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

9/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. április 26. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Soósné
Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a meghívott vendégeket, a civil, egyházi és társadalmi
szervezetek képviselőit, a vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, a sajtó
képviselőit, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő érdeklődőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A Testület ülését II. Rákóczi
Ferenc magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem gondolatával
nyitja meg: „El nem hallgathatjuk, sőt friss emlékezetben tartjuk Esze Tamás hűségét ezen
közmunkák elősegítésében.”
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. A meghívóban ismertetett napirendeken túl nem
érkezett olyan megkeresés, illetve nem vetődött fel olyan téma, amely annak a napirendre
történő felvételt indokolja. Ennek megfelelően javaslatot tett a meghívóban ismertetett
napirendek megvitatására:
1) A 2016. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az elhullott
állatok elszállításáról
4) A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázaton való részvételéről
5) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatról
6) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázatról
7) A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány kérelme
8) A Hír6.hu Web and Sales Média Kft. ajánlata
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.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: A munkaterv szerinti testületi ülés egyben Ünnepi testületi ülés.
A napirendi témák, a bejelentések megtárgyalását és rövid szünetet követően „A Városért”
emlékérem elismerő cím átadására és Mezőhegyes legtöbb adót fizető vállalkozóinak,
vállalkozásainak, foglalkoztatóinak köszöntésére kerül sor.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
60/2017.(IV.26.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 29/2017., 36/2017., 46/2017. 52/2017. Kt. sz. nyílt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A 2016. évi zárszámadás
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a pénzügyi vezetőt, tájékoztassa a Testületet a
rendelettervezettel kapcsolatos ismeretekről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzat 2016. évi pénzügyi
tervének végrehajtásáról a 2017. április 24-ei együttes bizottsági ülésen részletesen
tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait. Amennyiben kérdés merül fel, készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: A bizottsági ülésen felmerült kérdések megválaszolásra
kerültek. Az azóta eltelt időszakban nem érkezett a témával kapcsolatosan újabb kérdés. A
rendelettervezettet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (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 megtárgyalta és javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
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 2016. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet
A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. naprendi pont: Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet az ellenőrzés tapasztalatairól.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A belső ellenőrzés eredményeképpen jelzett észrevételekre, az
ellenőr által emelt kifogás orvoslására megtette a szükséges intézkedéseket. Az ÁMK
elvégezte a szükséges módosításokat, a feltárt hiányosságok kijavítása megtörtént. A
könyvvizsgáló javaslatának megfelelően végzik a feladatokat.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, tudomásul vette Galuska Józsefné
könyvvizsgáló megállapításait, észrevételeit. Ennek tükrében a bizottság elfogadásra javasolja
a beszámolót.
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 Galuska
Józsefné okleveles könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2016.
évi belső ellenőrzésről szóló jelentést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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61/2017.(IV.26.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a Galuska Józsefné okleveles
könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2016. évi belső
ellenőrzésről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező jelentést elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Gáspár Tamás gyepmester
tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról

beszámolója

a

2016.

évi

Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen a gyepmesteri feladatokról, az elhullott állatok
elszállításáról megbízás alapján Gáspár Tamás battonyai vállalkozó gondoskodik. A
gyepmesteri tevékeny ellátásért az önkormányzat a vállalkozónak minden évben
meghatározott összegű díjat fizet, ezért a lakosság ezen szolgáltatást ingyenesen veheti
igénybe. Gáspár Tamás gyepmester elkészítette 2016. évre vonatkozó tömör beszámolóját,
amelyből kitűnik, hogy Mezőhegyes közigazgatási területéről hány darab kutyát fogott be,
valamint milyen gyakorisággal és mekkora mennyiségű elhullott állatot szállított el. A
vállalkozó dr. Lehoczky György telepellátó állatorvos felügyeletével látja el a gyepmesteri
feladatait. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Kérdés, észrevétel nem volt.
A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Rendkívül tömör, vázlatos, de lényegretörő beszámolót terjesztett elő a vállalkozó. A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
gyepmester 2016. évi tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolóját,
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:
62/2017.(IV.26.) Kt. sz. határozat
A gyepmester 2016. év tevékenységéről szóló beszámolóról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett, 2016.
