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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. március 22. napján – 730 órai kezdettel
– a Centrál épület Gluzek Gyula tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Krcsméri Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester későbbi érkezése miatt a rendkívüli testületi ülést Rajos István
alpolgármester vezeti.
Rajos István alpolgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri
Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az
ülést megnyitotta. Mitykó Zsolt polgármester később érkezik az ülésre, Krcsméri Tibor
képviselő jelezte távolmaradását. Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. Rendkívüli támogatás igénylése
2. Közterület igénybevételéről szóló 232/2015. (11.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
3. Önkormányzati ingatlanvásárlás
4. A fejlesztési cél meghatározása a BM pályázatokban
Bejelentések
Rajos István alpolgármester: 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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Rendkívüli támogatás igénylése
Rajos István alpolgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a Testületet a rendkívüli támogatás igénylésével kapcsolatos ismeretekről. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: 2016. évben az önkormányzat két alkalommal
nyújtott be pályázatot rendkívüli támogatás igénylésére. Első ízben 7 millió Ft rendkívüli
támogatásban részesült az önkormányzat, a második kérelem elutasításra került. Az idén a
korábbi évekhez képest hamar megnyílt a pályázat benyújtását segítő elektronikus felület, így
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előkészítette a kérelem benyújtására a munkaanyagot. Kéri a Testületet, hogy támogassa a
kérelem benyújtását.
Rajos István alpolgármester: Igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pályázat
pozitív elbírálásban részesüljön. Vannak olyan tételek a költségvetésben, amelyek a pályázat
elbírálására negatív hatással lehetnek, ettől függetlenül az önkormányzat rendkívül rossz
likviditási helyzetére tekintettel mindenképpen javasolja a pályázat benyújtását. Kéri, akinek
kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, más
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a
helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás
munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására, és kérje fel a polgármestert, hogy
intézkedjen a munkaanyag összeállításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
33/2017. (III.22.) Kt. sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Közterület igénybevételéről szóló 232/2015. (11.25.) Kt. sz.
határozat visszavonásáról
Rajos István alpolgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a határozat visszavonásának szükségességéről. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Dér Vilmos Tiborné Mezőhegyes, Hunyadi u. 3/A.
szám alatti lakos részére a Testület a 232/2015. (XI.25.) Kt. számú határozatában tulajdonosi
hozzájárulást adott arra, hogy az önkormányzat tulajdonában levő Mezőhegyes 666/8 hrsz.-ú
közterületnek az üzlete előtti útszakaszát saját beruházásban burkolattal lássa el, javítsa ki. A
döntés óta építési munka nem folyt a területen, a kérelmező a parkolót nem alakította ki.
Annyi változás történt, hogy a kérelmező bővítette az üzletét, amellyel szűkült a közlekedés
lehetősége, éppen abban az irányban, ahol a parkolót ki szerette volna alakítani. Rendkívül
sok észrevétel, panasz érkezett, leginkább azon mezőhegyesi lakók részéről, akik közvetlenül
érintettek a problémát illetően, akik elszenvedik a problémából adódó kellemetlenségeket. A
határozat visszavonására tesznek javaslatot, tekintettel arra, hogy a döntés meghozatalakor az
üzlet bővítése még nem történt meg, amely azonban lényegesen lecsökkentette a közlekedésre
alkalmas területet. Az üzlet bővítését megelőzően az érintett terület alkalmas, és megfelelő
nagyságú volt a parkoló kiépítésére. Megítélése alapján jelen állapot szerint a parkoló
kiépítése balesetveszélyes közlekedést eredményezne, akadályozná a környéken élők
egészséges mozgásterét. Az önkormányzat nemrégiben a Posta u. 15. szám alatti ingatlan előtt
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kiépített egy 6-7 férőhelyes parkolót, amely az eddigi tapasztalatok szerint elegendő az
üzletekhez érkező vásárlók kiszolgálására. Fentiek értelmében javasolja a határozat
visszavonását.
