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

5/R/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. február 8. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli 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,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Meghívottak: Ianosné Dr. Gurzó Mária fogorvos, Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait, a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. Ianosné Dr. Gurzó Mária praxisjogának értékesítése
2. Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Ianosné Dr. Gurzó Mária praxisjogának értékesítése
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2017. január 9.-ei rendkívüli ülésén Ianosné Dr.
Gurzó Mária Magdolna, a mezőhegyesi II. számú fogorvosi körzet volt fogorvosa
praxisjogának értékesítésének témájában akként határozott, hogy azt a nyilatkozattételi
határidő lejártát megelőzően, a bejelentéstől számított 45 napon belüli napra összehívandó
rendkívüli ülésre újból napirendre tűzi. Ianosné Dr. Gurzó Mária 2016. december 28. napján
jelezte az önkormányzatnak, hogy Dr. Frankó Evelin Vivien személyében talált vevőt a
praxisára, de a Testület azért nem dönthetett a feladat-ellátási szerződés megkötéséről, mert a
praxisjogot szerző nem tudta bemutatni a fogorvosi képesítését igazoló dokumentumokat. A
testületi döntésre nyitva álló határidőig Dr. Frankó Evelin Vivien becsatolta a szükséges
dokumentumokat, azok megfelelnek a jogszabályban előírtaknak, így nincs akadálya annak,
hogy a Testület feladat-ellátási szerződést kössön a doktornővel. (Dr. Frankó Evelin Vivien
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fogorvos által megküldött dokumentumok a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az új doktornő
leghamarabb mikortól láthatná el a fogorvosi feladatokat?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő álláspontja szerint
legkorábban május 1.-jétől kezdheti meg a munkát az új fogorvos. Attól is függ, hogy a
doktornő milyen formában szándékozik ellátni a feladatot, vállalkozásban, vagy esetlegesen
alkalmazásban.
Jeszenka Zoltán képviselő: Elmúlt ülésen említette a doktornő, hogy amennyiben bizalmat
szavaz neki a Testület és megköti vele a feladat-ellátási szerződést, úgy Mezőhegyesen fog
letelepedni. Ezen szándékát továbbra is fenn kívánja tartani?
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Igen.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az önkormányzat tud biztosítani a doktornő részére bérlakást?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, jelenleg egy beköltözhető állapotban lévő önkormányzati
bérlakást tud felajánlani a doktornőnek. Annak részleteiről a későbbiekben egyeztetnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van a
témát illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat II. számú fogorvosi körzete
fogorvosi feladatainak ellátására Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvossal kössön feladat-ellátási
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:
19/2017.(II.8.) Kt. sz. határozat
Feladat-ellátási szerződés kötése Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvossal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-ának rendelkezései értelmében feladat-ellátási szerződést
kíván kötni Dr. Frankó Evelin Vivien (an: Jantyik Tünde Zita, szül: Békéscsaba
1991.04.08., lakhely: 5553 Kondoros, Iskola u. 3.) fogorvossal, Mezőhegyes Város
Önkormányzatának II. számú fogorvosi körzete fogorvosi feladatainak ellátására.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladat-ellátási szerződés előkészítéséről és azt
elfogadásra terjessze be a képviselő-testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. március 28. – a feladat-ellátási szerződés megkötésére
Mitykó Zsolt polgármester: Gratulál a doktornőnek. Kéri, hogy a feladat-ellátás, a
lakáskérdés részleteinek tisztázása érdekében vegye fel jegyző úrral a kapcsolatot.
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Kéri, hogy a bérlakással kapcsolatosan időben
egyeztessenek.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A rendelkezésre álló önkormányzati bérlakásokat a doktornő
bármikor megtekintheti. Miután kiválasztotta a számára megfelelő lakást, úgy arról
tájékoztatja a Testületet, és a szükséges felújításról a Testület döntést hoz. A jelenleg üresen
álló lakások mindegyike kisebb-nagyobb mértékű felújításra szorul. A felújítások igen
komoly költséget fognak jelenteni az önkormányzatnak.