évi gyepmesteri tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázaton való részvételéről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Sportegyesület (a továbbiakban: MSE)
pályázatot kíván benyújtani a Társasági adókedvezmény (a továbbiakban: TAO) program
keretében. Ezen TAO pályázati rendszeren keresztül szeretné az MSE az ÁMK sportcsarnok
padlóburkolatát felújítani. Az önkormányzat régóta szeretné felújítani az ÁMK
tornacsarnokát, azon belül is a legfontosabb lenne a padlóburkolat mielőbbi felújítása. A TAO
pályázat keretében lehetőség van egy közel 47 millió Ft-os felújításra. A pályázatot az MSE a
Kézilabda Szakosztályán keresztül nyújtja be. A pályázathoz szükséges 30 %-os önerőt az
MSE biztosítja. Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, amennyiben
kiegészítenivalója van az előterjesztést illetően, azt tegye meg.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az MSE a TAO programon belül nem csak az ÁMK
tornacsarnokának a felújítására szeretne pályázatot benyújtani, hanem a 151/1 hrsz-ú
sporttelep felújítására is. Mivel a sporttelep önkormányzati tulajdonban van, így ezen
felújításra vonatkozó pályázat benyújtásához is szükség van a Testület hozzájárulására. Kéri a
Testületet, hogy az ÁMK tornacsarnokának a felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges
hozzájáruláshoz hasonlóan a sporttelep felújítására benyújtandó pályázathoz is adja meg a
hozzájárulást.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Békéscsabai Tankerületi
Központ a mai nap folyamán megküldte a pályázathoz szükséges támogató javaslatát, tehát a
tankerület is támogatja az ÁMK tornacsarnokának a felújítását. A három érintett – az MSE, az
Önkormányzat, a Tankerület – közösen kívánja a felújítást megvalósítani.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Pontosították a költségvetést, így a burkolat-felújítás
több, mint 51 millió Ft-ba fog kerülni. 2017. szeptembertől az MSE Kézilabda Szakosztálya
egy teljesen új rendszerben fog működni, amelyben nagy hangsúlyt fog kapni az utánpótlás
nevelése, versenyeztetése. A versenyeztetést illetően további támogatási lehetőségek lesznek a
TAO rendszerben. Továbbra is kérdéses, hogy a férfi felnőtt csapat indulni fog-e a következő
versenyszezonban. A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesülettel kötött megállapodása
értelmében az önkormányzat már korábban hozzájárult minden olyan felújításhoz, amely a
sporttelepet érint.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázat biztonságos lebonyolítása érdekében szükségesnek
tartja, hogy a Testület külön határozatban járuljon hozzá a felújításhoz, tekintettel arra, hogy a
felújítást a TAO rendszeren keresztül benyújtandó pályázat útján kívánja megvalósítani.
Mindkét felújítás esetében jelzálogbejegyzésre lesz szükség, ennél fogva is szükséges a
Testület hozzájárulása.
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az önkormányzat 2017.
január 1. napjával az ÁMK épületét a Békéscsabai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe
adta át. A megállapodás értelmében az önkormányzat tulajdonában, de a Tankerület
vagyonkezelésében lévő épület bármely részének a felújításához, bármilyen beruházás
megvalósításához mindkét fél hozzájárulása szükséges.
Kéri az MSE elnökét és a Kézilabda Szakosztály vezetőjét, hogy a Mezőhegyes Városi
Havilap szerkesztőjével egyeztetve a labdarúgás és kézilabda mérkőzések fordulóit
jelentessék meg az újságban.
Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
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Magyar Tibor képviselő, az MSE Kézilabda Szakosztályának a vezetője: Az ÁMK
tornacsarnokának
a
padlója
balesetveszélyes,
a
parketták
mozognak,
így
kényszermegoldásként nemrégiben az önkormányzat 500 db parkettát rögzített le. A padló
felújítása rendkívül szükségszerű. Korábban voltak próbálkozások, hogy pályázati úton
felújítsák a tornacsarnokot, de rendre elutasították a pályázatot. Jelenleg az MSE Kézilabda
Szakosztálya – kihasználva a pályázat adta lehetőséget – próbálja megoldani az évek óta
húzódó problémát, igyekszik elősegíteni a megvalósítást. Rendkívül nagy munkát fektetnek
bele, hiszen egy igen bonyolult pályázati rendszerben, igen komoly feltételnek kell
megfelelniük. Az önerő mértéke is rendkívül magas, ahhoz támogatókat kell szerezniük. Első
lépésként el kell indítaniuk az utánpótlás csapatot. A TAO támogatás mértéke elsődlegesen az
utánpótlás-neveléstől és annak hatékonyságától függ. A férfi felnőtt csapat megléte nem
befolyásolja a TAO támogatást. Évek óta foglalkozik iskolás korú gyermekekkel, akikkel fel
lehet állítani egy utánpótlás csapatot és így elindulhatnak a pályázaton. A beruházás
megvalósítása – amennyiben nyer a pályázat – csak a jövő évben kezdődhet el. Jelenleg a
pályázat előkészítése zajlik, annak elbírálása augusztusra várható. Az MSE annak érdekében,
hogy a pályázatot benyújthassa, megkezdte a gyerekek leigazolását. Az eddigiekben
megállapodás alapján több, Mezőhegyesen nevelkedett kézilabdázónak sikerült magasabb
osztályban játszani, elsősorban az Orosházi Kézilabda Klubnál. Sikeres pályázat esetén gumis
pálya kerülne kialakításra. A Magyar Kézilabda Szövetség ősszel ír ki pályázatot nem NB1-es
és NB1/B-s kézilabdacsapatok számára, tornaterem felújítására. Így a TAO mellett be
kívánják nyújtani ezen pályázati kiírásra is a pályázatot. Megpróbálnak mindent megtenni
annak érdekében, hogy a saját utánpótlás-nevelés mellett, minden korosztály, minden csoport
számára egy megfelelő minőségű tornacsarnok álljon rendelkezésre. Nyertes pályázatot
követően az önkormányzattal együttműködve megvalósítják a felújítást. A TAO-n keresztül
több helyi vállalkozó, vállalkozás segíti az MSE működését, ezen felül az önrész
biztosításához igyekeznek felkeresni a helyi vállalkozókat, vállalkozásokat. Fontos számukra,
hogy a város egy megfelelő minőségű padlóval ellátott tornacsarnokkal rendelkezzen.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
elterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület járuljon hozzá a pályázat benyújtásához.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi Sportegyesület által benyújtandó, a 721 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanon levő Városi Sportcsarnok padlóburkolatának felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásához, illetve a felújítási munkálatok elvégzéséhez járuljon hozzá, azzal, hogy a
pályázathoz szükséges önerőt a Mezőhegyesi Sportegyesület biztosítja, és az önkormányzat a
beépített szerkezetekért, anyagokért és az elvégzendő munkálatokért semmiféle pénzügyi
kötelezettséget nem vállal, 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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63/2017. (IV.26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázaton való részvételéről
– Városi Sportcsarnok felújítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület
által a TAO rendszeren keresztül benyújtandó, a 721 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanon levő Városi Sportcsarnok padlóburkolatának felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásához a hozzájárulást megadja. A pályázathoz szükséges önerőt a Mezőhegyesi
Sportegyesület biztosítja.