Mitykó Zsolt polgármester megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Dér Vilmos Tiborné kérte az építkezés megkezdésének
engedélyezését. Ennek tükrében kérik a Testület véleményét. Megítélése szerint az üzlet
bővítésének a ténye jelentősen befolyásolja a parkoló kiépítésének engedélyezését, tekintettel
arra, hogy a bővítéssel a parkoló a biztonságos közlekedést akadályozná. Átmeneti
megoldásként „Behajtani Tilos” jelzőtáblát helyeztek ki, annak érdekében, hogy az üzletekhez
érkező gyalogosok, kerékpárosok biztonságosan közlekedhessenek, a gépjárművek ne
akadályozzák a közlekedést. Az érintett útszakasznak – ami hivatalosan nem tekinthető útnak
– a Szegfű utca irányából történő megközelítését már korábban oszlopok elhelyezésével
akadályozták.
Magyar Tibor képviselő: Az érintett üzlethez az áruszállítás milyen formában oldható meg?
Az áruszállításra milyen megoldás lehet, ha az üzlethez történő behajtást megtiltják? Ez
vélhetően problémát jelent az üzlet tulajdonosának, amelyet jelezni fog az önkormányzat felé.
Önkormányzati terület, ahol a bővítést megvalósította Dér Vilmos Tiborné? Amennyiben
önkormányzati terület, úgy kérhetik a bővítmény elbontását.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az üzletbővítés azon a területen valósult meg, amely
területet a Testület 2013. évben értékesített Dér Vilmos Tiborné részére. Megítélése szerint a
teljes megvásárolt terület beépítésre került, így további bővítés saját tulajdonú területen nem
lehetséges. A tulajdonos magánterületen azt épít, amit akar, ami természetesen nem
engedélyköteles.
Magyar Tibor képviselő: Arra van lehetőség, hogy a Posta u. 15. szám alatti ingatlan
mögötti területen csak áruszállításra engedélyezzen a Testület parkolót kiépíteni az üzlet
tulajdonosának? A legnagyobb balesetveszélyt az okozza, hogy a nagyobb áruszállító
gépjárművek csak tolatva tudnak kihajtani az üzlettől. Olyan parkoló kiépítését kellene
engedélyezni, amely által a gépjárművek meg tudnak fordulni. A Posta u. 15. szám alatti
ingatlan mögötti terület egy zöld terület, amelyen – véleménye szerint – nincs akadálya a
parkoló megépítésének.
Uj Zoltán képviselő: Az a terület zöld övezet, melyet meg kellene tartani ilyen formában.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Azért helyezték el az oszlopokat, és tettek oda padokat, hogy a
zöld övezetet megóvják. Emellett az önkormányzat felújította az üzlet bejárójához vezető
járdát is, amely rongálódhat a nagyobb tömegű gépjárművek áthaladása miatt. A Posta u. 15.
szám alatti ingatlan előtt kialakított parkolóból minden gond nélkül beszállíthatják az árut
ebbe az üzletbe is.
Rajos István alpolgármester: Az üzlet tulajdonosának az volt az eredeti elképzelése, hogy a
Posta u. 15. szám alatti ingatlan mögötti – az üzlettel szemközti – területen építi meg a
parkolót. Azzal azonban, hogy bővítette az üzletét, Ő maga akadályozta meg, hogy a
tehergépjárművek ki-be tudjanak hajtani. Ezen túlmenően a bővítés éppen a tervezett parkoló
irányába történt, amellyel a parkoló kiépítését tette lehetetlenné, hiszen az üzlet és a tervezett
parkoló között olyan kevés terület marad, amely nem alkalmas a biztonságos gépjármű
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közlekedésre. Fentiek figyelembevételével egyetért azzal a javaslattal, hogy a Testület vonja
vissza a parkoló megépítését engedélyező határozatát. A vállalkozó szándéka és a Testület
akkori döntésének egyik indoka az volt, hogy az önkormányzat által előállított térburkolóból
valósítaná meg a beruházást. Az útszakasz Szegfű utca irányából történő lezárását a lakók
kérésére tették meg, tekintettel arra, hogy a forgalom nagymértékben zavarja a nyugalmukat.
Ezen túlmenően a zöld övezet védelmében tették meg a szükséges lezárásokat.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a kérelmező nem alakít ki parkolót, úgy a zöld
övezetet fogják rongálni azzal, hogy gépjárművel használják azt a területet.
Mitykó Zsolt polgármester: Felül fogják vizsgálni az egész terület funkcióját, a főépítésszel
is egyeztetni fognak róla.
