Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. január 25. 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,
Jeszenka Zoltánné, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezető
helyettese, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki
csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető
Meghívottak: Dr. Barta Kálmán, Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt., Polacsik Attila,
köztemetőt üzemeltető vállalkozó
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 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Magyar Tibor képviselő úr jelezte későbbi érkezését.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen
a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek. A testületi üléseken általában jelenlévőkön kívül lakossági
érdeklődő nem jelent meg a közmeghallgatáson. Megállapítja, hogy közmeghallgatás
érdektelenség hiányában nem tartható, az elmarad. Az alpolgármester úrral tájékoztatót
készítettek az elmúlt évben végzett tevékenységeikről, amit a Mezőhegyes Városi Havilapban
tesznek közzé. A lakosság minél szélesebb körétől várja az észrevételeket.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) A 2017. évi költségvetés – első forduló
2) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról
3) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4) Rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
5) A polgármester szabadságolási ütemterve 2017. évre
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Megtisztelte a Testület ülését Dr. Barta Kálmán fogorvos, a
Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt. képviselője, aki 2017. január 1-jétől ellátja a
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megüresedett II. számú fogorvosi körzet helyettesítési feladatait. Javasolja, a napirendek
megtárgyalását megelőzően kérjék fel a doktor urat, hogy tájékoztassa a lakosságot arról,
mikor kezdi meg a Bt. a fogorvosi rendelését Mezőhegyesen.
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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
9/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 211/2016., 212/2016., 222/2016. Kt., 223/2016.,
227/2016., 228/2016., 229/2016., 230/2016., 234/2016., 237/2016. 238/2016., 239/2016.,
240/2016. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testületnek fontos a lakosság népjóléti állapota. Az illetékes
szakemberek, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság folyamatosan jelzik azokat a
problémákat, amelyekkel szembesülniük kell. Egyik ilyen probléma a lakosság fogorvosi
ellátottsága, hiszen évek óta próbálnak legalább egy állandó fogorvost találni, aki hajlandó
lenne Mezőhegyesen letelepedni. A korábbi ülésen tájékoztatást nyújtott arról, hogy a
megüresedett II. számú fogorvosi körzet feladatait 2017. január 1-jétől helyettesítéssel látják
el, úgy, hogy az önkormányzat helyettesítési szerződést kötött a Denticulus Fogorvosi
Szolgáltató Bt-vel. Felkéri Barta Kálmán doktor urat, tájékoztassa a Testületet, a lakosságot
arról, hogy mikor kezdi meg rendelését Mezőhegyesen.
Dr. Barta Kálmán fogorvos, Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt.: A Denticulus
Fogorvosi Szolgáltató Bt. ügyvezetője Dr. Barta Dániel. A Bt. az önkormányzattal
helyettesítési szerződést kötött, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az
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ÁNTSZ Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának egyetértésével.
Egyeztetett az önkormányzat illetékeseivel a rendelő felszereltségével kapcsolatosan, melynek
eredményeképpen az önkormányzat biztosítja azokat az eszközöket, felszereléseket, amelyek
a rendelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A II. számú fogorvosi körzet
rendelőjében lévő eszközök, felszerelések, berendezések Ianosné Dr. Gurzó Mária fogorvos
tulajdonai voltak, ezért Ő azokat elvitte, így a rendelőt újból be kell rendezni, fel kell szerelni
a szükséges eszközökkel. A régi, már elavult fogászati kezelőszéket az önkormányzat
használható állapotba tetette, így azon a gépen fognak dolgozni. Többnyire Ő fogja
Mezőhegyesen a fogorvosi feladatot ellátni. Tekintettel arra, hogy a heti rendelési idő nem
haladhatja meg a 15 órát, a II. számú körzet rendelési idejét illetően abban állapodtak meg,
hogy az I. számú fogorvosi körzet rendelési idejét ne zavarja, ezért hétfőn 8-13 óráig, kedden
13-18 óráig, és pénteken 13-18 óráig tart rendelést. Ezzel a rendelési idővel a hét minden
napján biztosított lesz a fogorvosi ellátás. A rendelőn kisebb felújításokat is végrehajtott az
önkormányzat, ezzel alkalmassá vált a betegek fogadására, kezelésére. A rendelő jelenleg
megfelel az ÁNTSZ által előírt minimális feltételeknek. 1973. óta dolgozik fogorvosként.
Több ízben vállalt már vidéki munkát, így nem jelent számára problémát az utazás. Február 1jétől kezdi a meg a munkát, a fent elmondott feltételek szerint.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, esetleges észrevételeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Végegyházával közös körzetet alkotott Mezőhegyes egyik
fogorvosi körzete. Van arra lehetőség, hogy a Bt. ellássa a fogorvosi feladatokat Végegyházán
is?
Mitykó Zsolt polgármester: A körzetek összetétele nem változott. Az I. számú fogorvosi
körzet fogorvosa látja el a végegyházi lakosok tekintetében a fogorvosi feladatokat.
Krcsméri Tibor képviselő: Milyen időtartamra szól a helyettesítési szerződés?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Határozatlan idejű a szerződés, de az bármikor megszüntethető,
feltéve, ha az önkormányzat időközben talál állandó fogorvost.
Krcsméri Tibor képviselő: Az üres fogorvosi álláshelyet célszerű folyamatosan hirdetni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat elsősorban arra törekedett, hogy a város
lakosságának fogorvosi ellátottsága a hét minden napján biztosított legyen, azért, hogy ne
kelljen vidékre utazni. A fogorvosi ellátás folyamatos biztosítása érdekében döntött a Testület
új fogászati kezelőszék beszerzéséről, illetve a jövőben gondoskodni kell szolgálati lakás
biztosításáról, amennyiben vidékről érkező, és letelepedni szándékozó fogorvos érkezik.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A doktor urak nagy segítséget nyújtanak az önkormányzatnak
az új fogorvosi kezelőszék beszerzésében. Árajánlatot kértek több forgalmazó cégtől is.
Krcsméri Tibor képviselő: Fent elmondottak alapján jelenleg mindkét körzetben van
fogászati kezelőszék, így február 1-jével megkezdődhet a rendelés. Amennyiben most van
kezelőszék, úgy mi szükség van az új beszerzésére?