A testület hozzájárul továbbá, hogy az ingatlanon – nyertes pályázat esetén – a felújítási
munkálatokat elvégezzék.
A hozzájárulás a kérelmezőt nem mentesíti az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
és azok költségének viselése alól.
Az önkormányzat a beépített szerkezetekért, anyagokért és az elvégzendő munkálatokért
semmiféle pénzügyi kötelezettséget nem vállal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi Sportegyesület által benyújtandó, a 151/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanon levő Sportpálya felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához, illetve a
felújítási munkálatok elvégzéséhez járuljon hozzá, azzal, hogy a pályázathoz szükséges önerőt
a Mezőhegyesi Sportegyesület biztosítja, és az önkormányzat a beépített szerkezetekért,
anyagokért és az elvégzendő munkálatokért semmiféle pénzügyi kötelezettséget nem vállal,
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:
64/2017. (IV.26.) kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázaton való részvételéről – Sportpálya felújítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület
által a TAO rendszeren keresztül benyújtandó, a 151/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanon levő Sportpálya felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához a hozzájárulást
megadja. A pályázathoz szükséges önerőt a Mezőhegyesi Sportegyesület biztosítja.
A testület hozzájárul továbbá, hogy az ingatlanon – nyertes pályázat esetén – a felújítási
munkálatokat elvégezzék.
A hozzájárulás a kérelmezőt nem mentesíti az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
és azok költségének viselése alól.
Az önkormányzat a beépített szerkezetekért, anyagokért és az elvégzendő munkálatokért
semmiféle pénzügyi kötelezettséget nem vállal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
című pályázatról
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázat keretében lehetőség van egy fogorvosi kombinált
kezelőszék és berendezés beszerzésére, valamint a fogorvosi rendelő kismértékű felújítására.
Bruttó 6.300.000,- Ft értékű kezelőszékről érkezett árajánlat, a rendelő építészeti és gépészeti
fejlesztése hozzávetőlegesen 3 millió Ft-ot igényel, így a tervezett fejlesztés bruttó
9.300.000,- Ft, melynek az önereje 2.325.000,- Ft. Az anyag megküldéséig nem érkezett be
minden árajánlat, így elképzelhető, hogy azóta változott az összeg. Felkéri Kolozsi József
műszaki csoportvezetőt, amennyiben van változás az előterjesztésben szereplő összegekhez
képest, arról tájékoztassa a Testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az együttes bizottsági ülésen jelezte, hogy az
építészeti és gépészeti felújításra készített költségvetés jelen testületi ülésig minimális
mértékben pontosításra kerül. A beruházás teljes tervezett összértéke bruttó 9.263.694,- Ft,
amelynek az önereje 2.315.924,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az elterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy a műszaki csoportvezető által fentiekben ismertetett
pontos összeg kevesebb, mint az előterjesztésben szereplő összeg, a bizottság ennek
megfelelően javasolja a Testületnek a pályázat benyújtását.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Testületnek, hogy a pontosított összeggel kerüljön benyújtásra a pályázat.
Mitykó Zsolt polgármester: A fogorvosi kezelőszéket attól függetlenül is be kell szereznie
az önkormányzatnak, ha ezen pályázat nem részesül pozitív elbírálásban. A jelenlegi
fogorvosi kezelőszék rendkívül elavult, és a lakossági igények megkövetelik egy korszerű,
modern kezelőszék beszerzését. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be
pályázatot a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
alapján a fogorvosi rendelő eszközfejlesztése és felújítása érdekében azzal, hogy a pályázattal
igényelt támogatás bruttó 9.263.694,- Ft és a pályázathoz szükséges 2.315.924,- Ft önerőt az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa,
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:
65/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a) pontja alapján a
fogorvosi rendelő eszközfejlesztése és felújítása érdekében.
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A pályázattal igényelt támogatás bruttó 9.263.694,- Ft. A pályázathoz szükséges 2.315.924.,Ft önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és az ahhoz kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 2.,
beszámolásra: a pályázati döntést követően
Mitykó Zsolt polgármester: E témához kapcsolódóan tájékoztatja a Testületet, hogy 2017.
április 27. napján 7 óra 30 perctől rendkívüli képviselő-testületi ülésre kerül sor. A Testület
korábban úgy döntött, hogy feladat-ellátási szerződést köt Dr. Frankó Evelin Viviennel
Mezőhegyes Város Önkormányzatának II. számú fogorvosi körzete fogorvosi feladatainak
ellátására. A doktornő jelezte, hogy a feladat-ellátási szerződés tervezetének egy pontjával
nem ért egyet, miszerint a helyettesítését ellátó fogorvos Mezőhegyesen láthatja el a
helyettesítést. Jelen ülésen azért nem kerülhet sor e téma megvitatására, mert várják a
helyettesítést elvállaló orvos nyilatkozatát és az ellenvéleményeket. A téma fontosságára való
tekintettel kéri az ülésen történő megjelenést.