Rajos István alpolgármester: 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 a 232/2015. (XI.25.) Kt. sz. határozatát –
melyben Dér Vilmos Tiborné Mezőhegyes, Hunyadi u. 3/A. szám alatti lakos részére
tulajdonosi hozzájárulást adott arra, hogy az önkormányzat tulajdonában levő Mezőhegyes
666/8 hrsz-ú közterületnek az üzlete előtti útszakaszát saját beruházásban burkolattal lássa el,
javítsa ki – vonja vissza és tiltsa meg a Posta u. 15. sz. alatti épület mögött levő közterületen a
gépjármű-forgalmat, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
34/2017. (III.22.) Kt. számú határozata
Közterület igénybevételéről szóló 232/2015. (XI.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 232/2015. (XI.25.) Kt. sz.
határozatát – melyben Dér Vilmos Tiborné Mezőhegyes, Hunyadi u. 3/A. szám alatti lakos
részére tulajdonosi hozzájárulást adott arra, hogy az önkormányzat tulajdonában levő
Mezőhegyes 666/8 hrsz-ú közterületnek az üzlete előtti útszakaszát saját beruházásban
burkolattal lássa el, javítsa ki – visszavonja és megtiltja a Posta u. 15. sz. alatti épület mögött
levő közterületen a gépjármű-forgalmat.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. március 31.
Rajos István alpolgármester átadja az ülés vezetését Mitykó Zsolt polgármesternek.
3. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanvásárlás
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes, Hild János u. 2/2. szám alatti ingatlan
tulajdonosa ellen indított végrehajtási ügyben a követelés behajtása érdekében az ingatlanra
árverést tűzött ki dr. Sőre Zoltán önálló bírósági végrehajtó. Felmerült annak lehetősége, hogy
az önkormányzat megvásárolja az ingatlant rendkívül kedvező áron. Az ingatlan kikiáltási ára
2 millió Ft. Kéri a Testület véleményét arról, hogy az önkormányzat éljen-e az ingatlan
megvásárlásának lehetőségével, avagy sem. Az épület műemléki védelem alatt áll.
Amennyiben a Testület felhatalmazást ad arra, hogy az ingatlan megvásárolásához megtegye
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a szükséges intézkedéseket, elképzelhető, hogy 2 millió Ft vételáron megvásárolhatják azt,
úgy, hogy nem kell részt venni a licitálásban.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint nem lehet elkerülni a licitálást.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A vételi ajánlattétel megkezdését megelőzően lehetősége van
az önkormányzatnak arra, hogy megkeresse a végrehajtót azzal, hogy szándékában áll
megvásárolni az ingatlant. A végrehajtó megkeres minden végrehajtást kérőt, és tájékoztatja,
hogy az önkormányzat megvásárolná az ingatlant. Amennyiben a végrehajtást kérők
elfogadják az önkormányzat ajánlatát, úgy nem kerül sor a licitálásra, az önkormányzat
megvásárolhatja az ingatlant az általa ajánlott összegért. A másik lehetőség az ingatlan
megvásárlására, ha az önkormányzat vételi ajánlatot tesz a licit időtartama alatt. A
legnagyobb összegű vételi ajánlatot adó vásárolhatná meg az ingatlant, de az
önkormányzatnak ebben az esetben is lehetősége van arra, hogy a legnagyobb vételi ajánlat
összegével megegyező értéken vásárolja meg az ingatlant, ha igényt tart arra. Az ingatlanra
több rendkívül nagy összegű jelzálogjog van bejegyezve, ezért nem valószínű, hogy a licitár
alatt hozzá lehetne jutni.
Kerekes György képviselő: Az ingatlan belső állapotáról van információjuk? Esetlegesen
megtekintették már az ingatlant?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az ingatlant belülről még nem volt lehetőségük megtekinteni,
tekintettel arra, hogy az ingatlanárverési hirdetmény a tegnapi nap folyamán érkezett. Azért
sürgető a kérdés – amennyiben a vásárlás mellett dönt a Testület – mert a vételi ajánlattétel
2017. március 24. napjától lehetséges, így ezt megelőzően kell jeleznie az önkormányzatnak a
vételi szándékát a végrehajtó felé. Az ingatlan 66 m2 alapterületű, iroda, konyha és wc
helyiségekből áll. Fűtése: villanykályha, közművesítettsége: vezetékes víz és villany.
Kerekes György képviselő: Akár befektetési szempontból, akár a város jövőjét illetően,
véleménye szerint foglalkozni kell a kérdéssel. Javasolja, hogy a Testület éljen a vásárlás
lehetőségével.
