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

13/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. május 24. 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, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Szepesi Sándor rendőr
alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Turcsán István, a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke, Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőrség elnöke, Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének
vezetője, Izsák Krisztina gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyintéző, Csete Timea,
családgondozó, Szokainé Medve Ildikó családgondozó, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi 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 8 fővel határozatképes. Magyar Tibor képviselő úr
jelezte távolmaradását. A Testület ülését Kós Károly magyar építész, író, tanár, politikus
gondolatával nyitja meg: „Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél,
hogy az apák dolgát folytatják az utódok.”
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. A meghívóban ismertetett napirendek
megtárgyalását követően bejelentések között ismerteti azokat a témákat, amelyek a testületi
anyag megküldését követően érkeztek. Ezen túlmenően nem érkezett olyan megkeresés,
illetve nem vetődött fel olyan téma, amelynek napirendre történő felvétele indokolt lenne.
Javaslatot tett a meghívóban ismertetett napirendek megvitatására:
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 Egysége 2016. évi szakmai munkája eredményességének
értékelése
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6) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati

rendelet módosításáról
7) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015.
önkormányzati rendelet módosításáról
8) 2017. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
9) Az Erdélyi Udvarház Biliárd Klub kérelme
10) Orosháza Város Önkormányzatának kérelme
11) A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása
Bejelentések

(XII.17.)

Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy a Határőrség tájékoztatójának megtárgyalásával
kezdjék az ülést. 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
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.)
A Testület elfogadta az Alföldvíz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet. A 2017. évi
rekonstrukciós munkák összege – amely a Széchenyi utcai tolózár kezelő akna, vezeték és
bekötés rekonstrukciójának az összege – 6.586.975,- Ft + ÁFA, amelyet 2017. december 31.
napjáig kell megfizetnie az önkormányzatnak. Legfrissebb információk szerint az Alföldvíz
Zrt. a mezőhegyesi rekonstrukciós munkálatokat egy későbbi időpontban kezdi meg, a
Battonyán elhúzódó munkálatok miatt. Az önkormányzat kellő időben és módon értesíti majd
az érintett lakosságot a rekonstrukciós munkálatok megkezdéséről.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a beszámolót illetően, 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:
83/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 19/2017., 25/2017., 49/2017., 65/2017., 78/2017. Kt.
sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont:
tevékenységéről

Tájékoztató

a

Battonyai

Határrendészeti

Kirendeltség

Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tartalmas, mindenre kiterjedő tájékoztató elkészítését.
Kéri Szepesi Sándor rendőr alezredes urat, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
vezetőjét, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője: A
tájékoztatóhoz nem kíván kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Alezredes úr kérése volt, hogy amennyiben kérdés merül fel a
tájékoztatóval, a határrendészet munkájával kapcsolatosan, azt tegyék meg az ülést
megelőzően annak érdekében, hogy a szerdai testületi ülésre pontos válasszal, információval
tudjon szolgálni. A tájékoztatóval kapcsolatosan előzetesen nem érkezett kérdés.
Dr. Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó tájékoztatása értelmében, amennyiben
fokozódik a migrációs helyzet, úgy tovább épülhet a kerítés a magyar-szerb határszakaszon, a
magyar-román határszakasz irányába. Az elmúlt hetekben Békés megyében 68 migránst
sikerül elfogni, amely lényegesen több, mint a korábbi időszakban. A magyar-román
határszakasz fokozottabb ellenőrzése érdekében a rendőrség légi ellenőrzést is bevetett,
helikopterrel a levegőből is figyelik a határt, és így nyújtanak segítséget a határrendészeknek.
Kéri az alezredes urat, hogy amennyiben friss információval tud szolgálni a
mingránshelyzetet illetően, azt tegye meg. Megosztható-e az érdeklődőkkel az az információ,
hogy milyen feladattal látták el a határrendészeti kirendeltséget a mingránshelyzetet illetően?
Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
2017. május 15. napján 42 illegális migránst fogtak el Battonya külterületén. Ennek
eredményeképpen megerősítették az állományt, emelt létszámmal és technikával végzik a
szolgálatot. Ezt mutatja a légi ellenőrzés, a helikopteres határvizsgálat megjelenése is. Az
azóta eltelt időben újabb határsértők elfogására nem került sor. A migrációs helyzet
alakulásától függően fog változni a jövőben az ellenőrzések intenzitása, a határrendészek
megjelenése.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai Határrendészeti Kirendeltségének 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját 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:
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84/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
A Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai
Határrendészeti Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről – a határrendészeti kirendeltség
illetékességi területén a határrend fenntartásáról, a határforgalom nagyságrendjéről és
összetételéről, valamint az illegális migráció helyzetéről – szóló tájékoztatóját, a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a határrendészet munkáját és amennyiben Mezőhegyes
irányába kérés lenne akár a migrációval, akár a szolgálat ellátásával kapcsolatosan,
forduljanak a Testülethez, az önkormányzathoz bizalommal.
1. napirendi pont: Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Nagy Lajos rendőr alezredes Úr, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője jelezte, hogy a migrációval kapcsolatos konferencián
történő részvétele okán nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Köszönti az ülésen – az
alezredes úr megbízásából jelen lévő – Zsótér Attila rendőr őrnagy Urat, a Mezőhegyesi
Rendőrőrs parancsnokát. Kéri, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt
tegye meg.
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: Nagy Lajos rendőr
alezredes úr készítette el a tájékoztatót a szakmai előírások alapján, melyhez szóbeli
kiegészítést nem kíván tenni. Amennyiben kérdés merül fel, arra készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek a rendőrségi tájékoztatóval
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Összehasonlítva a 2016. évi adatokat a 2015. évi adatokkal,
megállapítható, hogy a közbiztonság helyzete nem romlott az elmúlt egy évben. Az írásos
tájékoztató rendkívül részletes, tartalmas és közérthető. A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
Közbiztonsági Munkacsoportjának vezetőjeként sokat dolgozik együtt Nagy Lajos rendőr
alezredes Úrral, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetőjével, és Czecher Péter ezredes
Úrral, az Orosházi Rendőrkapitányság vezetőjével. Rendkívül megnyugtató érzés, hogy
határmenti terület lévén egy emelt létszámú rendvédelmi állomány van jelen a térségben.
Meddig tartható fenn az emelt számú rendvédelmi létszám?
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: A rendvédelmi
állomány létszámának a megemelésére elsősorban az elmúlt héten kézre kerített illegális
migránsok miatt került sor. Amíg a helyzet azt megkívánja, fenntartják a fokozottabb
ellenőrzést. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Csapatszolgálati százada, a Készenléti
Rendőrség, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi
Támogató Osztálya, valamint a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség munkatársai látnak el
a térségben szolgálatot. Részben a Rendőrkapitányság, részben a Határrendészeti Kirendeltség
eligazításai alapján látják el a szolgálatot. A megerősített rendvédelmi létszám mindenképpen
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pozitív hatással bír a közbiztonságra nézve. Arra nem tud konkrét választ adni, hogy a
jelenlegi helyzet meddig fog fennállni.
Rajos István alpolgármester: A lakosság örömmel fogadta a lovas járőrök megjelenését a
városban. A Készenléti Rendőrség lovas járőrei teljesítenek a városban szolgálatot. Felmerült
a kérdés, lesz-e arra lehetőség, hogy Mezőhegyesen hosszú távon visszaállítsák a lovas járőr
szolgálatot?
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: Erre vonatkozóan
kellő információval nem rendelkezik. Személyügyi kérdésekre a rendőrfőkapitány úr tud
válaszolni.