6. napirendi pont: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című
pályázatról
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázat keretében lehetőség van óvodai nevelést, vagy
óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények infrastrukturális fejlesztésére,
felújítására, az önkormányzat esetében az ÁMK Centrál Étterem intézményegység
konyhájának felújítására. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és arra a megállapításra jutottak,
hogy a rendkívül szigorú pályázati feltételeknek, kritériumoknak a Centrál konyhája nem
tudna megfelelni, a konyha ellenőrzése során elért eredmény rontja a pályázat pozitív
elbírálásának esélyét. Jelen pályázat nem olyan létfontosságú pályázat, amely pozitív irányban
befolyásolná az intézményegység működését, ezért a bizottság javasolja, hogy az
önkormányzat most ne éljen a pályázati lehetőséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület ne nyújtson be pályázatot a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pontja alapján a József Attila
Általános Művelődési Központ Centrál Étterem intézményegység felújítása érdekében,
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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66/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván pályázatot benyújtani a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
II. 6. pontja alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem
intézményegység felújítása érdekében.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az Alapítvány a budapesti II. számú Gyermekgyógyászati
Klinikára szeretne 24 órás vérnyomásmérő monitorokat vásárolni, amelyek mielőbbi
beszerzéséhez kéri az önkormányzat anyagi támogatását. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a korábbi, hasonló kérésekhez
igazodva a bizottság javasolja, hogy a Testület 10.000,- Ft-tal támogassa az eszközök
beszerzését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, elfogadásra javasolja azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület 10.000.-Ft-tal támogassa a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány
megkeresése nyomán a budapesti II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikán 3 db ABPM 24órás vérnyomásmérő monitor beszerzését, 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:
67/2017. (IV.26.) kt. számú határozat
A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal támogatja a
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány megkeresése nyomán a budapesti II. Számú
Gyermekgyógyászati Klinikán 3 db ABPM 24-órás vérnyomásmérő monitor beszerzését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. május 5.
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8. napirendi pont: A Hír6.hu Web and Sales Média Kft. ajánlata
Mitykó Zsolt polgármester: A Hír6.hu Web and Sales Média Kft. azzal az ajánlattal kereste
meg önkormányzatot, hogy 20.000,- Ft + áfa/hó összegért vállalná a testület munkájának
bemutatását, pályázati megjelenéseknek, a település eseményeinek beharangozói és
beszámolóinak megjelenítését. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy a Testület ne éljen a Hír6.hu Kft. ajánlatával,
tekintettel annak magas költségére.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület ne éljen a Hír6.hu Kft. ajánlatával.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület ne éljen a Hír6.hu Web and Sales Média Kft. webes aloldal működtetésére
vonatkozó ajánlatával, 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:
68/2017. (IV.26.) kt. számú határozat
A Hír6.hu Web and Sales Média Kft. ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni a Hír6.hu Web and Sales
Média Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 28.) webes aloldal működtetésére vonatkozó
ajánlatát, de azzal nem kíván élni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Kft-t.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. május 5.
Bejelentések
1. Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020
stratégiai projekt pályázati felhívás
Mitykó Zsolt polgármester: A hétfői együttes bizottsági ülésre meghívást kapott Szász Zsolt
Úr, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az Igazgató
Úr örömmel számolt be az alábbi pályázati lehetőségről. Több békés megyei
önkormányzatnak lehetősége lesz bekapcsolódni az Interreg V-A Románia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 stratégiai projekt pályázatába,
amelyben elsődlegesen útfejlesztésre, csomópontok kialakítására van lehetőség. Mezőhegyes
város is érintett a pályázatot illetően. Békés megyét érintően a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: BMVA), mint projekt partner vállalja a
térség összefogását, a pályázat menedzselését. A projekt vezető partnere az Arad Megyei
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Önkormányzat. Békés megye vonatkozásában mindösszesen 51 millió Ft kerül elkülönítésre,
ami elsődlegesen a tervezési költséget jelenti. Mezőhegyes vonatkozásában az érintett útra a
tervezés becsült költsége 5,9 millió Ft, amely kettő csomópont kialakításának tervezési
költségét jelenti. A pályázat kötelező elemei közé tartozik a menedzsment, a különböző
tanulmányok elkészítésének, és a kötelező megjelenés költsége, amely megnöveli a
költségeket. Ennek értelmében a teljes költségvetés Mezőhegyesre jutó része 7.854.000,- Ft.
Az önerő igény az előkészítés költségével együtt 10 %, amelyből 5 % előkészítési költség
elszámolható a pályázat terhére, 5 % pedig a támogatás intenzitásából adódóan nem
számolható el. A bizottsági ülésen részletesebb információkat kértek. A csomópontok pontos
meghatározását illetően a BMVA egyeztetett a Magyar Közútkezelő Zrt-vel. A BMVA
tájékoztatása szerint Mezőhegyesen egy körforgalom kiviteli terveinek elkészítésére van
lehetőség a pályázat keretében, amely a Kossuth utca és a II. József körút kereszteződésénél
helyezkedne el. Amennyiben a Testület részt kíván venni a pályázaton, úgy nyilatkoznia kell,
hogy támogatja az érintett útszakaszok fejlesztési tevékenységét és biztosítja az ehhez
szükséges önerőt. Jelen ülésen még nem szükséges e kérdésben dönteniük, arra bővebb
információ birtokában a legközelebbi rendkívüli testületi ülésen kerül sor.