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Lesz új fogászati kezelőszék? Amennyiben igen, úgy
annak beszerzése mikorra várható?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az új fogászati kezelőszékkel kapcsolatban jelenleg nem tud
nyilatkozni. Jelenleg a régi fogászati gép áll rendelkezésre, azt az önkormányzat felújíttatta,
használhatóvá tette.
Ianosné Dr. Gurzó Mária fogorvos: Milyen röntgengéppel dolgoznak jelenleg?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az eddigiekben is használt röntgengép áll rendelkezésre.
Ianosné Dr. Gurzó Mária fogorvos: A Testület továbbra is fenntartja azon elhatározását,
hogy felújítja a fogászati rendelőt? Támogatnák az önkormányzat ezen elhatározását.
Magyar Tibor képviselő: Kéri, hogy a részletkérdéseket tisztázzák a jegyző úrral, és
amennyiben bármely kérdést illetően a Testület hozzájárulása szükséges, azt döntésre a
jegyző úr a Testület elé terjeszti. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai is támogatják a
feladat-ellátási szerződés megkötését Dr. Frankó Evelin Viviennel. A doktornő tisztában van a
feltételekkel, azzal, hogy milyen a rendelő felszereltsége, milyen fogászati kezelőszék áll
jelenleg rendelkezésre. Többek között ismertették vele azt is, hogy jelenleg pénzügyi akadálya
van az új fogászati kezelőszék beszerzésének. Nincs kétség afelől, hogy a városnak szüksége
van egy állandó fogorvosra, aki hosszú távra vállalná a feladatot. Örömmel fogadják a
doktornőt és lehetőségeikhez mérten igyekeznek mindenben támogatni. A jegyző úr
mindenben a doktornő rendelkezésére áll.
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Bizonytalan volt a fogadtatását illetően. A kezdeti igen
pozitív fogadtatást követően a Testület elmúlt ülésén hozott döntése negatívan érintette. A
jövőt illetően számára is fontos, hogy a Testületnek milyen elképzelései vannak a fogorvosi
ellátás biztosítását, a rendelő fejlesztését illetően. Például marad-e a két körzet, vagy egy lesz,
lesz-e fejlesztés, új fogászati kezelőszék, vagy sem. Ezek a kérdések nagyon fontosak, hiszen
egy kezdő orvost annál inkább motiválják azok az elképzelések, amelyek a fejlesztésre
irányulnak.
Magyar Tibor képviselő: Korábban Ianosné Dr. Gurzó Mária úgy vállalta a feladatellátást,
hogy a Testület bizalmat szavazott részére és biztosította a II. számú fogorvosi körzet
működéséhez szükséges 3600 fő ellátotti létszámot, 30 órás finanszírozási szerződéssel.
Jelenleg kettő körzet van Mezőhegyesen, de most is biztosított lesz számára a teljes körzet, az
említett létszámmal.
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Korábban felmerült, hogy összevonják a két körzetet.
Magyar Tibor képviselő: Csak abban az esetben, ha a település lakosságszáma olyan
mértékben lecsökkenne, hogy az az összevonást indokolja.
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Mitykó Zsolt polgármester: Az egyik fogorvosi körzetben úgy tudják biztosítani az ellátotti
létszámot, hogy Végegyháza községgel közös körzetet alkotnak. Végegyháza község
polgármestere nemrégiben elhunyt, és a város vezetősége kérte, hogy amíg új polgármestert
nem választanak, és amíg nem rendeződnek az átvétellel kapcsolatos folyamatok, addig a
fogorvosi ellátás ügyében ne eszközöljenek változtatást.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ianosné Dr. Gurzó Mária jelezte az önkormányzatnak, hogy
Dr. Frankó Evelin Vivien személyében talált vevőt a praxisára. A Testületnek a szerződés
beadásától számított 45 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy kíván-e feladat-ellátási
szerződést kötni a vevővel. Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvosi képesítését nem tudta
bemutatni, diplomájának honosítása akkor még nem történt meg, ezért döntött úgy a Testület,
hogy a határidő lejárta előtt újra napirendre tűzi a témát, feltételezve, hogy addigra sikerül a
szükséges dokumentumokat beszereznie. Nem a doktornő személyével volt a probléma. Jelen
ülésre becsatolt minden szükséges dokumentumot, így a Testület döntött arról, hogy
szerződést köt a doktornővel. A fogorvosi rendelőben kisebb felújítást eszközöltek,
beszerezték azokat az eszközöket, felszereléseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a
jogszabály szerinti minimális feltételnek a rendelő megfeleljen. Az önkormányzat biztosítja a
jogszabály által előírt minimális feltételeket, azon túlmenően a doktornő döntése, hogy milyen
további fejlesztést valósít meg a fogorvosi rendelőben.