Rajos István alpolgármester: Amíg a Testület nem dönt arról, hogy az ingatlant milyen
funkcióval ruházza fel, úgy kiadhatja bérbe, hogy bevétele származzon abból. Később akár el
is adhatják, magasabb áron.
Magyar Tibor képviselő: Figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben megvásárolják az
ingatlant, úgy annak a jövőben fenntartási költségei is lesznek. Különösen arra kell
figyelemmel lenni, hogy az ingatlan műemléki épület. Ez az esetleges felújításnál lehet fontos
kérdés.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Nem ismert az ingatlan műszaki állapota, így
elképzelhető, hogy bérbe adása csak felújítást követően lehetséges.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben a vásárlás mellett dönt a Testület, úgy idővel el
kell dönteni, hogy milyen tevékenységet szándékozik folytatni az ingatlanban. Úgy véli,
turisztikai célokra alkalmas lehet az épület.
Uj Zoltán képviselő: A villanyfűtés nem gazdaságos, az épületet szigetelni kellene.
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Kolozsi József műszaki csoportvezető: Akár a Centrál is használhatná az épületet nyári
fagyizóként, így nem kell télen fűteni.
Magyar Tibor képviselő: Mekkora az a legalacsonyabb összeg, amelyre az önkormányzat
ajánlatot tehet? Amennyiben azt az ajánlatot nem fogadják el a végrehajtást kérők, úgy a
Testület maximum mekkora összeget fog ajánlani?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az ingatlan kikiáltási ára 2 millió Ft, ezen összegre tenne a
Testület ajánlatot.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben ezen összeget nem fogadják el a végrehajtást
kérők, úgy magasabb összegű ajánlattal nem élne a Testület.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Úgy gondolja, hogy 2 millió Ft-ot megér az az
épület.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület nyilvánítsa ki vételi szándékát – az árverés alatt lévő – Mezőhegyes, 2/2
hrsz-ú, Hild János utca 2/2. szám alatti kivett áruház ingatlanra, ennek érdekében hatalmazza
fel a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a megvásárolni kívánt ingatlanra
legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben ajánlatot tegyen, 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:
35/2017. (III.22.) Kt. sz. határozat
Vételi szándék kinyilvánítása a Mezőhegyes, Hild János u. 2/2. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kinyilvánítja vételi szándékát – az árverés alatt lévő –
Mezőhegyes, 2/2 hrsz-ú, Hild János utca 2/2. szám alatti kivett áruház ingatlanra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a megvásárolni kívánt
ingatlanra legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben ajánlatot tegyen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételhez szükséges intézkedéseket megtegye és
felkéri, hogy az eredményről tájékoztassa a Testületet
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: A fejlesztési cél meghatározása a BM pályázatokban
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a pályázattal kapcsolatos ismeretekről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
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pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az alábbi
célok közül egy önkormányzat csak egyre nyújthat be pályázatot
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban:
óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Korábban a Testület új fogorvosi kezelőszék beszerzéséről döntött. A kiírás értelmében az
önkormányzatnak lehetősége van a fogorvosi rendelő felújítására és fogászati kezelőszék és a
hozzá kapcsolódó eszközök beszerzésére. Mivel a kezelőszék beszerzése még nem történt
meg, így ezen kiírás keretében célszerű arra pályázatot benyújtani. A maximálisan
igényelhető támogatás 30 millió Ft. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó
alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Mezőhegyes vonatkozásában
a támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 75 %-a. Figyelemmel kell lenni arra is,
hogy a támogatás bruttó összeg, amelyből az ÁFA nem igényelhető vissza. Kötelezően
benyújtandó dokumentum a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölését tartalmazó
testületi határozat. Jelen ülésen nem tudnak erre vonatkozóan pontos információval szolgálni,
amint rendelkeznek árajánlatokkal, és a felújításhoz kapcsolódó költségvetéssel, úgy a pontos
összegek megjelölése érdekében a témát ismételten a Testület elé terjesztik. A pályázat
benyújtásának a határideje: 2017. május 2., így jelen ülésen egyelőre a Testületnek arról kell
döntenie, hogy melyik alcélra kívánja a pályázatot benyújtani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázati támogatásból csak új fogászati kezelőszék
beszerzésére van lehetőség, pedig a rendelőre is ráférne a felújítás. Olyan fogászati
kezelőszékre célszerű ajánlatot kérni, amely fel van szerelve minden olyan eszközzel, amelyre
egy korszerű fogászati rendelőben szükség lehet.