2. Javaslat a Magyar Tűzoltók Napja alkalmából történő jutalmazásra
Mitykó Zsolt polgármester: Szent György napja, a Magyar Rendőrség Napja alkalmából
kiemelkedő szakmai munkájáért a Testület tárgyjutalomban részesítette Kuffer Attila rendőr
főtörzsőrmestert. A Magyar Rendőrség Napja alkalmából történő jutalmazáshoz hasonlóan a
Magyar Tűzoltók Napja, Szent Flórián napja alkalmából tárgyjutalomban szeretne részesíteni
egy Mezőhegyesről elszármazott tűzoltót, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül. A
tárgyjutalom átadására 2017. május 3. napján Békéscsabán a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrendezendő Tűzoltók Napi ünnepségen kerülne sor.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslatával, 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:
69/2017.(IV.26.) Kt. sz. határozat
Magyar Tűzoltók Napja alkalmából történő jutalmazás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Tűzoltók Napja
alkalmából a tűzvédelem, az életvédelem, valamint a műszaki mentés során mutatott
kimagasló szolgálati tevékenysége, példamutató munkája elismeréseként tárgyjutalomban
kíván részesíteni egy Mezőhegyesről elszármazott tűzoltót.
A tárgyjutalom fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a tárgyjutalom átadására: 2017. május 3.
3. Gratuláció az Orosházi Kórház fennállásának 50. évfordulója alkalmából
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet és az érdeklődőket, hogy az Orosházi
Kórház a napokban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Javasolja, hogy a Testület
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határozat formájában gratuláljon az évfordulóhoz a Kórház Főigazgatóján keresztül az
intézmény valamennyi dolgozójának. Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslatával,
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:
70/2017. (IV.26.) kt. számú határozat
Gratuláció az Orosházi Kórház fennállásának 50. évfordulója alkalmából
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki az Orosházi Kórház
fennállásának 50. évfordulója alkalmából.
Az intézmény fennállása óta rendkívül magas szintű, korszerű szakmai ellátással járult hozzá
a térség lakosságának egészségügyi helyzetéhez. Nagyszerű szakmai munkával, és értékekkel
gazdagította a város és a térség lakosságának egészségügyi ellátásának színvonalát.
Gratulál a kórház elmúlt 50 évben elért eredményeihez, és köszöni a magas színvonalú,
méltán elismert, elhivatott gyógyító munkáját.
Kívánja, hogy az elkövetkezendő években még eredményesebb és hatékonyabb legyen
gyógyító fáradozásuk.
A Főigazgató úrnak és az intézmény valamennyi dolgozójának jó egészséget, további sikeres
munkájukhoz kitartást, töretlen lelkesedést kíván Mezőhegyes Város Képviselő-testülete!
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. József Attila mellszobor kiállítása
Mitykó Zsolt polgármester: A 2018. évi kulturális eseményekhez kapcsolódóan, a József
Attila évforduló alkalmából javaslatot kíván tenni az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottságnak. A József Attila Általános Művelődési Központban megtalálható József
Attila mellszobrot az évforduló alkalmából szeretné kiállíttatni. A szobor mellett elhelyeznék
a költő életrajzát, illetve jelölnék a szobor készítőjének személyét. Olyan helyen szeretné
kiállítani a szobrot, ahol bárki megtekintheti azt. Felkéri a bizottságot, hogy az előkészítő
munkálatokat tegye meg.
5. Temetői sírokban keletkezett viharkárok megtérítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az elmúlt héten a nagy erejű szélvihar következtében letört
faágak megrongáltak több sírt a temetőben. A károkat felmérették, hozzávetőlegesen
100.000,- Ft értékű a helyreállítás költsége. Jegyző Úr tájékoztatta erről a bizottságokat.
Mind a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, mind az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság azon az állásponton volt, hogy a Testület térítse meg a
vihar által okozott károkat. Utánajártak, hogy hasonló károk megtérítését vállalják-e a
temetkezési vállalkozások, illetve van-e lehetősége az önkormányzatnak biztosítás
megkötésére. Felkéri Jegyző Urat, hogy tájékoztassa erről a Testületet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Egyeztetett több temetkezési vállalkozóval is. A vihar okozta
károkat sehol a környékben nem téríti meg a temető üzemeltetője, csak azon károk után fizet,
amelyek az Ő hibájából következnek be. Több biztosítótársaságtól kért ajánlatot, de egyik
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biztosítótársaság sem köt ilyen jellegű biztosítási szerződést. Hat sír rongálódott meg.
Mindkét bizottság azon az állásponton volt, hogy legfeljebb 100.000,- Ft erejéig a Testület
járuljon hozzá a károk megtérítéséhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Szakértővel mérették fel a károkat, akinek az álláspontja szerint
a károk helyreállításának a költsége vélhetően 100.000,- Ft-nál nem lesz több. Kéri a
kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a városi köztemetőben a vihar során megsérült
sírok helyreállításának költségét, maximum 100.000,- Ft erejéig térítse meg a hozzátartozók
részére, 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:
71/2017. (IV.26.) kt. számú határozat
Temetői sírokban keletkezett viharkárok megtérítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a városi köztemetőben a vihar
során keletkezett kárt, a megsérült sírok helyreállításának költségét, maximum 100.000,- Ft
erejéig megtéríti az érintett hozzátartozók részére.
A helyreállítás költségeinek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, amennyiben nyílt ülés keretében a képviselőknek
bejelentenivalójuk van, azt tegyék meg.
6. Kulturális Közfoglalkoztatási Programmal kapcsolatos megkeresés
Krcsméri Tibor képviselő: Wagner Sándor Úr, a Gyermekeinkért Baráti Kör Közhasznú
Egyesület elnöke azzal kereste meg, hogy az egyesületének lehetősége lenne egy-két fő
kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására, de ahhoz megállapodást kell kötnie az
önkormányzattal. Ezzel kapcsolatosan korábban megkereste a polgármester urat is. Wagner
Úr nehezményezi, hogy a megkeresésére nem a polgármester úr, hanem a jegyző úr válaszolt.