Magyar Tibor képviselő: A Testület döntött az új fogászati kezelőszék beszerzéséről, azt a
későbbiekben sem vonta vissza és nem is szándékozik visszavonni. Kérdéses, hogy mikor
tudja az önkormányzat a beszerzést lebonyolítani, hiszen jelenleg igen komoly pénzügyi
nehézségekkel küzd.
Mitykó Zsolt polgármester: Reményei szerint március 15.-e után, az adóbevételből lesz rá
lehetőség, hogy az új kezelőszéket megvegyék.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzat 1 millió Ft-ot biztosított
ahhoz, hogy a II. számú fogorvosi körzet rendelője – amelynek feladatát jelenleg
helyettesítéssel látják el – a minimális feltételeknek megfeleljen, és február 1-jétől
megkezdődjön a rendelés, a betegek ellátása. A fogászati kezelőszék beszerzésének időpontja
vélhetően későbbre tolódik, hiszen az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van, az említett
1 millió Ft is plusz kiadásként jelentkezett.
Rajos István alpolgármester: A doktornő által felvázolt feltételekről a testületi döntést
megelőzően lett volna célszerű tárgyalni. A jelenlegi feltételek szerint, a rendelő jelenlegi
állapotának megfelelően is vállalja a doktornő a feladatot? Abban az esetben is vállalja a
feladat ellátását, ha az önkormányzat esetlegesen mégsem tudja megvásárolni az új fogászati
kezelőszéket, és a jelenleginél több fejlesztést nem tud megvalósítani? Az önkormányzatnak
is fontos ez a kérdés, hiszen a Testület döntése értelmében a doktornő teljes munkaidőben
látná el a fogorvosi feladatokat a II. számú fogorvosi körzetben, amellyel megoldódna egy
régóta fennálló probléma. A Testület döntött a fogászati kezelőgép beszerzéséről, de annak
ütemezése az önkormányzat anyagi lehetőségétől függ.
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Természetesen vállalja a feladatot, csak szeretett volna
tisztában lenni az egyéb, korábban megbeszélés szintjén említett feltételekkel. Ilyen például a
körzetek esetleges összevonása, illetve az új fogászati kezelőszék beszerzése.
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Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A doktornő szeretné-e, ha a két fogorvosi
körzet összevonásra kerülne? Vállalná-e az egy körzet feladatainak ellátását? Vállalkozóként,
vagy közalkalmazottként tervezi-e a jövőben a feladat-ellátást?
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: Igen szeretné, ha össze lenne vonva a két körzet. A
feladatot vállalkozóként kívánja ellátni.
Rajos István alpolgármester: Nincs akadálya a két körzet összevonásának? Az illetékes
szakhatóságok engedélyeznék a körzetek összevonását?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az ÁNTSZ nem zárkózik el a kérdés elől. Ellenben a
körzeteket illetően mindenképpen egyeztetni kell Végegyháza Község Önkormányzatával.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Amennyiben a Testület a körzetek
összevonása mellett dönt, úgy Mezőhegyes Végegyházával már nem alkotna közös körzetet.
Rajos István alpolgármester: Hozzávetőlegesen május hónapra tisztázódik minden eddig
felmerült kérdés. Úgy, mint a körzetek esetleges összevonásának, az új fogászati kezelőszék
beszerzésének kérdése. Végegyházán április hónapban lesz a választás, így május hónapra a
körzetek problémája is megoldódhat.
Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos: A fogászati kezelőszéket illetően Ő tudna ajánlani egy
olcsóbb és véleménye szerint jobb kezelőszéket, mint amilyenre az önkormányzat ajánlatokat
kért. A szervizelés költsége is változó lehet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A kezelőszék kiválasztásáról a Testület dönt. A kezelőszék
kiválasztásáról akkor dönt a doktornő, ha Ő kívánja azt megvásárolni. Az ajánlatok minimális
árkülönbséget mutatnak, a különböző típusú kezelőszékek közel azonos felszereltségűek. A
kezelőszék kiválasztásánál a Testület természetesen kikéri szakember véleményét.
Magyar Tibor képviselő: Természetesen a Testület kikéri annak a fogorvosnak a véleményét
is, aki a kezelőszékkel dolgozni fog. A bizottságok, és a szakemberek véleményét kikérve
dönt arról a Testület, hogy melyik típusú kezelőszéket vásárolja meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan további kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, a bejelentések tárgyalásával folytatja a Testület a rendkívüli ülést.
Bejelentések
1. Javaslat az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés adományozásához
Mitykó Zsolt polgármester: Az Országos Rendőr Főkapitányság minden évben kimagasló
közösségi és rendőri munkájáért 1 körzeti megbízottnak az „Év Körzeti Megbízottja”
elismerést adományozza. Az elismerésre a rendőr-főkapitányságok vezetői megyénként 1-1 fő
megbízottat terjeszthetnek fel az ORFK Rendészeti Főigazgatóságára, minden év február 15.éig. Az elismerés odaítélésének kritériumai – a kiemelkedő szakmai munka mellett – többek
között az önkormányzat általi támogató vélemény. Ezen elismerés odaítélésére javasolja
Kuffer Attila rendőr főtörzsőrmestert, aki kiemelkedő szakmai munkáján túl, tevékenységével
kivívta a lakosság elismerését, tiszteletét. Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés,
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vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Országos Rendőrfőkapitányság által alapított „Év Körzeti Megbízottja” elismerés adományozására kiemelkedő
szakmai munkájáért, példamutató magatartásáért, az átlagosnál magasabb szintű bűn-, és
ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési tevékenységéért Kuffer Attila rendőr főtörzsőrmestert
javasolja, 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:
20/2017.(II.8.) Kt. sz. határozat
Javaslat az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés adományozására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Országos Rendőr-főkapitányság által alapított „Év
Körzeti Megbízottja” elismerés adományozására kiemelkedő szakmai munkájáért,
példamutató magatartásáért, az átlagosnál magasabb szintű bűn-, és ifjúságvédelmi, balesetmegelőzési tevékenységéért Kuffer Attila rendőr főtörzsőrmestert javasolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület támogató javaslatát továbbítsa a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság felé az ORFK Rendészeti Főigazgatóságára történő
felterjesztése érdekében.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a támogató javaslat megküldésére: 2017. február 10.
2. EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű pályázati lehetőség
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet az „Esély Otthon” elnevezésű pályázati kiírásról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett
közzé helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális
alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az odaköltözés, ezáltal javuljon a vidék
népességmegtartó ereje és versenyképessége. Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon”
elnevezésű pályázat elsődleges célja, hogy megakadályozza a fiatalok elvándorlását a vidéki
településekről. A Kormány e pályázaton keresztül 18-35 év közötti fiatalok számára nyújt
támogatást. A pályázat 100 %-os finanszírozású. A támogatás 50 %-ának erejéig
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokat lehetne felújítani. A kiválasztott fiataloknak
szerződést kell kötniük a pályázatban szereplő feltételek vállalásáról. Amennyiben a fiatalok
teljesítik a feltételeket – ilyen például közösségi munkában, továbbképzéseken történő
részvétel – 5 évig bérleti díj megfizetése nélkül élhetnek a bérlakásban, emellett pénzügyi,
lakhatási támogatást is kaphatnak. A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke minimum 50
millió Ft, maximum 200 millió Ft. Az elnyert támogatás 50 %-át lehet felújításra költeni, a
többit egyéb soft elemekre, és van hat olyan önállóan támogatható tevékenység, amelyek
közül 4 tevékenység választása kötelező. A fiatalok kiválasztásának szigorú szabályai vannak.