Dr. Barta Kálmán fogorvos, Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt.: Jelenleg működőképes
a régi fogászati kezelőszék, de az rendkívül régi, elavult. Amennyiben újból meghibásodik,
nem biztos, hogy találnak hozzá alkatrészt, mert már nem gyártanak, így újbóli javíttatásának
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lehetősége kérdéses. Bármilyen fogorvosi egység 15 év alatt amortizálódik, korszerűbb gép
beszerzése válik szükségessé. Egy régi, olcsóbb gépet sűrűbben kell javítani is. A jelenlegi
gép rég megérett a cserére. Amennyiben a Testületnek szándékában áll állandó fogorvost
alkalmazni, úgy célszerű új gépet vásárolni, ami a mai követelményeknek mindenben
megfelel, és amely vonzóbbá teheti az üres álláshelyet egy új fogorvos számára.
Mitykó Zsolt polgármester: Azok a fogorvosok, akik nemrég tanulták ki a szakmát, kicsit
idegenkednek az ilyen régi gépektől, hiszen az egyetemeken sokkal korszerűbb gépeken
tanulhatnak. Köszöni doktor úrnak a tájékoztatást.
1. napirendi pont: A 2017. évi költségvetés – első forduló
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület, a bizottságok, az önkormányzati
intézmények, intézményegységek, a Polgármesteri Hivatal vezető munkatársai előzetes
egyeztetéseket követően előkészítették az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
tervezetét. Amennyiben jelen ülésen nem dönt a Testület a költségvetés elfogadásáról, úgy azt
jogszabály értelmében legkésőbb 2017. február 15. napjáig teheti meg. Az önkormányzat
igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt – ami évek óta
folyamatosan jelentkezik a költségvetésben – minél inkább csökkentse, de sok esetben rajtuk
kívül álló okok miatt nem érnek el célt. Véleménye szerint a kimutatott hiány mértéke
kezelhető, összességében a költségvetés pozitív képet mutat. Felkéri Laurinyeczné Hurguly
Éva pénzügyi csoportvezető asszonyt, ismertesse az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
főbb mutatóit.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A koncepció és az első fordulós munkaanyag
számadatainak eltéréséről, annak okáról kívánja tájékoztatni a Testületet. A Testület 2016.
decemberi rendes ülésén jelezte, hogy a koncepció elkészítéséhez több számadat nem volt
ismert, abban sok volt a bizonytalanság. A személyi juttatások tekintetében 121 fő
figyelembevételével tervezték meg a béreket. Figyelembe vették az új minimálbér, a garantált
bérminimum mértékét, a polgármesterek jogszabály szerinti magasabb illetményét, és
költségtérítését, illetve az új közfoglalkoztatási béreket. Az ÁMK személyi állományi
létszáma 56 fő. Az ÁMK épület működtetésének átadása okán 8 fővel csökkent a létszám, így
a személyi juttatások vonatkozásában változás tapasztalható. 3 üres álláshely van – 2
ügyintézői és a polgármester volt álláshelye – amelyek bér nélkül kerültek betervezésre a
költségvetésbe. A Polgármesteri Hivatal állományi létszáma 30 fő, amelyből a 3 üres
álláshely bér nélkül került betervezésre. Az önkormányzat létszámkerete 35 fő, ebből 1 fő – a
fogászati asszisztens – részmunkaidős, és nincs üres álláshely. A munkáltatót terhelő
járulékok számításánál figyelembe vették az szociális hozzájárulási adó új mértékét. A dologi
kiadások tervezésénél figyelembe vették a 2016. évi teljesítési adatokat. Szociális ellátásra
15.558.600,- Ft került betervezésre, ebből 2.992.800,- Ft a természetbeni gyermekvédelmi
támogatás, amit utalvány formájában, egy évben kettő alkalommal juttat az önkormányzat az
arra rászorulók részére. Ezen támogatási formát az Állam teljes mértékben finanszírozza. A
beruházások, felújítások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A beruházások
összértéke 693.176.781,- Ft, amelynek jelentős részét a szennyvíztisztító korszerűsítésének II.
üteme képezi. A felújítások előirányzata 983.969.084,- Ft. Itt figyelembe vettek minden
pályázatot, többek között a TOP-os, VP-s, valamint a Honvédelmi Minisztérium által
meghirdetett I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására irányuló pályázatot is. A
beruházások és felújítások összértéke 1.677.145.865,- Ft. Ebből csak a TOP pályázatok
összege 964.201.000,- Ft. A költségvetés főösszege 2.628.465.348,- Ft. A központi
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támogatások összege nagyjából megegyezik a koncepcióban szereplő összegekkel, így abban
nincs jelentős mértékű változás. Év közben várható a szociális ágazati pótlék támogatásának
önkormányzat részére történő megfizetése. Az óvodai kisegítők, dajkák, óvodapedagógusok,
óvodatitkárok várhatóan 10 %-os pótlékot kapnak, amely – bár részletes tájékoztatást a
Magyar Államkincstár részéről még nem kaptak róla – szintén betervezésre került a
költségvetésbe. Vélhetően ezen bérnövekményre is év közben érkezik állami támogatás, ezen
túlmenően a polgármesterek béremelésére is várható támogatás. A bölcsődei dolgozók
korábban szociális ágazati pótlékban, január 1-jétől bölcsődei pótlékban részesülnek,
amelynek a mértéke megegyezik a korábbi pótlékkal, és évközi központi támogatás várható
rá. Az idei évben is pályáznak könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázati
kiírásra, melyhez szintén várható állami támogatás. A közhatalmi bevételeket jelentő
magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, a talajterhelési
díj, valamint a 60 %-ban átengedett gépjárműadó tervezett összege 2017. évben 229.900.000,Ft. A működési bevételek és egyéb bevételek a 2016. év adatai alapján kerültek
megtervezésre. A bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbözet 97.228.565,- Ft. Mivel
hiányt a költségvetés nem tartalmazhat, így ekkora összegű rendkívüli támogatás került
betervezésre. A hiány összege jelentősen emelkedett a koncepcióban szereplő összeghez – a
62.379.000,- Ft-hoz – képest, melyet több tényező befolyásolt. Egyrészről a 2016. évben
értékesítésre kerülő 806/4 hrsz-ú ingatlan vételára – 16,5 millió Ft – 2016. december
hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára, így ezen összeg a tervezetben már nem
került bevételi előirányzatként szerepeltetésre, míg a koncepcióban igen. 2016. év végén
sajnos az önkormányzat nem részesült rendkívüli központi támogatásban, illetve az iparűzési
adófeltöltés is elmaradt a várttól, így ezen összeg teljes mértékben felhasználásra került. A
folyószámlahitelt részben a földértékesítésből befolyt bevételből kellett teljesíteni. A központi
támogatásból visszavonásra került 6,5 millió Ft, elsősorban a gyermekétkeztetés