Mitykó Zsolt polgármester: Részben a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
szolgáltatja – többek között – a Visegrádi négyek Készenléti Rendőrségei számára is a
lovakat. Mezőhegyesen a határ közelsége is megindokolná a lovas járőr szolgálat
visszaállítását, elsősorban azért, mert a lovakkal az erdős, illetve veteményes területeken
sokkal könnyebben, hatékonyabban lehet járőrözni, mint gépjárművel.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek a rendőrségi tájékoztatóval
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Mezőhegyes Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében
tett intézkedéseiről szóló tájékoztatóját 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:
85/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban több testületi ülésen is felmerült az
élelmiszer üzletek előtti szeszesital fogyasztás okozta közegészségügyi, köztisztasági, negatív
városképi probléma. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint ez a
probléma a térségben nem csak Mezőhegyesen jelentkezik. Az utóbbi időben a településen a
probléma három kereskedelmi egységnél jelentkezett. A élelmiszerüzletekben megvásárolt
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szeszesital üzlet előtti magánterületen, vagy közterületen történő elfogyasztása zavarja az
üzletbe érkező vásárlókat, rontja a városképet. Emiatt a lakosság elégedetlensége
folyamatosan nő, ami megköveteli a Testület hatékonyabb intézkedését. Az ügyben a jegyző
úr megtette a szükséges intézkedéseket, utánajárt annak, hogy jogilag hogyan lehetne eljárni.
A Hivatal és a Rendőrség részéről elindult egy közös gondolkozás a probléma mielőbbi
orvoslása érdekében, több ízben is egyeztetést folytattak. Fontos hangsúlyozni, hogy az
érintett üzletek nem minősülnek vendéglátóipari egységeknek, hanem kereskedelmi
tevékenységet folytatnak, amely értelmében szeszesitalt az üzletben elfogyasztani nem lehet.
A kérdés az, hogy ha kilép az üzletből a vásárló, és ott fogyasztja el az italt, büntethető-e?
Magánterületen nem büntethető. Nagy Lajos rendőr alezredes út tájékoztatta, hogy az
egyeztetés előtt érkezett részére a problémával kapcsolatosan egy iránymutatás az Országos
Rendőr-főkapitányságtól. Aki magánterületen olyan tevékenységet végez, amely közterületen
tilos, és szabálysértésnek számít, el kell zárnia a területét a nyilvánosság elől. Ha nem teszi, az
a terület nem magánterület, hanem közterületnek minősül, és a tevékenység büntethető. A
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény értelmében a boltok előtti magánterület is közterületnek minősül.
Ennek értelmében, aki ott szabálysértést követ el, ugyanolyan súllyal bír, mintha közterületen
követte volna azt el. Elindult a gondolkodás, hogy mivel lehet büntetni azt, aki végzi ezt a
tevékenységet. Másrészről felvetődött az a kérdés, hogy a boltot be lehet-e, vagy be kell-e
zárni, ha a probléma nem oldódik meg. A kérdésben megbeszélést tartottak mindhárom üzlet
vezetőjével. Egyik üzlet tulajdonosának sem fűződik érdeke ahhoz, hogy ez a tevékenység
tovább folytatódjon, ennek ellenére a probléma fennáll. Az üzletek működési engedélyének a
visszavonását nem támogatja, hiszen a vállalkozó megélhetését veszélyeztetnék azzal a
döntéssel. Az üzlet tulajdonosai is várják a segítséget a probléma orvoslásában. A probléma
lehetséges orvoslása, a vélemények, álláspontok ütköztetése érdekében, illetve annak okán,
hogy az esetleges félreértéseket tisztázzák – kötelezően ajánlott – informális ülésre várja a
Testület, és a bizottságok tagjait, az üzletek tulajdonosait, illetve amennyiben szükségesnek
tartják, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetőjét. Az önkormányzat igyekszik
megtenni mindent azért, hogy orvosolják a problémát. Ezen túlmenően az arculati kézikönyv
is fog egyfajta kötelezettséget előírni a városképet illetően. Kérdés, hogy a Rendőrség
oldaláról milyen segítséget kap az önkormányzat, és az üzletek tulajdonosai.