Ilyen például, hogy a kiválasztott nem lehet a pályázó önkormányzattal rokoni kapcsolatban,
illetve nem állhat alkalmazásában. A pályázat benyújtására 2017. március 5. napjától van
lehetőség, 2 hónapon keresztül, ciklusonként. Célszerű olyan pályázatírót megbízni, aki
tisztában van a pályázati kiírás részleteivel, a különböző soft elemek elszámolhatóságával, és
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képes a pályázat koordinálására az előkészítéstől annak lezárásáig. A pályázat előkészítésére a
támogatásból maximálisan 10,5 % számolható el. Egy-egy lakás felújítására annyiszor 3
millió Ft-ot lehet költeni, ahány tagú a család. Amennyiben a Testületnek szándékában áll
benyújtani a pályázatot, úgy szakember segítségével felmérnék azokat a lakásokat, amelyek
felújításra kerülhetnének. Emellett meg kell találni azokat a személyeket, jövőbeni bérlőket,
akik mindenben megfelelnek a pályázati feltételeknek.
Rajos István alpolgármester: Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű
pályázati kiírás a Calendula Terv egyik kézzel fogható eredményeként jelent meg, hiszen a
Calendula Terv alapvető célja a fiatalok helyben tartása. Fontos, hogy a pályázat keretében
csak önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kerülhetnek felújításra, a beköltözendő
személyek számától függően 3-3,5 millió Ft értékben. Amennyiben a Testület a pályázat
benyújtása mellett dönt, úgy javasolja, hívják meg és kérjék fel szakértőnek Balog László
Urat, akinek a nevéhez köthető a pályázati kiírás. Ő és a szakmai csoportja mindenben az
önkormányzat segítségére lesz, a pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekre készséggel
válaszolnak. Vélhetően vállalják a pályázattal kapcsolatos koordinációs feladatokat is, az
előkészítéstől kezdődően a projekt lezárásáig.
Uj Zoltán képviselő: Azokból az ingatlanokból, amelyeket a Testület felújításra kijelöl, a
bent lakóknak ki kell költözniük?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Igen, csak azok költözhetnek be a felújítást követően
az ingatlanokba, akik megfelelnek a feltételeknek, és akiket ennek megfelelően az
önkormányzat kiválaszt. A felújítás ideje alatt sem lakhatják a lakást.
Rajos István alpolgármester: A támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül
kell, hogy a lakásba beköltözzenek. A fenntartási idő végéig kell ugyanezen célra a lakást
bérbe adni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Olyan önkormányzati bérlakásokat célszerű a pályázatba
bevonni, amelyek komolyabb felújításra szorulnak. Például a Templom utcai bérlakásokat
nincs értelme bevonni, mert azok kisebb felújításra szorulnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Annak érdekében, hogy az önkormányzat indulni tudjon a
pályázaton, időben ki kell választani azokat a párokat, családokat, akik hajlandóak lennének a
pályázati feltételeket vállalva, a felújított önkormányzati bérlakásba költözni. Ezen előkészítő
munkálatokat megkezdik. A pályázat előkészítőjének, elkészítőjének, a projekt
koordinálójának a kiválasztása érdekében a témát legalább egy alkalommal újra napirendre
kell tűzni. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a téma szakértőjét, Balogh László urat meghívják
a testületi ülésre.
Kéri az esetleges további kérdéseket, véleményeket. Mivel további kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a vidék
népességmegtartó képességének javítását, a vidékről történő „minőségi elvándorlás”
megakadályozását célzó EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű felhívásra,
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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21/2017.(II.8.) Kt. sz. határozat
EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű pályázati lehetőség
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a vidék népességmegtartó
képességének javítását, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozását célzó
EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű felhívásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket
megtegye és felkéri, hogy a szükséges döntés meghozatalához az előterjesztést, pályázati
dokumentációt terjessze be a Testület ülésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Mivel az ülésen bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és
Kerekes György képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, az ülésen való részvételt, és az ülést – 1550
órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Kerekes György
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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