támogatásából. A pénzmaradvány összege a fentiek értelmében kevesebb lett. A hiányt tovább
növelte a polgármesterek béremelése, a szociális ágazati, a bölcsődei, az óvodai kisegítő
dolgozók pótléka – melyekre később azonban központi támogatás várható – továbbá az, hogy
az ÁMK-nak átadott dolgozók december havi bérét, és a december havi közüzemi díjakat a
2017. évben kell kiegyenlíteni, ezért azt a 2017. évi költségvetés tartalmazza, illetve az is,
hogy a KLIK részére 10 fő helyett 8 fő került átadásra. Ezen túlmenően a gyermekétkeztetés
költségét – a diétás étkeztetés miatt – meg kellett emelni 2 millió Ft-tal, illetve az új VP-s
pályázat önereje járult hozzá a hiány emelkedéséhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a költségvetéssel kapcsolatos
kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Az üres álláshelyeket a későbbiekben sem fogják betölteni? A
feladatokat el tudják látni a jelenlegi személyi állománnyal is? Ez azért fontos kérdés, mert
nem került az üres álláshelyekre bér betervezésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Polgármesteri Hivatalnál nem tervezi az üres álláshelyek
betöltését.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az ÁMK-nál 3 üres álláshely van, 2
ügyintézői és a polgármester volt álláshelye. Információja szerint az ÁMK-nál sem tervezik
az üres álláshelyek betöltését.
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Krcsméri Tibor képviselő: Hozzávetőlegesen mekkora összeggel fog csökkenni a hiány, ha
év közben az önkormányzat megkapja a különböző pótlékok kifizetése és a polgármesterek
béremelése után járó központi támogatást?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Ezen támogatás mértékét sok tényező
befolyásolhatja, így ezzel kapcsolatosan pontos információval nem tud szolgálni. A jelenleg
kimutatott hiány mértékéhez képest a várható támogatás összege nem jelentős mértékű.
Krcsméri Tibor képviselő: Egy kicsit soknak ítéli meg a hiány összegét.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A 2016. évi költségvetés 114 millió Ft
hiánnyal került elfogadásra, ehhez képest minimális összegű – 7.084.00,- Ft – rendkívüli
központi támogatásban részesült az önkormányzat. A hiány összegéhez hozzájárult az is, hogy
közel 57 millió Ft kifizetetlen számlát hoztak át az idei évre. Az előző évről áthozott 57 millió
Ft tartozásból mintegy 20 millió Ft az Alföldvíz Zrt-nek fizetendő rekonstrukciós díj.
Magyar Tibor képviselő: A 2017. évi költségvetésben jelentős mértékű bérnövekmény
szerepel, ami szinte az összes önkormányzati dolgozót érinti. A bérnövekmény oka a
minimálbér, a garantált bérminimum, a polgármesterek bérének, illetve a köztisztviselők
illetményének az emelése. Vannak olyan illetményemelések, amelyek kötelezőek az
önkormányzatra nézve, és vannak, amelyek nem. Ilyen például a köztisztviselők
illetményalapjának az emelése. Amennyiben a Testület ebben a formában elfogadja a
költségvetést, úgy a nem kötelezően adható béremelést már vissza nem vonhatják. Várja a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményét. Amennyiben a bizottság
úgy ítéli meg, hogy ez a költségvetés biztosítja az önkormányzat működését, és elfogadásra
javasolja a beterjesztett számadatok szerint, úgy Ő is támogatni fogja azt. A különböző
bérpótlékokra, béremelésekre év közben megérkezik a központi támogatás, vagy csak az év
végén? Amennyiben nem érkezik időben központi támogatás, úgy a hiány mértéke az év
végéig még a jelenleginél is sokkal több lehet.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A különböző pótlékokra jutó támogatásokat –
véleménye szerint – havonta fogja megkapni az önkormányzat. A szociális ágazati pótlék
korábban havonta érkezett az önkormányzathoz, ebből feltételezi, hogy a jövőben a többi
pótlék vonatkozásában is havonta érkezik a támogatás. A polgármesterek béremeléséről nincs
konkrét információja, sem arról, hogy támogatja-e az állam, sem arról, hogy amennyiben
igen, milyen rendszerességgel érkezik a támogatás. A Magyar Államkincstár szerint biztosan
érkezni fog erre is központi támogatás.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A polgármesterek béremelését törvény írja elő, így vélhetően
központi támogatást is biztosít hozzá az állam. Sok kis település nem is tudja azt maga
finanszírozni.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet mindhárom bizottság véleményezte. (A
rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A rendelettervezet
jól átlátható, igen részletesen ismerteti az egyes tételeket. A bizottság elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság nevében megköszöni a pénzügyi vezető munkáját. A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Bizakodó a költségvetést illetően, hiszen a 2016. évi hiányhoz
képest valamivel kevesebb a 2017. évi költségvetési hiány. Köszöni a költségvetés
összeállításáért a pénzügyi vezető kitartó munkáját, illetve mindazok munkáját, akik a
tervezet elkészítésében közreműködtek. A béremelések kérdésénél figyelemmel kell lenni arra
is, hogy szinte az összes állami szférában dolgozónak emelték a bérét, vagy pótlékát, míg a
köztisztviselők tekintetében 9 éve nem volt béremelés. Fontos a szakemberek megtartása,
ösztönzése, amit béremeléssel lehet elérni. Kéri a Testület tagjait, akinek további kérdése,
véleménye van a költségvetést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésről szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. napirendi pont: Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő
bevételekről és kiadásokról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozót,
amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatóját illetően, azt tegye meg.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Nem kíván kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: A köztemető látogatottsága a Halottak Napja környékén a
legnagyobb. Ebben az időszakban nagyon sok olyan hozzátartozó érkezik a temetőbe, akik
elvándoroltak Mezőhegyesről. Ez is azt mutatja, hogy rendkívül nagymértékű az elvándorlás,
amely ellen igyekeznek megoldást találni. A vidékről érkezők tapasztalatai más temetőkről
építő jellegűek lehetnek a helyi köztemető esetleges fejlesztését, üzemeltetését illetően. Több
jelzés érkezett a temetőben lévő mosdóhelyiség rendkívül rossz állapotát illetően. A lakosság
kéri, hogy amennyiben van rá lehetőség, újítsák azt fel. Kérésként fogalmazódott meg
továbbá, hogy legfőképpen temetések idejére a temetőben lévő hulladéktárolókat üríttessék ki.