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: A
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 200. §-a szabályozza a szeszesital árusítás, kiszolgálás, és
fogyasztás tilalmának megszegésére vonatkozó előírásokat. A szeszesital fogyasztás
tilalmáról törvény, kormányrendelet, illetve önkormányzati rendelet rendelkezhet. Ezen
jogszabály alapján szabálysértési eljárás keretében járhat el a Rendőrség. Mivel az érintett
üzletek nem rendelkeznek mosdó helyiséggel, így a legtöbb esetben köztisztasági
szabálysértést is elkövetnek a szeszesitalt közterületen fogyasztók. A Rendőrség rendszeresen
intézkedést foganatosít a közterületen szeszesitalt fogyasztókkal szemben. A szabálysértést
elkövetőkkel szemben differenciált intézkedést foganatosítanak, amely azt jelenti, hogy a
rendőr a helyzet összes körülményét figyelembe véve intézkedik. Az intézkedő rendőr
megvizsgálja, hogy a szeszesitalt fogyasztó viselkedése milyen mértékben zavarja a közterület
rendjét. Az érintett személyétől is függően a rendőr figyelmeztetésben részesítheti, helyszíni
bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Amennyiben a
szabálysértési bírságot nem fizetik ki, úgy azt elzárásra változtatják át, amelyet valamely
büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni. 2016. évben a szeszesital fogyasztás tilalmának
megszegése miatt 4 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 7 esetben kezdeményeztek
szabálysértési eljárást. Figyelmeztetést több esetben alkalmaztak. A szabálysértési törvény
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196. §-a rendelkezik a köztisztasági szabálysértésről, amelyre hivatkozással kettő esetben
szabtak ki helyszíni bírságot. A rendőrség tisztában van azzal, hogy mely üzletek előtt merül
fel rendszeresen ez a probléma, azokon a helyeken visszatérően fokozottabb ellenőrzést is
folytatnak, a szabálysértést elkövető személyeket intézkedés alá vonják. Nem az az elsődleges
cél, hogy mindenkit megbüntessenek, ezért elsősorban figyelmeztetésben részesítik az
érintetteket. Amennyiben visszatérően, több ízben érik szabálytalanságon az illetőt, úgy
súlyosabb büntetést szabnak ki rá.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat is figyelmezteti azon önkormányzati
dolgozókat, akikről ismert, hogy rendszeresen látogatják ezen üzleteket, és az üzlet előtt
fogyasztanak szeszesitalt. Amennyiben munkakezdés előtt teszik ezt, úgy az önkormányzat is
megbünteti őket. A polgárőr szervezet tagja tehet-e intézkedést a közterületen szeszesitalt
fogyasztókkal szemben?
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: A polgárőr
szervezetek tagjai jelzéssel élhetnek a Rendőrség felé, ha azt észlelik, hogy a szeszesital
fogyasztás közterületen történik, de intézkedést csak a Rendőrség tehet. Korábban valóban
nem volt egyértelmű, hogy mi minősül közterületnek és mi magánterületnek. A jogszabály
alapján egyértelművé vált, hogy úgy kell eljárni magánterületen történő szeszesital fogyasztás
esetében is, mintha az közterületen történne. Elsődlegesen a legenyhébb szankcióval
igyekeznek büntetni a szabálysértőket, de amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer,
hogy több ízben követték már el a szabálysértést, úgy kénytelenek a súlyosabb büntetés
lehetőségével élni. Vannak pozitív tapasztalatok is, van, akire jó hatással volt a rendőri
intézkedés, és az üzletben vásárolt szeszesitalt már nem az üzlet előtt fogyasztja el. Számos
feladatot kell ellátnia a Rendőrségnek, ezért nem tudnak a nap minden órájában jelen lenni az
érintett üzletek előtt, de igyekeznek orvosolni a problémát, és gyakoribb járőrszolgálatot
tartani az üzletek környékén.
