Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
6/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. február 22. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a 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, Uj Zoltán képviselő úr
jelezte távolmaradását. A Testület ülését Száraz Miklós György, József Attila-díjas író
gondolatával nyitja meg: „Vannak városok, amelyek mindörökre becsomagolt dobozok
maradnak, megoldatlan rejtélyek, még az állhatatos utazók sem fejthetik fel titkaikat, mert
meg sem érzik azokat. Az ilyen városokat senki sem értheti meg igazán, csak akik a falai közt
születtek.”
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az
előzetesen megküldött napirendet: 8) Kemény László parkgondozói kinevezése, 9) A
LOVIMPEX Kft. ingatlanvásárlási kérelme. Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi
napirendek megvitatására:
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
3) A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4) A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
13/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra pályázat benyújtására
6) Tagság létesítése a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben
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7) A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
8) Kemény László parkgondozói kinevezése
9) A LOVIMPEX Kft. ingatlanvásárlási kérelme.

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 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:
22/2017.(II.22.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 3/2017., 4/2017., 5/2017. 6/2017., 18/2017. Kt. sz.
nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
röviden tájékoztassa a bizottságokat a rendelet módosításának szükségességéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A IV. negyedévi rendeletmódosítás
eredményeként az 1.767.006.000,- Ft összegű eredeti összevont előirányzathoz képest
1.064.985.118,- Ft-ra csökkent az előirányzat. A zárolt előirányzat összege 702.020.882,- Ft.
Ilyen tétel volt például a szennyvíztisztító korszerűsítésének II. ütemének megvalósítására
betervezett összeg, és a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatokra előirányzott 45 millió
Ft. A költségvetési főösszeg módosulását többek között az évközi testületi döntések, a
központi támogatások, és a pótelőirányzatok okozták. A pótelőirányzatok összegét a 2. számú
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melléklet mutatja. 2016. évben 13.761.368,- Ft pótelőirányzat érkezett az önkormányzathoz,
többek között a bérkompenzációra, a könyvtári illetve közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, illetve a szociális ágazati pótlékra.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság is véleményezte. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, véleménye van a
rendelet módosítását illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.26.) 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)
4/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. napirendi pont: 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: Bölcsődei térítési díjat jelenleg a szolgáltatást igénybe
vevőknek nem kell fizetniük, a Testületnek kell eldöntenie, hogy kíván-e ezen változtatni.
Javasolja, hogy a Testület 2017. évben is 0,- Ft-ban határozza meg a bölcsődei térítési díjat.
Lakossági kérés érkezett arra vonatkozóan, hogy az óvoda nyári ügyeleti rendjét úgy alakítsák
ki, hogy folyamatosan biztosított legyen a gyermekek óvodai ellátása, tehát valamelyik óvodai
telephely nyitva legyen. A kérést illetően egyeztettek az intézmény vezetőjével, és az
egyeztetés eredményeképpen az óvoda nyári ügyeleti rendje ennek megfelelően került
kialakításra. A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót és javasolja továbbá, hogy a Testület
a bölcsődei térítési díjat 0,- Ft-ban állapítsa meg.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület vegye tudomásul 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 szóló 2017. évi
tájékoztatóját, 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:
23/2017.(II.22.) Kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK tájékoztatójának tudomásul vétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi 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 szóló 2017. évi
tájékoztatóját.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a bölcsődei
intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban határozza meg és kérje fel a polgármestert, hogy a
döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon, 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:
24/2017. (II. 22.) Kt. sz. határozat
Bölcsődei térítési díj meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
értelmében a bölcsődei intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban, azaz nulla forintban
határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A temetőt üzemeltető vállalkozó, Polacsik Attila az elmúlt
ülésen előterjesztett beszámolójában tájékoztatta a Testületet, hogy egy új szolgáltatás, a
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sírnál való ravatalozás bevezetését tervezi, ezért kérte ezen szolgáltatás felvételét a helyi
rendeletbe. Emellett kérte a köztemetőről és temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet 2. számú melléklet C. táblázatának minimális formában történő
módosítását. A Temetői létesítmények, szolgáltatások után a temetkezési szolgáltatásokat
igénybe vevők által fizetendő díjak vonatkozásában kéri a módosítást a vállalkozó. Egyes
díjak csökkennének, mások emelkednének, de a temetkezés díja összességében nem változna.
A rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A 2017. januári rendes ülésen a képviselők támogatták az új szolgáltatás és
új díjtétel bevezetését. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a rendelet módosításának indokolásával, és javasolja a
rendelettervezet rendeletté emelését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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 köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.)
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)
5/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a József Attila ÁMK vezetőjét, a Mezőhegyes Városi
Havilap felelős kiadóját, hogy mind a József Attila ÁMK Bölcsődéjének nyitva tartási
rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanapokról, az ÁMK Óvodájának nyitvatartási
rendjéről, beíratási rendjéről, az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről, mind a
temetkezési szolgáltatások után fizetendő díjakról az újságon keresztül tájékoztassák a
lakosságot.
4. napirendi pont: A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté
nyilvánításáról szóló 13/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelet módosítását elsősorban a helyrajzi számok
pontosítása teszi szükségessé, illetve a mellékletben a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. helyett a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-t kell feltüntetni kezelőként. A rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza Mezőhegyes bel-, illetve külterületén lévő idős faállomány
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megnevezését, helyét, illetve a tulajdonos, vagy kezelője feltüntetését. Kéri a kérdéseket,
észrevételeket, esetleges javaslatokat a rendelet mellékletének módosítását illetően. Bizottsági
ülésen Kerekes György képviselő már jelezte, hogy van módosító javaslata.
Kerekes György képviselő: Bizottsági ülésen jelezte, hogy a Mezőhegyes külterületén lévő
idős faállomány tagjai közül a 7. sorszám alatti Rajta erdőben lévő, körülbelül 150 éves
kocsányos tölgy sajnálatos módon elpusztult. Javasolja, hogy ezen tételt vegyék ki a
rendeletből. Amennyiben van rá lehetőség, kéri, hogy a 17. majorban lévő idős platánfát,
amely a 0659/1 hrsz. alatt szerepel, nyilvánítsák védetté, és vegyék fel a rendelet 1. számú
mellékletébe.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nincs akadálya az utóbb említett fa védetté nyilvánításának, de
meg kell nézni annak pontos helyét és meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e a védetté
nyilvánítása. Rövid időn belül igyekeznek elvégeztetni a szükséges vizsgálatot, majd azt
követően a Testület elé terjeszti annak védetté nyilváníttatását. Kéri, hogy jelen ülésen a
Kerekes György képviselő úr által jelzett előbbi módosítással fogadja el a Testület a
rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A Kerekes György képviselő úr által tett módosító javaslattal a bizottság elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
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 helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté
nyilvánításáról szóló 13/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet azzal a módosítással emelje rendeletté, hogy a 7. sorszám alatt szereplő
Rajta erdei kocsányos tölgy kerüljön ki a faállományból, 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)
6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 13/2004.
(IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
5. napirendi pont: Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívásra pályázat benyújtására
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzatok számára kötelezően előírt ASP rendszer
kiépítésére írt ki pályázatot a Kormány, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
elnevezésű felhívással. Egy országos kiterjesztésű rendszer kiépítését tervezi a Kormány, a
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választási informatikai rendszerhez hasonlóan. A pályázattal lehetőséget biztosítanak az
önkormányzatok számára, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozást, a hardver és
szoftver beszerzést 100 %-os állami támogatás segítségével valósítsák meg. Reményei szerint
sikerül mezőhegyesi vállalkozót bevonni a rendszer kiépítésébe.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy a rendszer kiépítése kötelező az önkormányzatra
nézve, a bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület támogatási
kérelmet nyújtson be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra, hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, valamint kérje fel a polgármestert, hogy
gondoskodjon a támogatási kérelem határidőben történő benyújtásáról, 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:
25/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat
Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra pályázat benyújtására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem határidőben történő
benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. március 14.
6. napirendi pont: Tagság létesítése a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben
Mitykó Zsolt polgármester: Elmúlt ülésen a Testület döntött arról, hogy a LEADER
program helyi megvalósítása érdekében csatlakozik a Jövő Építők TDM Közhasznú
Egyesülethez. Felmerült annak lehetősége, hogy tagként vegyen részt az önkormányzat a
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben is. Az egyesületbe történő belépéssel a helyi
vállalkozóknak is lehetőségük lesz bekapcsolódni a LEADER pályázatokba, illetve
mindazoknak, akik tagként vesznek részt az egyesület munkájában. Információja szerint
Rajos István Alpolgármester Urat, mint a Mezőhegyesi Sportegyesület vezetőségi tagját
delegálták az egyesületbe.