A temető üzemeltetésével kapcsolatosan nem csak negatív, hanem pozitív észrevételek is
érkeztek. Egyik ilyen pozitív észrevétel a hulladéktároló edényzetek megújítása. A sírhely
újraváltási hajlandóság azt követően, hogy a Testület mérsékelte a díjat, és lehetőséget
biztosított részletfizetésre, növekedett. 2016. évben kis mértékben csökkenés tapasztalható.
Ennek oka nem feltétlenül abban keresendő, hogy nem akarnak fizetni a hozzátartozók,
hanem, hogy nagyon sok olyan elhunyt van, amelynek már a hozzátartozói sem élnek. A
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temetői nyilvántartás készül, amelynek segítségével nyomon követhetik az elhunytak
hozzátartozóit.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A még élő hozzátartozókat igyekeznek
felkutatni, hivatalos megkeresést küldenek részükre. A nyilvántartásban a legkorábbi adatok
1993. évtől ismertek, ami alapján felkutatják a hozzátartozókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Mint ahogyan a tájékoztatóban szerepel, egyre nagyobb igény
jelentkezik az urnás temetésre. Az urnafal azonban megtelt, szükség lenne új urnafal
kialakítására. A közfoglalkoztatási program tervezése során figyelemmel kell lenni a
temetővel kapcsolatos fejlesztési igényekre is. A vállalkozó egy új szolgáltatás, a sírnál való
ravatalozás bevezetését tervezi, amelyre szintén nagy igény mutatkozott. Meg kell vizsgálni
továbbá a temetőben lévő fák állapotát. Dönteni szükséges az életveszélyt okozó fák
gallyazásáról, esetleges kivágásáról, azok újratelepítéséről. A vállalkozó megkezdte a temetői
lakás felújítását. A vállalkozó tervei között szerepel továbbá szóróparcella kialakítása.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A lakás előtti területen jelölte ki a
szóróparcella helyét.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. A bizottsági ülésen is említésre került a
mosdóhelyiség állapotának a problémája. Rendkívül időszerű lenne a mosdó felújítása.
Emellett több lakossági jelzés is érkezett a vadállatok okozta károkról. A vadállatok temető
területére történő bejutásának elkerülése érdekében szükség lenne a kerítés kijavítására.
Amennyiben szükséges és kötelezettséget jelent, úgy az önkormányzat nyújtson segítséget a
kerítés kijavításában. Közmunkaprogram keretében parkolók kerültek kialakításra a temető
bejárata közelében. A parkoló megközelítése problémás, hiszen azon a területen nem került
kiépítésre aszfaltos útszakasz. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: A parkolók bővítésének lehetősége felmerült a
közfoglalkoztatási program tervezése kapcsán. A bizottság észrevételét is igyekeznek
beépíteni a programba. A legnagyobb problémát a kellő mennyiségű szakember, és általában
a megbízható munkaerő hiánya jelenti.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Az idei évben tervezi egy teljesen új
mosdóhely kiépítését. A régi mosdóhelyiség felújítását nem tartja célszerűnek. Korábban
felajánlotta az önkormányzatnak, hogy amennyiben az önkormányzat biztosítja a kerítés
megépítéséhez szükséges építőanyagot, Ő vállalja a kivitelezési munkálatokat. A kerítés egy
szakaszát ezen megállapodás értelmében kijavították. A kerítés állapotának felmérését
követően megállapították, hogy a kerítést a temető teljes területén fel kellene újítani.
Mitykó Zsolt polgármester: Természetesen foglalkozni fognak a kerítés kijavításának a
kérdésével. Ebben az ügyben több lehetséges partnere is akad az önkormányzatnak
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A tájékoztatóban szerepel, hogy 2016. évben csökkent a sírhely újraváltási
hajlandóság. Mi lehet ennek az oka?
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Azon elhunytak sírhelyei után, akiknek
fel tudták kutatni a hozzátartozóit, többé-kevésbé megfizették a díjat, ellenben vannak nagyon
rég elhunyt személyek, akinek nem találtak hozzátartozót, vagy már azok sem élnek.
Munkájukat megkönnyíti, hogy a nyilvántartó rendszert elkészítették, abban már rögzíteni
tudják a hozzátartozók elérhetőségét, és nyomon lehet követni Őket.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület adjon helyt Polacsik Attila,
köztemetőt üzemeltető vállalkozó kérésének, miszerint kéri a hozzájárulást egy új szolgáltatás
– a sírnál való ravatalozás – bevezetéséhez, illetve a temetkezési szolgáltatásokat igénybe
vevők által fizetendő díjak helyi rendeletben történő módosításához. A rendelet módosítását
februárban tárgyalhatnák meg. A tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni Polacsik Úr munkáját. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a köztemető üzemeltetőjének
tájékoztatóját a 2016. évi bevételekről és kiadásokról 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:
10/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat
Városi köztemető üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Polacsik Attila, a városi köztemető üzemeltetője által
beterjesztett, a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
3. napirendi pont: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesen 2015. évben kiépített térfigyelő
kamerarendszer működtetését helyi rendeletben kell szabályozni. A Testület meg is alkotta
rendeletét. Az önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer kezelésével, üzemeltetésével,
felügyeletével a közterület-felügyelőt bízta meg, akinek munkaköre kibővült ezzel a
feladattal. A rendszer kiépítése óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy lehetne több
kamera is, amellyel még inkább növelhető a közbiztonság, a közterületi rend biztosítása.