Miért nincs lehetősége az önkormányzatnak támogatnia az egyesület kezdeményezését?
Mitykó Zsolt polgármester: A polgármesternek címzett megkeresések döntő része – a
témától függően – az érintett csoportvezetőkhöz vagy ügyintézőkhöz kerül elintézésre,
feldolgozásra. Attól függően, hogy ki a téma kapcsán a hatáskör gyakorlója, vagy a téma
felelőse, a válaszlevelet a polgármester, a jegyző, az aljegyző, vagy a csoport vezetője írja
alá. A Wagner Úr által felvetett kérdés ügyrendi kérdés. A konkrét témát illetően jogi kérdés
merült fel, így egyértelmű, hogy a válasz a jegyző úrtól érkezett. Wagner úr megkereséséről
mind együttes bizottsági ülésen, mind a 2017. február 22.-ei rendes ülésen tájékoztatták a
bizottságokat, és a Testületet. Szentmihályi Ferenc jegyző úr e témában felvette a kapcsolatot
az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Felkéri jegyző urat, ismételten tájékoztassa a
Testületet a megkereséssel kapcsolatos ismeretekről.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábban 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 megkeresés okán egyeztetett az Emberi Erőforrások Minisztériumával. 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 2017. évben. Az
önkormányzat azonban 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
egyesület ilyen jellegű megállapodást olyan kistelepülési önkormányzattal köthet, amely nem
rendelkezik a kötelező kulturális, közművelődési feladatát ellátó intézményrendszerrel. Az
egyesületeket tájékoztatták arról, hogy mi az akadálya a megállapodás megkötésének.
7. Deli Zoltán képviselő interpellációja
Deli Zoltán képviselő: Évek óta húzódó és visszatérő probléma az élelmiszer üzletek előtt
elfogyasztott szeszesital miatti közegészségügyi, köztisztasági probléma. A Testület több
ízben tárgyalta a témát, de kézzel fogható megoldás a probléma kiküszöbölésére nem
született. A témát minden esetben elvetették azzal, hogy mivel magánterületet érint a
probléma, így helyi rendeletben nem lehet kötelezettségeket előírni az üzlet tulajdonosainak,
az önkormányzat saját hatáskörben nem tud megoldást találni a problémára. A kérdés
városképi jelentőségű és közegészségügyi problémát vet fel. A probléma orvoslása
érdekében jogász segítségét kérte, aki lehet, hogy megtalálta a megoldást. A közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében
az önkormányzatnak van lehetősége olyan rendeletet alkotni, amely a kifogásolt
magatartásokat megtiltja. A jogász állásfoglalását eljuttatta a képviselőknek, a jegyző úrnak.
Kéri, hogy vizsgálják meg a kérdést és a lehető leghamarabbi testületi ülésre terjesszék elő a
témát.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri jegyző urat, hogy a képviselő úr indítványára tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
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. május 24. (szerda) 15 óra
Napirend:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2016. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület ülése ünnepi testületi ülés keretében a
szünet után folytatódik.
SZÜNET
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Mitykó Zsolt polgármester: Ünnepi testületi ülés keretében köszöntik a Nagyobb adózókat
és foglalkoztatókat, valamint átadásra kerül „A Városért” emlékérem és gyűrű.
Himnusz, ünnepi műsor
Az ünnepi műsorban közreműködő diákok: Veres Dorina, Tar Zsombor. Felkészítő Krcsméri
Tibor karnagy úr, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, illetve
Krcsméri Tiborné pedagógus.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszönte a fellépőknek, felkészítőknek a közreműködést.
Mint szokás más településeken, úgy Mezőhegyesen is köszöntik mindazokat, akik nem
elkerülni szeretnék, hanem befizetni kívánják a rájuk rótt adót.
Mezőhegyesen kiemelten számítanak a vállalkozók, vállalkozások, nagyobb foglalkoztatók
kreativitására, ami által a foglalkoztatási szám növekedik, és magasabb adóeredmény elérése
realizálódik. A kreatív szellemi közösség tud igazán hatékony lenni, és a megfelelő
befektetések által lehet élhetőbb Mezőhegyest teremteni a jelennek és irányt szabni a jövőben.
A mezőhegyesi lét 2016-ban folytatja a 230 éve útjára indított létközösségi formát.
Lázár János miniszter úr és Farkas Sándor kormánybiztos úr rendkívüli elkötelezettsége
mellett, a Magyar Kormány támogatását bírva tovább folytatódhat az a 230 éves kultúra,
amelyre méltán büszkék lehetnek. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Pap István
Tibor igazgató irányításával méltó arra a feladatra, amelyet kormányzati szinten megszabtak.
A Zrt. 10 milliárd Ft-os fejlesztésének a haszna nemcsak Mezőhegyesen, hanem a térségben
fogja éreztetni hatását. Ezen fejlesztés, mely egy korszerű vetőmagüzem, takarmánykeverő,
szárítóüzem megvalósítását jelenti, kihat nemcsak a növénytermesztésre, állattartásra, hanem
a turisztikai elképzelésekre is. A Zrt. fejlesztése több mint 400 dolgozójának és
családtagjának fog olyan létbiztonságot jelenteni, amellyel már lehet Mezőhegyesre tervezni a
jövőt. Ez elmondható a Zrt-vel kapcsolatban álló vállalkozásokról is, illetve azokról is, akik
közvetlenül nem függenek a Zrt-től. A jövő iránti bizakodást, a Zrt. irányában történő
érdeklődést jól mutatja a Limagrain vetőmagüzemének 5 milliárd Ft-os tervezett fejlesztése.