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Rajos István alpolgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület
tagja lett a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületnek. Az egyesület az MSE részére egy
felügyelőbizottsági tagsági helyet ajánlott fel, ennek betöltésére kapott Ő megbízást. Az
egyesületnél a tagdíj 1.000,- Ft/hó, azaz egy évre 12.000,- Ft. Az egyesületi tagság előnyét jól
mutatja az a négy vidékfejlesztési pályázati kiírás, amelyekre az önkormányzat az elmúlt
évben benyújtotta pályázatait. A pályázatokon történő részvételnek ugyanakkor nem feltétele
az egyesülethez történő csatlakozás, de vélhetően előnyt jelent, és nagy lehetőséget az
önkormányzat számára a fejlesztéseket illetően. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
kérte az Irányító Hatóságtól a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülettel történő egyesítését,
ezáltal több esélyük lesz a pályázati lehetőségek széleskörű kihasználására. Az Egyesület
Felügyelőbizottságában Ő képviselheti a várost, döntéshozóként vehet részt az egyesület
munkájában, így első kézből értesülhetnek az egyes pályázati lehetőségekről és egyéb
információkról.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat a vidékfejlesztési programon keresztül 2016.
évben több pályázatot is benyújtott. Ennek okán kapcsolatban áll a pályázatokat előkészítő
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel. Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
tájékoztassa ezen pályázatokról a Testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A vidékfejlesztési programon belül 2016.
márciusában két olyan pályázatot nyújtott be a Testület, amelyek elkészítésével a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesületet bízta meg. A volt Emberkóroda épületének 50 millió Ft
értékű külső rekonstrukciójára, energetikai korszerűsítésére, illetve a volt Démász ingatlan
szintén 50 millió Ft értékű átalakítására, felújítására nyújtottak be pályázatot. Ezen pályázatok
vonatkozásában még nem született döntés. 2016. év végén szintén a vidékfejlesztési program
keretében az önkormányzat pályázatot nyújtott be „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” témájában, egyrészt a 81. majori utak javítására, másrészt új traktor
vásárlására. Ezen pályázatoknak köszönhetően az egyesület az önkormányzat számára
132.957.760,- Ft-ot pályázott meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés és az egyesület alapszabály tervezete a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy az egyesületbe történő belépés az önkormányzatnak
hasznára válhat, és már kapcsolatot tart fenn az egyesülettel, a bizottság támogatja a tagság
létesítését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2014-2020.
közötti időszak vonatkozásában a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület által kidolgozott
Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében létesítsen tagságot a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesületben, vállalva az egyesületi közgyűléseken történő részvételt és a tagdíj
– 1.000,- Ft/hó – megfizetését, fogadja el az egyesület alapszabályát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, illetve az Egyesületben az önkormányzat képviseletére
Mitykó Zsolt polgármestert, akadályoztatása esetén Rajos István alpolgármestert kérje fel,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
26/2017. (II.22.) Kt. számú határozat
Tagság létesítése a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2014-2020. közötti időszak
vonatkozásában a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület által kidolgozott Fejlesztési
Stratégia megvalósítása érdekében tagságot létesít a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesületben, vállalva az egyesületi közgyűléseken történő részvételt és a tagdíj megfizetését
(jelenleg 1000 Ft/hó).
Az egyesület alapszabályát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben az önkormányzat képviseletére Mitykó Zsolt
polgármester, akadályoztatása esetén Rajos István alpolgármester jogosult.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az egyesületet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
7. napirendi pont: A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés
meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére az
önkormányzat 2012. évben kérte az akkori Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft. segítségét a Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetéséhez szükséges forrás és
egy fő gyűjteménykezelő bérének biztosításával kapcsolatosan. A Kft. vállalta a gyűjtemény
üzemeltetését, és az arra vonatkozó szerződés minden évben meghosszabbításra került. 2016.