Mitykó Zsolt polgármester: Türelemmel kell lenni, hiszen a probléma nem orvosolható
egyik napról a másikra. Sajnos van olyan negatív példa, hogy valaki szándékosan követ el
szabálysértési tevékenységet, azért, hogy elzárják, mert az otthoni körülményekhez képest
jobb ellátásban részesül a büntetés-végrehajtási intézetben. A Testület kérése a Rendőrség
irányába, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, több ízben történjen ellenőrzés az
üzletek környékén.
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka: Kiemelt
figyelemmel fogják kísérni a későbbiek folyamán is és igyekeznek fokozottabb ellenőrzést
folytatni, több járőrszolgálatot teljesíteni az érintett üzletek környékén, valamint megtenni a
szükséges intézkedéseket a rendelkezésükre álló szankciók kiszabásával.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a Testület tagjait, akinek a témával
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Kérdés, észrevétel nem volt.
3. napirendi pont: Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a polgárőr szervezetek képviselőit, amennyiben
kiegészítenivalójuk van a tájékoztatókat illetően, azt tegyék meg.
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Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke: Szóbeli
kiegészítést nem kíván tenni.
Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: A tájékoztató
részletesen ismerteti a Polgárőrség 2016. évi munkáját, így ahhoz nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a polgárőr
szervezetek irányába, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület nevében köszönetét fejezi ki a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület irányába, a sportesemények alkalmával a
rend fenntartása érdekében nyújtott áldozatos munkájukért. Munkájuknak köszönhetően az
egyes mérkőzések zavartalanul, rendbontás nélkül folytak le. Számukra ez nagyon fontos
feladat. Minden egyes mérkőzésen igen nagy számban vannak jelen a polgárőrök. A Polgárőr
Egyesület segítsége nélkül önerőből nem tudná ezt a feladatot megoldani a Mezőhegyesi
Sportegyesület.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Köszönet illeti a városban működő polgárőr szervezeteket
a köz érdekében kifejtett áldozatos munkájukért. A József Attila Általános Iskola, Kollégium
és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége nevében köszönetét fejezi ki a polgárőr szervezetek
irányába az iskolai rendezvények alkalmával nyújtott segítő közreműködésükért,
helytállásukért. Gratulál munkájukhoz, további sok sikert kíván, és a jövőben is számít a
segítségükre.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki Jeszenka Zoltán képviselő úrnak, a
Mezőhegyesi Fémipari Kft. ügyvezetőjének, hogy a cég telephelyén székhelyt biztosít a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség számára. A Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesületnek hol található a székhelye?
Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke: A
Mezőhegyes, Rózsa F. u. 14/A. szám alatt. Jeszenka Zoltán képviselő úr felajánlotta részükre
is a Battonyai út 2. szám alatti ingatlant székhelyül, de a nevükből kifolyólag is gyakran
összekeverik a két polgárőr szervezetet, a küldeményeiket is sokszor összekeverték, így nem
szerettek volna azonos székhelyet.
Rajos István alpolgármester: Gratulációját fejezi ki a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület elnökének, Turcsán István Úrnak a Békés Megyei Polgárőr Szövetségben
elnyert tisztségéhez. Köszönetét fejezi ki mindkét polgárőr szervezet azon áldozatos
munkájáért, amelyet a város közbiztonsága érdekében végez. Visszajelzések alapján a
lakosság teljes megelégedettségére végzik a polgárőrök a munkájukat, akár a különböző
rendezvények alkalmával, akár intézkedést igénylő esetekben. A polgárőr szervezetek
gépjárműveit rendszeresen látni a város bel- és külterületein. A majorban élő lakosságnak is
pozitívak a visszajelzései, a polgárőrök jelenléte fokozott biztonságérzetet nyújt az ott
élőknek is. Munkájukhoz további sok sikert kíván. Rendkívül jó a polgárőr szervezetek
együttműködése a Rendőrséggel. Köszöni eddigi munkájukat, az önkormányzat a jövőben is
számít segítségükre.