Az önkormányzat a TOP programon keresztül mintegy 200 millió Ft értékben építheti ki ipari
parkot, amely szorosan kapcsolódik, illeszkedik a Zrt. fejlesztési elképzeléseihez.
Összességében elmondható, hogy egy rendkívül összetett és komplex fejlesztés valósul meg
ezen a területen a jövőben a Zrt-vel együttműködve. Mezőegyesen van olyan vállalkozás,
amely a Mezőhegyest érintő pozitív változások miatt döntött úgy, hogy itt fejleszti tovább
vállalkozását. Ilyen például a Bi-Line Szerviz Kft., amely fűtéstechnikai létesítményt kíván
telepíteni Mezőhegyesre. Továbbá egy francia tulajdonosi hátterű magyar Kft. naperőművet
épített ki, melynek a bővítése, a második üteme most zajlik. Hasonlóan ezen Kft-hez egy
spanyol tulajdonú magyar Kft. a volt Cukorgyár területén tervezi naperőmű kiépítését. A
fentiekben ismertetett fejlesztési elképzelések tükrében a Testületnek teljes mértékben újra
kell gondolnia, át kell terveznie az eddigi ciklustervét meghatározó Gazdasági Programot.
2018. évre egy teljesen új gazdaságfejlesztési elképzelést kell a Testületnek prezentálnia. A
2016. évi tényadatok megmutatják, hogy miért is fontos az összefogás.
Anyakönyvi adatok: született: 34 fő, elhalálozott: 134 fő. Ez az adat világossá teszi, hogy
mennyire fontosak a munkahelyek, az a humán erőforrás, amellyel erősíthetik az emberekben
az identitástudatot és amellyel helyben tudják tartani az itt élőket.
Adóbevételek:
- Magánszemélyek kommunális adója: 17.925.346,- Ft.
- Gépjárműadó 40%-a – amely az önkormányzat bevételét képezi – 11.272.139,- Ft
(összes adó: 28.180.345. Ft az 1365 adózótól)
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Helyi Iparűzési Adó: 589 db adózótól 210.068.970,- Ft. Míg 2015. évben 150 millió Ft
volt.
A Zrt. fejlesztésének köszönhetően és a hozzá kapcsolódó vállalkozások okán a jövőben még
több iparűzési adóbevételben reménykedhetnek. Ezekkel a javakkal jól és jobban kell
gazdálkodniuk. Ennek tükrében fontos megtartani és fejleszteni a vállalkozásokat. Ez nem
csak önkormányzati feladat, hanem a vállalkozások feladata is. Csak együtt tehetik
Mezőhegyest sikeressé! Csak együtt helyezhetik biztos alapokra az itt élők jövőjét.
Az önkormányzat egyik fő feladata a munkahelyteremtés, amelyet elsősorban a
közfoglalkoztatási programon keresztül tud megvalósítani. A program egyik legfőbb célja a
mélyszegénységben élő emberek megsegítése.
A mai nap délelőtt adták át a
közfoglalkoztatási program keretében, 8 millió Ft állami támogatással megvalósított
lombseprű-gyártó üzemet, Réthy Pál Úrral, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási
stratégiai és koordinációs főosztályvezetőjével. A műhely 6 mezőhegyesinek nyújt
munkalehetőséget, a munkabérük mindösszesen évi 7 millió Ft, havonta dolgozónként
106.000,- Ft. A műhely létrehozásával egy értékteremtő beruházás jött létre, amely által a
dolgozók hasznos tevékenységet folytatnak. A közfoglalkoztatásnak és a vállalkozásoknak
olyan szempontból kell együttműködniük, hogy a közfoglalkoztatás, mint elsődleges
munkaerőpiac-kiszolgáló olyan személyeket ajánljon, amely megfelel a vállalkozói
igényeknek, elvárásoknak.
A Start közmunkaprogramnak 2016. évben négy fő programeleme: mezőgazdasági, helyi
sajátosságokra épülő, közút és egy Dél-Békésre tervezett mintaprogram.
Összesen: 201 fő került foglalkoztatásra, bérük mindösszesen 207 millió Ft volt, a dologi
kiadás: 45 millió Ft. 620 m2 aszfaltozott járda épült 7 utcában és a temetőben. A
közfoglalkoztatás keretében gyártott térburkoló kőből 860 m2 járda épült 4 utcában. 2017.
évben összesen: 155 fő vesz részt a programban, bérre 175 millió Ft került betervezésre, a
dologi kiadás 27 millió Ft.
A TOP-os pályázatoknak köszönhetően az önkormányzat igen jelentős fejlesztéseket fog
megvalósítani, amelybe remélhetőleg be tudják vonni a helyi vállalkozásokat is.
Mindösszesen közel 2 milliárd Ft-os fejlesztés, elképzelés valósulhat meg a jövőben, amelyet
a Testület állított össze. A 2016. évben benyújtott pályázatok közül azok, amelyekre egy
hónapon belül várják a Támogatási Szerződés megkötését:
- Központi óvoda felújítása 50 millió Ft értékben
- A posta, a nagymagtár, az ÁMK körüli terek rendezése, új főtér koncepció 220 millió
Ft értékben
- Csapadékvíz elvezető hálózat felújítása 125 millió Ft értékben
- Egészségház felújítása – gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, és egy háziorvosi
körzet egy helyre történő integrálása, épület felújítása 60 millió Ft értékben
- Alapszolgáltatási központ felújítása 60 millió Ft értékben
- A 47-es major szegregációjának enyhítése 155 millió Ft értékben
- Mindezen programokat menedzselő eseményekre 53 millió Ft.