évben december 31.-éig vállalta a Mezőhegyesi Állami Ménes az üzemeltetést, és a MÁM
ügyvezetője, Pap István Tibor Úr akkor arról tájékoztatta, hogy a 2017. január 1-jétől
bekövetkező változások tükrében a további üzemeltetésről a későbbiekben nyilatkozik. A
szervezeti változások okán a MÁM új elnevezése Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
lett. A Zrt. vezérigazgatója, Pap István Tibor Úr 2017. március 31.-éig vállalta a gyűjtemény
üzemeltetését. A Zrt. március 31.-éig egy komplett tervet terjeszt az önkormányzat elé arról,
hogy mi az elképzelése a helytörténeti gyűjteménnyel és a gyűjteménynek helyet adó
épülettel. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szerződés március 31.-éig történő
meghosszabbítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó
üzemeltetési szerződést a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójának, Pap
István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel, azonban tekintettel a Zrt.
megváltozott nevére és szervezeti adataira – hosszabbítsa meg 2017. január 1-jétől 2017.
március 31-éig, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
27/2017. (II. 22.) kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel
(Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő
helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a Zrt.
vezérigazgatójának, Pap István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel,
azonban tekintettel a Zrt. megváltozott nevére és szervezeti adataira – meghosszabbítja 2017.
január 1-jétől 2017. március 31-éig.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő a szerződés aláírására: haladéktalanul
8. napirendi pont: Kemény László parkgondozói kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat parkgondozói részlegében egészségügyi okok
miatt megüresedett egy álláshely. Igyekeztek megoldást találni a problémára a részlegen
belüli átcsoportosítással, amely azonban nem vezetett eredményre. Parkgondozó-traktoros
munkakörbe kellett egy megbízható személyt találni. A megüresedett álláshelyre Kemény
László közfoglalkoztatott jelentkezett, aki rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges kellő
szakképesítéssel. Amennyiben a Testület egyetért a kinevezésével, úgy március 1. napjától
munkába is állhat. A vonatkozó jogszabályok értelmében bére bruttó 161.000,- Ft/hó lenne,
heti 40 órás munkavégzéssel, 3 hónap próbaidővel. Közfoglalkoztatotti munkája alapján
kinevezésével kapcsolatosan nem merültek fel aggályok.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a kinevezéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nevezze ki
Kemény László Mezőhegyes, Molnár C. Pál ltp. 3/B 1/6. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület kezelés kormányzati funkciójára parkgondozótraktoros munkakörbe, 2017. március 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben, és illetményét bruttó 161.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3
hónapban határozza meg, 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:
28/2017. (II.22.) Kt. sz. határozat
Kemény László parkgondozói kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Kemény László (szül: Dány 1963.07.08., an: Földesi Piroska)
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Mezőhegyes, Molnár C. Pál ltp. 3/B 1/6. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat zöldterület kezelés kormányzati funkciójára (066010) parkgondozó-traktoros
munkakörbe, 2017. március 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. szabályainak megfelelően bruttó 161.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a
próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2017. március 5.
9. napirendi pont: A LOVIMPEX Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: A Lovimpex Szakképző, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
melynek ügyvezetője Sovák Péter, a vidékfejlesztési programon belül szeretne 8-10 fő
elszállásolására alkalmas vendégházat kialakítani. A pályázati kiírás értelmében
mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások pályázhatnak turisztikai célú
fejlesztésre, illetve új beruházás létesítésére. A Kft. azzal a kéréssel fordul a Testülethez, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hársfa utcai 796/85 hrsz-ú ingatlant
értékesítse részére azzal a céllal, hogy ezen ingatlanon kívánja megépíteni a vendégházat. A
Kft. az ingatlant csak abban az esetben vásárolná meg, ha a pályázata pozitív elbírálásban
részesül. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján az építési telek értékesítéséről átruházott
hatáskörében a polgármester dönt. Az önkormányzat feltételesen, azaz abban az esetben
értékesíti az ingatlant a kérelmező részére, ha az általa benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesül. A Testület elé tájékoztatás végett terjesztették a kérelmet, a javaslat értelmében a
Testület hozzájárulását kérik a feltételes értékesítéshez. Amennyiben a Kft. pályázata nyer,
úgy a végleges döntés meghozatala érdekében a téma újra a Testület, illetve a polgármester
elé kerül. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az
ingatlant a polgármester feltételesen, sikeres pályázat esetén értékesítse a Lovimpex Kft.