Kerekes György képviselő: Korábbi elképzelés szerint a fogászati rendelőt áthelyeznék a
Hild János utcára, ahol egy kisebb volumenű orvosi centrum jönne létre, háziorvosi,
gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi rendelővel. Ez az elképzelés csak akkor valósulhatna
meg, ha komolyabb támogatás elnyerésére lenne lehetőség. Amennyiben rövid időn belül
ezen elképzelés megvalósulna, úgy nincs értelme a jelenlegi fogorvosi rendelőre nagy
volumenű felújítást tervezni.
Rajos István alpolgármester: A Kerekes György képviselő úr által említett elképzelés akkor
valósulhatott volna meg, ha nagyobb támogatási összegre lehetett volna pályázni a TOP
pályázatok keretein belül. Erre már nincs esély. A Hild János utcán csak a gyermekorvosi
rendelő felújítása valósulhat meg a TOP pályázat keretében.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület nyújtson be pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása, egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
infrastrukturális fejlesztése, felújítása pályázati kiírás alapján fogorvosi kezelőszék és a hozzá
tartozó fogászati eszközök beszerzése, valamint a fogorvosi rendelő felújítása érdekében, és
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket
megtegye és kérje fel, hogy a szükséges döntés meghozatalához az előterjesztést, pályázati
dokumentációt terjessze be a Testület ülésére, 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:
36/2017. (III.22.) Kt. sz. határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása –
Fogorvosi kezelőszék beszerzésére pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, ac) pontja – Egészségügyi alapellátást
szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – alapján fogorvosi
kezelőszék és a hozzá tartozó fogászati eszközök beszerzése, valamint a fogorvosi rendelő
felújítása érdekében.
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: a pályázat benyújtására: 2017. május 2.
beszámolásra: a pályázati döntést követően
Deli Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek rendkívüli ülésen bejelentenivalója van, azt tegye
meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy Dr. Frankó Evelin Vivien
fogorvos számára kedvezőbb lehetőség nyílt a bérlakást illetően. Mivel beköltözhető
állapotban lévő önkormányzati bérlakás csak a Ruisz Gyula utcai lakás volt, így azt ajánlották
fel a doktornő részére. Időközben a Templom u. 3/1. szám alatti lakó 2017. március 31.-ével
felmondta a bérleti szerződést. A doktornő megtekintette a Templom u. 3/1. szám alatti
bérlakást és mivel az több szempontból is kedvezőbb a számára, ezen lakást választotta.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönik a tájékoztatást.
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Magyar Tibor képviselő: Neki egy kérése lenne. Kéri a polgármestert és a hivatal dolgozóit,
hogy a testületi ülések időpontját úgy határozzák meg, hogy azon a képviselők minden gond
nélkül részt tudjanak venni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ülések időpontját nem a hivatal dolgozói határozzák meg.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet értelmében a képviselő-testület ülését a polgármester hívja
össze.
Magyar Tibor képviselő: A legtöbb képviselőnek legkésőbb 8 órakor munkában kell lennie,
de tapasztalatai alapján fél óra alatt nem tudják megtárgyalni a napirendeket. Munkájából
kifolyólag nem tud jelen lenni minden rendkívüli ülésen.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendkívüli üléseket a legtöbb esetben azért hívja össze, mert a
tárgyalandó témák rendkívül sürgetőek, és a döntés végrehajtása azonnali. Ezekben az
esetekben nem a polgármester időbeosztásán múlik, hogy milyen időpontra hívja össze az
ülést.
Magyar Tibor képviselő: Kéri, hogy igyekezzenek csak olyan témákat a rendkívüli ülésre
napirendre tűzni, amelyeknek a végrehajtása valóban azonnali intézkedést igényel.
Mitykó Zsolt polgármester: A jövőben igyekeznek figyelemmel lenni a kérésre. Kéri, akinek
nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel az ülésen további bejelentés
nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és Uj Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, az ülésen való részvételt, és az ülést – 815 órakor
– berekesztette.

K. m. f.
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jegyző
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