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Felvette a kapcsolatot a Belügyminisztérium szakembereivel annak kapcsán, hogy lesz-e
pályázati lehetőség a rendszer bővítésére. A rendelet tartalmazza a térfigyelő kamerák pontos
helyét és a kamerákkal megfigyelt közterületek elnevezését. A kamerák felszerelése óta eltelt
időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy egyes kamerákat célszerű lenne áthelyezni vagy más
irányba állíttatni. Egyes kamerákat áthelyeztettek, illetve az ÁMK-nál lévőket átállíttatták, de
a kamerák száma nem változott. Fentiek értelmében szükségszerű a rendelet módosítása. 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 egyetértett a rendelet módosításának szükségességével, és javasolja a
rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek további kérdése, véleménye van a
rendelettervezetet illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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)
2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Rajos István alpolgármester visszatért az ülésterembe.
4. napirendi pont: Rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Közszolgálati Tisztviselők Napja, a Semmelweis-nappal
egyetemben minden év július 1-jén munkaszüneti nap volt egészen 2016. év végéig. 2017.
január 1-jétől a köztisztviselők július 1-jei munkaszüneti napját eltörölték. A Semmelweis-nap
a törvény erejénél fogva továbbra is munkaszüneti nap marad. A közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény módosítása lehetőséget ad arra, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a
Testület továbbra is munkaszüneti nappá nyilvánítsa július 1-jét. Kéri, hogy ezt a lehetőséget
– elismerve a köztisztviselők munkáját – biztosítsa a Testület a köztisztviselők számára. Az
egészségügyi, szociális, óvodai és bölcsődei dolgozók is rendelkeznek saját munkaszüneti
nappal. Amennyiben a Testület helyt ad a kérésnek, úgy rendeletben kell rendelkezni arról,
hogy a hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je
munkaszüneti nap legyen. 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 elfogadásra javasolja az előterjesztést, ezzel a rendelettervezet
rendeletté emelését.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek további kérdése, véleménye van a
rendelettervezetet illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
3/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
5. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemterve 2017. évre
Mitykó Zsolt polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
értelmében a polgármesternek meg kell határoznia az adott év szabadságának ütemezését,
melyet a Testületnek február 28-áig kell jóváhagynia. Az alpolgármester szabadságára
ugyanezen szabályok vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a
polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki. Minden év január 31-éig a
jegyző kötelezettsége megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának
mértékét.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A polgármester is és az alpolgármester is a 2016. évi
szabadságát maradéktalanul kivette, tehát nincs 2017. évre áthozott szabadságuk.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket. Az előterjesztést az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület hagyja jóvá a polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtermét, kézfelnyújtással szavazzon.
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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11/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 2017. évre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint jóváhagyja a polgármester
2017. évi szabadságolási ütemtervét:
- Összes szabadság: 41 nap – szabadság kivétele: Február 3. 1 nap, Február 10. 1 nap, Február
17. 1 nap, Február 24. 1 nap, Március 3. 1 nap, Március 10. 1 nap, Március 17. 1 nap, Március
24. 1 nap, Április 7. 1 nap, Április 21. 1 nap, Május 12. 1 nap, Május 19. 1 nap, Május 26. 1
nap, Június 22.-23. 2 nap, Június 29.-30. 2 nap, Július 10.-14. 5 nap, Augusztus 7-11. 5 nap,
Szeptember 15. 1 nap, Szeptember 22. 1 nap, Szeptember 29. 1 nap, Október 12-13. 2 nap,
Október 27. 1 nap, November 10. 1 nap, November 17. 1 nap, November 24. 1 nap,
December 21.-22. 2 nap, December 27-29. 3 nap.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. működtetéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Bizottsági ülésen alpolgármester úr tájékoztatást nyújtott az
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 2017. évi várható működtetéséről. Felkéri
Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a bizottsági ülésen elhangzottakról a Testületet.
Rajos István alpolgármester: A Testület alapító tagként részt vesz az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft. tevékenységében, amely a PILOT program keretein belül jött
létre. A Kft. a PILOT programban megtermelt mezőgazdasági termékek, és tartott sertések
beszerzésével, értékesítésével, koordinálásával foglalkozik. 2017. március 1-jétől változnak a
Kft. működési feltételei, ennek megfelelően szabályzata is. A Kft. alapító tagjainak, a PILOT
programban részt vevő önkormányzatoknak dönteniük kell, hogy a jövőben szükség van-e a
Kft-re, és ha igen vállalják-e annak további működtetését. A Kft. a növénytermesztés területén
a palánták, a növényvédő szerek, az állattartás területén a malacok, a takarmány beszerzésétől
az értékesítésig elvégzi az összes koordinációs feladatot, emellett a jogszabályoknak való
megfeleléshez biztosítja a szükséges szakembereket. A Kft-nek rendkívül jól kiépített
kapcsolatrendszere alakult ki a beszerzés és az értékesítés területén, tevékenységét jó
eredménnyel végzi, rendkívül kedvező árakat alkudott ki az értékesítés tekintetében, és
gazdaságilag is jól működik. A Testületnek, mint alapító tagnak kell nyilatkoznia határozattal
a Kft. további működtetéséről. Javasolja, hogy a Testület a jövőben is maradjon tagja a Kftnek, és vállalja annak további működtetését. Információja szerint az alapító
tagönkormányzatok mindegyike vállalja a további működtetést, tekintettel arra, hogy a Kft.