részére.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes, Hársfa utcai, 796/85 hrsz-ú, 1508 m2
nagyságú, kivett építési telek művelési ágú ingatlant átruházott hatáskörében a polgármester
feltételesen, sikeres pályázat esetén értékesítse a LOVIMPEX Kft. részére 420,- Ft/m2+ÁFA,
azaz 804.367,- Ft vételáron, azzal, hogy a kérelmezőt terhelik az ingatlan vásárlásához
kapcsolódó ügyvédi költségek, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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29/2017.(II.22.) Kt. számú határozat
A LOVIMPEX Kft. ingatlanvásárlási kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő, Mezőhegyes, Hársfa utcai, 796/85 hrsz-ú, 1508 m2 nagyságú, kivett építési telek
művelési ágú ingatlant a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet III. fejezet 8. § (8)
bek. f.) pontja alapján átruházott hatáskörében a polgármester feltételesen, sikeres pályázat
esetén értékesítse a vevő, a LOVIMPEX Kft. (címe: 5820 Mezőhegyes, Komlósfecskéspuszta
major 26. C. ép. 2.) részére 420,- Ft/m2+ÁFA, azaz 633.360,- Ft + 171.007,- Ft ÁFA =
804.367,- Ft vételáron. A kérelmezőt terhelik az ingatlan vásárlásához kapcsolódó ügyvédi
költségek.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. március 31.
Bejelentések
1. Kulturális Közfoglalkoztatási Programmal kapcsolatos megkeresés
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzatának és a József Attila ÁMKnak lehetősége van arra, hogy 2-2 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmazzon. Az
önkormányzatot megkereste több egyesület is annak érdekében, hogy az önkormányzaton
keresztül az egyesületeknek is lehetőségük adódjon kulturális közfoglalkoztatott
alkalmazására, amelyhez szerződést kellene kötni a két félnek. Szentmihályi Ferenc jegyző úr
e témában felvette a kapcsolatot az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Felkéri Jegyző
Urat, tájékoztassa e témában a Testületet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzatnak lehetősége van az EMMI-n keresztül
kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazására, a Foglalkoztatási Osztályon keresztül történő
közfoglalkoztatáshoz hasonlóan. Mind az Önkormányzat, mind az ÁMK 2-2 főre nyújtott be
igényt, de jelen információja szerint 1-1 fő alkalmazására lesz lehetőség. Megkeresés érkezett
a Testület irányába két egyesülettől is annak kapcsán, hogy az önkormányzat kössön az
egyesületekkel közművelődési megállapodást kötelező kulturális, közművelődési feladatainak
ellátása tárgyában. A megállapodás tervezet értelmében az önkormányzat kötelező kulturális,
közművelődési feladatainak ellátásával az egyesületeket bízná meg. Az önkormányzat jogilag
nem köthet az egyesületekkel e tevékenység ellátására megállapodást azért, mert az
önkormányzat saját intézményrendszerrel bír, amely ellátja a kötelező kulturális,
közművelődési feladatokat közművelődési intézményegysége által. Az egyesületeket
tájékoztatták arról, hogy mi az akadálya a megállapodás megkötésének.
Mitykó Zsolt polgármester: Az egyesület ilyen jellegű megállapodást olyan kistelepülési
önkormányzattal köthet, amely nem rendelkezik a kötelező kulturális, közművelődési
feladatát ellátó intézményrendszerrel.
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2. A 12/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat módosítása – Európai Uniós Társadalmi Célú
Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásainak igénybevételéről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 12/2017.(I.25.) Kt. sz. határozatában döntött az
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásainak
igénybevételéről. A szerződésben sertésenként 2.550,- Ft szolgáltatási díj megfizetését
vállalta. A Kft. jelezte, hogy a szolgáltatási díj Áfa köteles. Fentiek értelmében a határozatot
módosítani szükséges az alábbiak szerint: A képviselő-testület a szerződésben állatonként
(sertés) 2.550,- Ft + Áfa szolgáltatási díj megfizetését vállalja. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítsa az Európai Uniós Társadalmi Célú
Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásainak igénybevételéről szóló 12/2017.(I.25.) Kt. sz.
határozatának 2. mondatát: „A szerződésben állatonként (sertés) 2.550,- Ft + Áfa szolgáltatási
díj megfizetését vállalja.”, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
30/2017.(II.22.) Kt. sz. határozat
A 12/2017.(I.25.) Kt. sz. határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft. állattenyésztési szolgáltatásainak igénybevételéről szóló
12/2017. (I.25.) kt. sz. határozatának 2. mondatát:
„A szerződésben állatonként (sertés) 2.550,- Ft + Áfa szolgáltatási díj megfizetését vállalja.”