Összesen: mintegy 723 millió Ft.
Reményei szerint a támogatási szerződés aláírását követően, a közbeszerzési eljárások
eredményeképpen, a felújítási munkálatokban több mezőhegyesi vállalkozó fog részt venni.
Mezőhegyes egyik fő kitörési pontja a turisztika fellendítése lehet. A Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. elképzelése nyomán Mezőhegyes a monarchiára jellemző korabeli tartalmi
és arculati megjelenést kapna. Ebben a mezőhegyesi vállalkozóknak rendkívül nagy szerepük
lesz. A város előtt álló munkához kéri a Képviselő-testület a vállalkozók, vállalkozások
segítségét, nem feltétlenül anyagi támogatását, építő jellegű ötleteit. Köszöni az eddigi jó
együttműködést, és kéri annak megtartását, továbbfejlesztését annak érdekében, hogy egy
-
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sikeres és erős Mezőhegyest építsenek fel. A Képviselő-testület nevében köszöni az egész
évben vállalt áldozatos munkájukat!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények
megbecsülésére és elismerésére alapította „A Városért” emlékérem kitüntetést
„A Városért” emlékérem átadását Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros, főszolgabíró, II.
Rákóczi Ferenc hadvezére gondolatával vezeti fel: „Énbennem senkinek semmi kétsége ne
legyen semmiben is, mert halálom utolsó órámig nem egyebet fognak tapasztalni, hanem
egyedül az igaz, állandó hű szolgálatomat.”
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
szóló 17/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján úgy határozott, hogy Papp József
mezőgazdasági vállalkozó, a Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője,
volt települési képviselő részére adományozza „A Városért” emlékérmet.
„Papp József Nagylakon született 1955. május 1.-jén, Kiss Julianna és Papp József
gyermekeként, egy testvére van, Katalin.
Középiskolába Hódmezővásárhelyen járt, a Bethlen Gábor Gimnáziumba. A középiskola után
a Debreceni Agrártudományi Egyetemre ment, ahol állattenyésztés szakon végzett 1979.-ben.
Még abban az évben megnősült és feleségével Mezőhegyest választották otthonuknak. Három
lányuk született: Mónika, Boglárka és Nóra.
A Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. elődjénél helyezkedett el a Peregi
üzemben, először mint gyakornok, majd műszakvezető, később állattenyésztési
és
növénytermesztési ágazatvezető, végül kerület-igazgató munkakörökben. Itt dolgozott 1992ig.
Ezután falugazdászként helyezkedett el, és saját vállalkozást hozott létre, amely a mai napig
nagyszerűen, eredményesen működik és folyamatosan fejlődik. A vállalkozás szántóföldi
növénytermesztéssel, mezőgazdasági bérmunkával és juhtartással foglalkozik.
Papp József juhászcsaládban nőtt fel, szülei is cigájával foglalkoztak. Családi hagyományként
maradt meg a ma már 250 törzskönyvezett anyaállatot számláló tenyészet.
Nyáron szülei tanyája környékén legeltetnek Nagylakon, télen Mezőhegyesen istállózzák az
állományt.
Erőskezű vezető, meghatározó egyéniség, aki a megfelelő szakmai tudás birtokában, a
természet és az állatok szeretetével, az emberekhez való lojalitásával és segítőkészségével
kiemelkedő és példamutató személyiség.
A közösségi élet aktív résztvevője, aki fiatalabb korában futball szenvedélyének hódolva a
Kocogó kör megalapításában is részt vett.
A mai napig támogatja a Mezőhegyesi Sportegyesületet, Mezőhegyes Város Fúvószenekarát,
a mazsoretteket és a városi jótékonysági rendezvényeket. Az óvodai, iskolai különféle táborok
programjainak támogatásán túl a kulturális események mecénása. A közművelődés, a
közösségi élet aktív tagja és formálója.
A közösségi élet aktív tagjaként szerepet vállal a testvértelepüléseinkkel fennálló jószomszédi
viszony megtartásában. Kiemelkedő a székelyföldi testvéreinkkel tartott kapcsolat óvása.
Ezen iparkodásának egyik fontos eseménye volt a Kézdivásárhelytől nem messze lévő
Nyerges-tetőn felállított kopjafa.
A majori élet, a majorság flórájának és faunájának aktív védelmezője, amit mi sem bizonyít
jobban, mint a 47-es major volt iskolaépületénél, kezdeményezésére felállított emlékkő.
Családi vállalkozásának irányításán túl más gazdatársainak is iparkodik segítséget nyújtani.
Agrár közszolgálati tevékenységének megbízhatóságát támasztja alá az, hogy polgármester
elődeim közül mindegyik kérte Papp József segítségét az önkormányzati agrárvagyon
megóvása, fejlesztése érdekében.
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Ezen gondolati tartalommal megtöltekezve az emlékérmet kísérő oklevél szövege:
Mezőhegyes város fejlődése érdekében, az Önkormányzat feladatellátásához önzetlenül
nyújtott szakmai és anyagi segítsége, az intézmények és a civil szerveztek szponzorálása
elismeréseként Mezőhegyes Város képviselő-testülete „A Városért” emlékérmet
adományozza Papp József mezőgazdasági vállalkozó, cégvezető és egykori önkormányzati
képviselő részére.”
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Magyar Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1620 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Krcsméri Tibor
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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