rendkívül jó eredménnyel működik. A Kft. működtetési költségéhez történő hozzájárulás
Mezőhegyes vonatkozásában havi 127.500,- Ft volt, ami nem az önkormányzat költségvetését
terhelte, hanem a program keretében nyújtott központi támogatást, illetve a termékek
értékesítéséből befolyt bevételt. A Kft. a tagdíjakból biztosítani tudta a cég működtetéséhez
szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket. A Kft. számításokat végzett annak
kapcsán, hogy milyen formában, és mekkora összegű befizetéssekkel lehetne rentábilisan
működtetni a jövőben is a Kft-t. A működtetés megoldható részben az állatjóléti támogatás –
2.550,- Ft/jószág – igénybevételével, részben havi 18.000,- Ft + ÁFA/brigád szolgáltatási díj,
illetve havi 10.000,- Ft koordinációs és menedzsment szolgáltatási díj befizetésével. Ezen
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tételekről kellene döntenie a Testületnek. A jövőben a Kft-n keresztül biztosított lenne a
szakemberek alkalmazása is, úgy, mint a növényvédőé, a növényorvosé, az állatorvosé, addig,
amíg a rendelkezésre álló keretösszeg engedi. Fontos hangsúlyozni, hogy az eddigiekben havi
127.500,- Ft díjat kellett fizetni a Kft-nek a működtetésre, amennyiben a Testület elfogadja
javaslatát, március 1-jétől a fent elmondott díjakat kell megfizetni, ami lényegesen kevesebb
költséget jelent. Amennyiben az önkormányzat kilép a Kft-ből, úgy a Kft. eddigi
koordinációs, adminisztrációs tevékenységét át kellene vállalnia, illetve ki kellene építenie azt
a kapcsolatrendszert, amellyel a Kft. is rendelkezik, annak érdekében, hogy a beszerzés és
értékesítés zökkenőmentes legyen.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Meglátása szerint ez egy fontos, költségvetést érintő kérdés. A
Testület tagjai felelősségteljes döntést csak úgy tudnak hozni, ha egy adott témát illetően
részletes információval rendelkeznek. E téma kapcsán hiányolja az írásos tájékoztatót.
Rajos István alpolgármester: Mint ahogy említette, a Kft. működtetési költségéhez történő
hozzájárulás nem az önkormányzat költségvetését terheli, hanem az a program keretében
nyújtott központi támogatásból, illetve a termékek értékesítéséből származó bevételből
fizetendő.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A rövid, írásos tájékoztató a Kft. részéről hétfőn délelőtt
érkezett a hivatalhoz, így részletes tájékoztató ezen ok miatt nem készült a Testület elé. A
PILOT program működéséhez az önkormányzatnak a saját költségvetéséből nem kellett
hozzájárulást fizetnie, mert azt a központi támogatásból és a termékek értékesítéséből befolyt
bevételből finanszírozták. A program tervezése során figyelembe vesznek minden előre
tervezhető kiadási tételt, és olyan programot állítanak össze, amely megvalósítható a
támogatásokból és bevételekből. Az önkormányzatnak a program működtetése plusz kiadást
nem jelent. Az alpolgármester úr által elmondottak értelmében ráadásul az új rendszerrel
kevesebb hozzájárulást kell fizetni.
Mitykó Zsolt polgármester: A termékek értékesítéséből befolyt bevétel nem az
önkormányzat költségvetését gyarapítja, de az önkormányzat költségvetését sem terheli a
működtetési hozzájárulás megfizetése. Amennyiben a Testület elfogadja a javaslatot, azzal
jelentős megtakarítás érhető el a PILOT programban működő rendszernek.
Rajos István alpolgármester: A PILOT program az eddigiekben a Belügyminisztérium által
nyújtott támogatásból és a megtermelt termékek, a felnevelt sertések értékesítéséből
működött, tartotta fenn magát. Az idei évtől a BM már semmiféle támogatást nem nyújt, tehát
amennyiben működtetni kívánják a továbbiakban is a rendszert, úgy az ahhoz szükséges
összeget a rendszernek saját magának kell kitermelnie. A rendszer jól működik, tehát az
önkormányzat költségvetését nem terheli a fizetendő hozzájárulás. A 2.550,- Ft állatjóléti
támogatás egy központi, állami támogatási forma. Ez sem az önkormányzat bevétele, hanem a
programé. Azért kell testületi döntés a hozzájárulás biztosításáról, mert a Testület alapító
tagja, tulajdonosa a Kft-nek. Pozitív döntés esetén a Testület tagja marad a Kft-nek, és
igénybe veszi a Kft. nyújtotta szolgáltatásokat, annak érdekében, hogy a program tovább
tudjon eredményesen működni Mezőhegyesen is.
Magyar Tibor képviselő: A korábbi központi támogatást már nem folyósítja az Állam, így a
Kft. megvizsgálta, hogy mekkora hozzájárulást kell megfizetni ahhoz, hogy a Kft.
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zökkenőmentesen működjön tovább. A Kft. a működéséhez szükséges infrastrukturális
feltételeket megteremtette az elmúlt évek során, így vélhetően kevesebb mértékű hozzájárulás
szükséges a meglévő rendszer fenntartásához, működtetéséhez. Az előző évek tapasztalatai
alapján vélhetően a rendszer ki tudja termeli a működéséhez szükséges költségeket. A
program indulásakor felhívták a figyelmet, hogy az egyes programoknak egy meghatározott
időn belül önfenntartónak kell lennie, tehát meg fog szűnni az állami támogatás. Amennyiben
a Testület nem szeretné, hogy az önkormányzat, a hivatal apparátusa vállalja fel a Kft. eddigi
feladatait, úgy támogatni szükséges a javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Már 2016. évben kérték a közmunkaprogram felsőbb
döntéshozói, hogy olyan közfoglalkoztatási programokat tervezzenek a települések, amelyek
önfenntartóak, azaz a közfoglalkoztatottak által végzett értékteremtő munkával fenn tudják
tartani a rendszert, fizetni képesek a dolgozók bérét, és így tovább. Ez irányú törekvés a
PILOT programban is tapasztalható, az eredmények azt mutatják, hogy a rendszer
fenntartható lesz a jövőben.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye igénybe
az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásait úgy, hogy
vállalja az állatonkénti 2.550,-Ft szolgáltatási díj megfizetését, és hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés aláírására, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
12/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásainak
igénybevétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy igénybe kívánja venni az Európai
Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásait az előterjesztésben
megjelölt feltételek szerint.
A szerződésben állatonként (sertés) 2.550,- Ft szolgáltatási díj megfizetését vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírása után számoljon be a képviselő-testület felé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye
igénybe az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. növénytermesztési szolgáltatásait
úgy, hogy vállalja a növénytermesztési szolgáltatásért havonta, brigádonként 18.000,-Ft + Áfa
szolgáltatási dij megfizetését, és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására,
kézfelnyújtással szavazzon.