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést közölje a Kft.-vel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
3. TOP projektek támogatásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Örömmel tájékoztatja a Testületet és az érdeklődőket, hogy a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága az alábbi TOP
projektek támogatását javasolta:
1. TOP-141-15
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézményfejlesztéssel – Mezőhegyes, 1. számú óvodai telephely felújítása,
korszerűsítése 50.000.000,- Ft értékben;
2. TOP-212-15
Zöld város kialakítása Mezőhegyesen – az ÁMK és a Magtár közötti
tér- és a szabadtéri színpad körüli terület rendezése, piactér-, játszótér-, utcai kondipark
kialakítása – 220.000.000,- Ft értékben;
3. TOP-213-15
Települési infrastruktúra fejlesztés – Csapadékvíz elvezető hálózat
felújítása Mezőhegyesen 125.000.000,- Ft értékben;
4. TOP-411-15
Egészségügyi alapellátás fejlesztése – Hild utcai gyermekorvosi-, és
háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése 59.994.992,- Ft értékben;
5. TOP-421-15
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése – Alapszolgáltatási központ
felújítása Mezőhegyesen 59.999.991,- Ft értékben;
6. TOP-431-15
Leromlott városrészek rehabilitációja – 47. majori szegregátum
felszámolása 155.000.000,- Ft értékben;
13

7. TOP-521-15
A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok Mezőhegyesen – olyan soft elemek, amelyek szorosan kapcsolódnak a TOPos pályázatok bemutatásához, a lakosság bevonásához – 52.531.269,- Ft értékben
A TOP-113-15 helyi gazdaságfejlesztés – volt zeneiskola épületének (135.061.365,- Ft
értékű) felújítására benyújtott pályázat elutasításra került. Mezőhegyes vonatkozásában
mindösszesen hozzávetőlegesen 723.000.000,- Ft pályázati összegről döntött a bizottság, ami
egy előzetes döntés, a végső döntést a Békés Megyei Közgyűlés hozza meg. Reményei szerint
április hónapban aláírásra kerülnek a támogatási szerződések és azt követően
megkezdődhetnek az egyes projektek előkészítő munkálatai.
4. Az
1848-49-es
megemlékezéséről

forradalom

és

szabadságharc

169.

évfordulójának

Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Önkormányzat az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 169. évfordulója alkalmából előreláthatólag 2017. március 13. napján
kihelyezett ünnepi közgyűlést tart Mezőhegyesen.
Felkéri Krcsméri Tibor Képviselő Urat, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság elnökét, tájékoztassa a Testületet a mezőhegyesi március 15.-ei városi
megemlékezés előkészületeiről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából tartandó
megemlékezés megszervezésével kapcsolatosan felvette a kapcsolatot Paulikné Szabó Ildikó
Asszonnyal, a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetőjével, illetve a felkészítő pedagógussal, Balotainé Miskucza Tündével. A
hagyományoknak megfelelően 2017. március 15. napján 10 órakor kezdődne a koszorúzás,
majd az ünnepi műsor megtekintésével zárulna a városi megemlékezés.
Mitykó Zsolt polgármester: A koszorúzás helyszínei: a Kossuth-, a Gonzeczky- és a Pfiffner
Paulina emléktábla. A koszorúzást követően a József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsorára kerül sor a színházteremben. A
megemlékezéshez kapcsolódóan – a műsort követően – az Egészséges Mezőhegyesért
Tömegsport Egyesület – az október 23.-ai futáshoz hasonlóan – emlékfutást szervez.
5. Önkormányzati tulajdonú kertek bérletéről
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy 2017. évben az önkormányzat
tulajdonában lévő kiskerteket – mintegy 30 ezer m2 területen – 40 fő veszi igénybe. Az
önkormányzatnak a kiskertek bébeadásából származó éves bevétele 200.000,- Ft.
6. BME Építészmérnöki kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékének
hallgatójának látványterve
Mitykó Zsolt polgármester: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékének hallgatói évek óta
tanulmányúton vesznek részt Mezőhegyesen. A hallgatók felméréseket végeznek a különböző
helyi műemlékeken, majd diplomatervet készítenek. Bokor Erzsébet Margit, a Tanszék
hallgatójának diplomamunkája Mezőhegyes magtárainak hasznosítási lehetőségeiről szól,
melynek részeként készítette el az 57. majori Gluzek Gyula elevátor magtár látványterveit,
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melyet a képviselők rendelkezésére bocsátott. Örömmel tapasztalja, hogy más fórumokon is
foglalkoznak Mezőhegyes ügyével, a mezőhegyesi műemlékekkel.
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. március 29. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok:
1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2017. évi feladatok meghatározása
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Magyar Tibor képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben kitüntetési ügyben kell döntenie, ezért a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1540 órakor –
berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Krcsméri Tibor
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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