár
úgynevezett kőzetrepesztéses technikával kerül kialakításra, nem kizárt, hogy az egyik
Mezőhegyes területén. Bízik abban, hogy Mezőhegyesen is találnak kút kialakítására területet.
Az első mélységi kútfúrásokat azonban még megelőzi több helyszíni kutatás. A konzorcium
kérése, hogy tájékoztassák a lakosságot arról, hogy a kutatás során megjelenhetnek a geodéták
Mezőhegyes külterületein is, akik földtani méréseket fognak végezni. Kárt nem fognak
okozni. A projektet a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt programként kezeli, és
ennek megfelelően végzik a kutatásokat. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, 2017.
szeptemberére az egyik kút működni fog. A kőzetrepesztéses technológiának köszönhetően
olcsóbban és az eddigieknél környezetkímélőbb módon állítanak elő villamos áramot, ennek
köszönhetően a lakosság és a közintézmények alacsonyabb árú szolgáltatáshoz jutnak. A
megtermelt áramot az elektromos szolgáltatók felé értékesítik. Az erőmű az áram mellett
hőenergiát is termel. Az erőmű évente körülbelül 12 megawatt áramtermelést és emellett több
mint 60 megawatt hőtermelést biztosít. Ezzel a teljesítménnyel a világ legnagyobb
geotermikus erőműve lehet a battonyai. A projekt jelentős adóbevételt eredményez a
városnak. A megtermelt áramot és hőenergiát a szabadpiacon értékesíthetik. Ez azért fontos,
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mert a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság – az új üzemei tekintetében – fogyasztóként
beléphet a rendszerbe. A megtermelt hőenergia elláthatja a tangazdaság szárítóüzemét is.
Mindemellett a segítségével új lehetőségek nyílnak az ipar helyi letelepedéséhez, ami
közvetve új munkahelyeket teremthet. Az önkormányzatot annyiban is pozitívan érintheti a
beruházás, hogy a jövőben alacsonyabb áron juthat elektromos áramhoz.
Mitykó Zsolt polgármester: Lázár János miniszter úr bejelentésével kétszer 5 milliárd Ft-os
beruházás valósulhat meg Mezőhegyesen, amelyhez társul a Limagrain saját üzemének 5
milliárd Ft-os fejlesztése. A jövőben tehát már 15 milliárd Ft értékű beruházás valósul meg a
településen. A nagy teljesítményű geotermikus erőmű 116 millió eurós befektetésből, 39,3
millió eurós uniós támogatásból valósul meg, amelyből vélhetően Mezőhegyes is
kamatoztathat. A jövőben azon kell gondolkoznia a Testületnek, hogyan tud a
legoptimálisabban együttműködni a különböző helyi érdekeltségű cégcsoportokkal.
Kéri a további bejelentéseket.
Krcsméri Tibor képviselő: 2017. január 7. napján 17 órai kezdettel kerül megrendezésre
Mezőhegyes Város Fúvószenekarának hagyományos Újévi Koncertje, a József Attila ÁMK
Színháztermében. Közreműködik a rendezvényen a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület is.
Ezen rendezvény keretében látják vendégül a legtöbb adót fizető vállalkozókat,
vállalkozásokat. A rendezvényre sok szeretettel várják az érdeklődőket.
Mitykó Zsolt polgármester: Sok szeretettel várják a város lakosságát, az érdeklődőket a
2016. december 20. napján 16 órai kezdettel tartandó Városi Karácsony elnevezésű
rendezvényre, a József Attila ÁMK-ba és az ÁMK épülete előtti térre. A rendezvény kertében
kerül megtartásra a Klementina-Dél-Békés Alapítvány díjátadó ünnepsége. Továbbá a
Véradókat is köszöntik. A rendezvényt kulturális műsorral igyekeznek színesíteni.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: A kulturális rendezvény 16 órakor kezdődik, a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsorával, az ÁMK
Színháztermében. A rendezvényt tovább színesíti a Klementina-Dél-Békés Alapítvány
díjátadó ünnepsége. Az ünnepi műsort követően az ÁMK épülete előtti téren további
kulturális műsorok várják az érdeklődőket.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium
és Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi ünnepségére 2016. december 20. napján 12 órai
kezdettel kerül sor. Ez kerül megismétlésre a Klementina-Dél-Békés Alapítvány díjátadó
ünnepsége előtt. Sok Szeretettel várnak minden érdeklődőt a rendezvényre.
Mitykó Zsolt polgármester: A karácsonyi rendezvényre kilátogatókat sült kolbásszal, forró
teával, kakaóval vendégelik meg.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit:
2017. január 25. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) Közmeghallgatás
2) A 2017. évi költségvetés – első forduló
3) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
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Mitykó Zsolt polgármester: Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka
Zoltán és Krcsméri Tibor képviselőket.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, a bizottságok, az Önkormányzat és a Hivatal dolgozói
nevében Mezőhegyes város lakosságának és mindenkinek, aki nyomon követte az ülést,
családi körben eltöltött Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1700 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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