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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13/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. növénytermesztési szolgáltatásainak
igénybevétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy igénybe kívánja venni az Európai
Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. növénytermesztési szolgáltatásait az előterjesztésben
megjelölt feltételek szerint.
A szerződésben növénytermesztési szolgáltatásért havonta, brigádonként 18.000,-Ft + Áfa
szolgáltatási dij megfizetését vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírása után számoljon be a képviselő-testület felé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, mint az
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. részére „Pilot” brigádonként
2017.03.01-től 2018.02.28 napjáig havonta 10.000,-Ft koordinációs és menedzsment
szolgáltatási díjat fizessen meg azzal a feltétellel, hogy a Kft. ügyvezetője 2017. december
15.-től 2018. március 15. napjáig beszámol a díj felhasználásáról, és hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés aláírására, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
14/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. koordinációs és menedzsment
szolgáltatásainak igénybevétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határoz, mint az Európai Uniós Társadalmi Célú
Nonprofit Kft. tulajdonosa, hogy a Kft. részére „Pilot” brigádonként 2017.03.01-től
2018.02.28. napjáig havonta 10.000,- Ft koordinációs és menedzsment szolgáltatási díjat
folyósít azzal a feltétellel, hogy a Kft. ügyvezetője 2017. december 15.-től 2018. március 15.
napjáig beszámol a díj felhasználásáról.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírása után számoljon be a képviselő-testület felé.
Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés elkészítésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
2. Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Néhai Jeney Lajos DLA Ybl díjas építészmérnök, Mezőhegyes
Város volt főépítészének halálát követően igyekeztek olyan főépítészt találni, aki Jeney úr
méltó utódja lehet. A főépítész felülvizsgálja az önkormányzat építészeti jellegű helyi
rendeleteit és elkészíti a Településképi Arculati Kézikönyvet. Jogszabály értelmében a
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése kötelező, határideje
2017. október 1. Annak érdekében, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és
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településképi rendelet a lehető legmagasabb minőségben készülhessen el, legalább az
elkészítésének idejére főépítészt kell alkalmazniuk, akinek a munkáját nagyban segíteni
fogják a településen élő helyi építészek és mérnökök. A Kézikönyv elkészítését a Békés
Megyei Kormányhivatal ellenőrzi. Kérték, az ellenőrzés során legyenek tekintettel arra, hogy
Mezőhegyesen most alakult meg a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság, amellyel 32
műemlék tulajdonosa is lett, azok felmérése, az esetleges felújítások előkészítése vélhetően
még az idei évben megkezdődik. A főépítész személyét illetően egyeztetett Farkas Sándor
kormánybiztos úrral, aki konkrét javaslattal nem élt. Igen komoly munka előtt állnak, a helyi
rendeletek felülvizsgálatát illetően is, ami várhatóan komoly költséget fog jelenteni.
Igyekeztek több főépítész jelöltet keresni, hogy a Testületnek választási lehetősége legyen, de
az nem sikerült. Az idő szűkösségére tekintettel azonban ki kell választani a főépítész
személyét. Siklósi József Ybl díjas építész urat a Testület megismerte a TOP pályázatok,
közelebbről az ÁMK épületének térrendezése kapcsán. Siklósi úr vállalná a főépítészi
feladatot, ugyanazzal a feltétellel, mint ahogyan Jeney Lajos úr vállalta. Korábban a főépítész
díjazása alkalmanként 90.000,- Ft + ÁFA összegért történt. Kéri a véleményeket, kérdéseket,
észrevételeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jeney úr halálát követően próbáltak új főépítészt találni, aki a
korábbi feltételekkel vállalná a feladatot, de nem sok sikerrel. A főépítészi feladatkör
betöltésének igen szigorú szabályai vannak – főépítészi szakvizsga megléte – ezért kevés a
megfelelő végzettséggel rendelkező szakember az országban. Siklósi József úrnak több éves
tapasztalata van a főépítészi tevékenységet illetően, hiszen több településen is volt már, és
jelenleg – 2010. évtől – Komárom főépítésze. A településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény előírja, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet
kizárólag az önkormányzat által foglalkoztatott települési főépítész közreműködésével
készülhet el. A kézikönyv elkészítése igen komoly szaktudást, és meglehetősen hosszú időt
igényel. Mivel a kézikönyv elkészítésére meglehetősen kevés idő áll rendelkezésre, így
tovább nem várhatnak a főépítész kiválasztásával.
Krcsméri Tibor képviselő: A költségvetés tartalmazza a főépítész díjazását? Amennyiben
igen, mekkora összeggel?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, a költségvetés tartalmazza. A 90.000,- Ft + ÁFA
alkalmankénti díjazást jelent, akkor fizette meg az önkormányzat, amikor a főépítész
megbízást kapott, amikor valamilyen főépítészi feladatot kellett ellátnia, és a városba érkezett.
Korábban Jeney úr évente maximum 4-5 alkalommal jött Mezőhegyesre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes város főépítészi feladatainak ellátásával 2017. február
1-jétől határozatlan időre Siklósi József okleveles építészmérnököt, Ybl díjas építészt bízza
meg, alkalmankénti 90.000,- Ft + ÁFA összegért, kézfelnyújtással szavazzon.
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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15/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. és 10. §-ában foglaltak
szerint Mezőhegyes Város főépítészi feladatainak ellátásával 2017. február 1-jétől
határozatlan időre Siklósi József okleveles építészmérnököt, Ybl díjas építészt (1119
Budapest, Mohai u. 20., tervezői jogosultág: É/1 01-1861) bízza meg.
A főépítész megbízási díját alkalmankénti 90.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg, melyet
az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a főépítésszel kötendő megbízási szerződést az
önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2017. február 28.
3. Az olaszországi Mordano testvértelepülés megkereséséről
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes város testvértelepülésétől, az olaszországi
Mordanoból érkezett megkeresés. Mordanoban létrehozták a Testvérvárosi Kapcsolatok
Bizottságát, amely irányítja, koordinálja, szervezi a testvérvárosokkal kapcsolatos
rendezvényeket, találkozókat. A Bizottság és a Rock és Birra szervezői – akik tagjai a
bizottságnak – egy hosszú távú együttműködést ajánlanak fel Mezőhegyes Város
Önkormányzatának. A bizottság tervei között szerepel, hogy az idén 26. alkalommal
megrendezendő Rock és Birra Zenei és Gasztronómiai Megmozduláson, és a jövőben minden
évben bemutatkozzon egy magyar rock zenekar is. Mivel egy hosszú távú együttműködés a
cél, így minden évben június 10. és július 10. napja között Mezőhegyesen kellene
megrendezni egy olyan válogatót, amelyen kezdő, de tehetséges rock zenekarok, esetlegesen
énekesek mérettetnék meg zenei tudásukat. A verseny lebonyolítására, a nyertes
kiválasztására Mordano egy közös – olasz-magyar – bizottságot kíván létrehozni. A válogatón
nyertes zenekar, vagy énekes meghívást kap a Mordanoban szeptember hónapban
megrendezésre kerülő Rock és Birra Programra. Amennyiben megvalósul az együttműködés,
úgy az ahhoz szükséges pénzügyi fedezetről az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság dönt, a rendezvényekre betervezett keretösszeg terhére. Amennyiben a bizottság
nem tud kellő forrást biztosítani a rendezvény megszervezéséhez, úgy vélhetően Testület elé
kerül még a kérdés.
4. A Mezőhegyesi Református Egyházközség kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Református Egyházközség azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy a reformáció emlékéve alkalmából az egyházi és városi
megemlékezéseiket anyagilag támogatni szíveskedjen. A 2017-es év a protestáns
egyházakban kiemelt fontosságú év, mert a Reformáció 500., a Tiszántúli Református
Egyházkerület 450., a helyi református közösség 135. évfordulóját ünnepelik. Szeretné, ha
ezeket az évfordulókat együtt ünnepelnék meg. Több rendezvényt is tervez az Egyházközség.
Májusban négynapos rendezvénysorozatot, júniusban gyermektábort, októberben
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emlékhangversenyt és ökomenikus istentiszteletet, faültetést, novemberben a Vándorbiblia
fogadását. Az egyházközség a rendezvényeik megvalósításához 250.000,- Ft támogatást kért.
Ezen túlmenően kérik az önkormányzat csatlakozását valamely rendezvényhez. Véleménye
szerint jelen ülésen nem kell dönteni a kérésről, amikor aktuálissá válik egy-egy rendezvény,
úgy abban az esetben dönt a testület a rendezvényen történő részvételről, az együttműködésről
és az esetleges támogatásáról. Kéri, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság is vegye figyelembe a kérelmet a rendezvényekre tervezett keretösszeg
felosztásánál.
5. Szándéknyilatkozat Kaszaper Község Önkormányzatának
Mitykó Zsolt polgármester: Kaszaper Község Önkormányzatának polgármestere Csürhés
István Úr azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy szándéknyilatkozattal
támogassa a zöldség- és gyümölcsszárító üzemük bővítését, fejlesztését. Kaszaper Község
Önkormányzata az általa létesített szárítóüzem bővítését, fejlesztését tervezi, a 2017. évi Start
Közmunka programon belül, amelyhez támogatást nyújt a Belügyminisztérium. A beruházás
megalapozottsága érdekében kérik a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzata által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket Kaszaper részére értékesíti, és
amennyiben elégedettek lesznek a szárított termékek minőségével, igénybe veszik a szárító
kisüzem szolgáltatásait, és a termékeket a település közétkeztetését biztosító konyháján
felhasználják. Tájékoztatja a Testületet, hogy a szándéknyilatkozatot aláírta.
6. Szándéknyilatkozat – EFOP 392-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben című pályázathoz – Battonya
Mitykó Zsolt polgármester: Battonya Város Önkormányzata pályázni kíván az EFOP 392–
16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati kiírásra. A program
megvalósításához konzorciumpartnereket keres, ezért kérte, hogy amennyiben az
önkormányzat részt venne a partnerségben, szándéknyilatkozattal jelezze azt. A pályázaton
elnyerhető támogatás 500 millió Ft, és a támogatási intenzitás 100 %-os. A pályázaton
elnyerhető támogatás mértéke függ a konzorcium által lefedett települések létszámától, így
fontos, hogy Mezőhegyes is partnerként szerepeljen a programban. A program sikeres
megvalósítása érdekében aláírta a szándéknyilatkozatot.
7. Szándéknyilatkozat – EFOP – 153 – 16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című pályázathoz – Mezőkovácsháza
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázni kíván az
EFOP 153–16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati kiírásra.
Hasonlóan Battonya Város Önkormányzatához, Mezőkovácsháza a program
megvalósításához konzorciumpartnereket keres, ezért kérte, hogy amennyiben az
önkormányzat részt venne a partnerségben, szándéknyilatkozattal jelezze azt. A pályázaton
elnyerhető támogatás 500 millió Ft, és a támogatási intenzitás 100 %-os. A pályázaton
elnyerhető támogatás mértéke függ a konzorcium által lefedett települések létszámától, így
fontos, hogy Mezőhegyes is partnerként szerepeljen a programban. A program sikeres
megvalósítása érdekében aláírta a szándéknyilatkozatot. Mindkét pályázat esetében a
szándéknyilatkozat Mezőhegyes Város Önkormányzatára nézve nem jár anyagi
kötelezettségvállalással. A pályázatok elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatását segítik elő. Mindkét pályázat esetében, azok benyújtását megelőzően a
Testületnek határozattal kell döntenie arról, hogy konzorciumi tagként csatlakozik a
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pályázathoz. Ebből kifolyólag várhatóan rövid időn belül rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívására kerül sor.
Rajos István alpolgármester: Most érkezett részére az értesítés, hogy a pályázatok
benyújtása 2017. február 9-én történik, így a pályázatokhoz történő csatlakozásról, a
konzorciumban való részvételről legkésőbb a jövő héten döntenie kell a Testületnek. A
pályázatokról részletes, írásos tájékoztatót küldenek a képviselők részére.
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:
2017. február 22 (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
2) 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
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte
Krcsméri Tibor és Zsóriné Kovács Márta képviselőket. Megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést –1630 órakor – berekesztette.
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