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Mitykó Zsolt polgármester: A polgárőr szervezetek tevékenységével kapcsolatosan
problémák nem merültek fel, negatív lakossági visszajelzések nem érkeztek, illetve a
Rendőrség és Határrendészet irányából sem érkezett negatív jelzés a polgárőr szervezetek
munkájával, a Rendőrséggel és Határrendészettel történő együttműködésével kapcsolatosan.
Ezen túlmenően a különböző intézmények, szervezetek is pozitívan értékelik mindkét
polgárőr szervezet munkáját. Gyarmati Sándor Úr, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke egyik mezőhegyesi látogatásán hangsúlyozta az utánpótlás biztosításának a
fontosságát. Nemcsak a gyerekekkel fontos megismertetni a polgárőr tevékenységet, hanem
az is fontos, hogy a felnőtteket, idősebb korúakat ösztönözzék arra, hogy részt vállaljanak a
polgárőrség munkájában. Nagyon fontos lenne, és a Testületnek is törekednie kell arra, hogy
az Országos Polgárőr Nap és Megyei Polgárőr Nap Mezőhegyesen kerüljön megrendezésre.
Ehhez kérik a Rendőrség segítségét is. Célszerű arra az időpontra (2018. évre) megpályázni a
rendezvény megrendezésének a jogát, amikorra a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
tervezi az alapító nagyrendezvényét. Mindennél jobban mutatja a polgárőrök munkájának
elismertségét, hogy a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka jelen van a polgárőr szervezetek
beszámolójának megtárgyalásán, és kíváncsi a Testület véleményére a polgárőrök munkájával
kapcsolatosan. Ez az érdeklődés szoros együttműködést és igen komoly szakmai munkát
tükröz. Köszöni a polgárőr szervezetek áldozatos munkáját. Kéri, akinek további véleménye,
észrevétele van, azt tegye meg.
Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: A Megyei Polgárőr
Nap megrendezésének jogát a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alapján adják ki,
hogy az előző évben mely településen került megrendezésre. Ez annak érdekében történik,
hogy a megye különböző településeiről is részt tudjanak venni az eseményen, és ne jelentsen
gondot az utaztatás. 2017. évben a Megyei Polgárőr Napnak Mezőkovácsháza ad otthont, így
kevés az esély arra, hogy 2018. évben ismét ebben a térségben, akár Mezőhegyesen kerüljön
megrendezésre.
Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke: A
polgármester úr elsősorban az Országos Polgárőr Nap megrendezési jogának az elnyerését
hangsúlyozta. Sokat kell dolgozniuk és lobbizniuk azért, hogy Mezőhegyesen kerüljön
megrendezésre az Országos Polgárőr Nap. Korábban kaptak ígéretet arra, hogy Mezőhegyes
lehetőséget kap a rendezvény megszervezésére, de az meghiúsult. 2017. évben Nyíregyháza
ad otthont a rendezvénynek, így jó eséllyel pályázhatnának a következő évre.
Rajos István alpolgármester: 2016. évben valóban kaptak egy ajánlást az Országos Polgárőr
Szövetségtől, hogy abban az évben vagy 2017. évben Mezőhegyes lehetőséget kap a
rendezvény megszervezésére. Az idei évben objektív okok miatt kerül Nyíregyházán
megrendezésre. Az a tény, hogy az idei évben Nyíregyháza ad otthont a rendezvénynek,
esélyt adhat arra, hogy 2018. évben Mezőhegyesre essen a választás. Továbbá Turcsán István
elnök úrnak a Békés Megyei Polgárőr Szövetségben betöltött tisztsége is növelheti annak
esélyét, hogy Mezőhegyes nyerje el a rendezés jogát. Pintér Sándor Magyarország
Belügyminisztere szerint akkor jó a közbiztonság, és közrend, ha nem beszélnek róla az
emberek. Mezőhegyes ebben is élen jár, így ez a tény is hozzájárulhat ahhoz, hogy 2018.
évben Mezőhegyesen kerüljön megrendezésre az Országos Polgárőr Nap.
Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: A Polgárőrség
szeretne részt venni a Nyíregyházán megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Napon. Kéri a
Testület segítségét a Polgárőrség tagjainak a rendezvényre történő utaztatásában. A
mikrobuszt szeretné igénybe venni, melyről egyeztetnének a későbbiek folyamán.
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Mitykó Zsolt polgármester: Meg kell vizsgálni, hogy mely gépjárművek, milyen időpontban
teljesítenek szolgálatot, és annak függvényében egyeztethetnek a gépjármű – megfelelő
díjszabás melletti – rendelkezésre bocsájtásáról. A 2018. évi Országos Polgárőr Nappal
kapcsolatosan igyekeznek minél hamarabb felvenni a kapcsolatot a szövetséggel. Gratulál az
elért eredményekhez, munkájukhoz, és további sok sikert kíván.
A tájékoztatókat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A
tájékoztatók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindkét polgárőr szervezet
beszámolóját.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
tájékoztatóval kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 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:
86/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
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:
87/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2016.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
5. napirendi pont: Az Önkormányzat Szociális Egysége 2016. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Mitykó Zsolt polgármester: Erre a szakterületre is igaz az a mondat, hogy ha nem beszélnek
róla, akkor működik jól a rendszer. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat csak
teljes elhivatottsággal, a legnagyobb alázattal lehet végezni. Az önkormányzat ezen feladatot
ellátó szakemberei a legnagyobb szaktudással, alázattal és elhivatottsággal végzik
munkájukat, ennek ellenére rendkívül sok negatív hatás éri Őket. Egy rendkívül tartalmas,
igényes beszámolót terjesztettek a bizottságok és a Testület elé. Az önkormányzat szociális
egységének minden munkatársa rendkívül magas színvonalon látja el feladatát, amelynek
szinten tartásához, vagy emeléséhez kéri a Testület támogatását, azzal, hogy fogadja el a
beszámolókat. Köszöni az igen magas szakmai színvonalú munkát Izsák Krisztina gyámügyi
ügyintézőnek, az Önkormányzat Szociális Egysége vezetőjének, Gál Máriának, illetve a
családgondozóknak, Szokainé Medve Ildikónak és Csete Timeának. Ez a fajta segítségnyújtás
az év 365 napjában történik, nem kivétel ez alól az ünnepnap sem. Kéri a kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, illetve a
szociális területen dolgozók rendkívül odaadóan végzik munkájukat. A Békés Megyei
Kormányhivatal átfogó hatósági ellenőrzést tartott a múlt hét folyamán a szociális területet
illetően. Az ellenőrzés nem állapított meg szabálytalanságot, minden területet érintően pozitív
észrevételt tett a Kormányhivatal.
Mitykó Zsolt polgármester: Több irányú ellenőrzés valósult meg, amely kiterjedt a Szociális
Egység épületére is. Ezen ellenőrzés megállapításai nem voltak pozitívak, bizonyos
szempontból nem találták elfogadhatónak az épület műszaki feltételeit. Tájékoztatták a
Kormányhivatalt, hogy nyertes TOP-os pályázatnak köszönhetően az épület 60 millió Ft-os
felújítása valósulhat meg. A Kormányhivatal illetékes szakhatósága elfogadta ezen indokot és
türelemmel lesznek a beruházás megvalósulásáig.
A beszámolókat a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét, illetve kéri a Testület tagjait,
akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a beszámolókat illetően, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese:
Kormányrendelet szabályozza a beszámolók tartalmi és formai elemeit. A bizottság
részletesen kielemezte a beszámolókat. Ezen szakterületen dolgozó szakemberek
pszichológiai felkészültsége is rendkívül fontos. A bizottság rendkívül hálás munkájukért. A
bizottság nevében köszönetét fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozó polgármesteri
hivatali szakember, és a Szociális Egység munkatársainak a lakosság irányába mutatott
rendkívül segítőkész munkájukért. A számok azt mutatják, hogy a továbbiakban is nagy
szükség van a szakszerű munkájukra, segítségük elengedhetetlen. A statisztikai adatok azt
tükrözik, hogy a város szociális helyzete állandósult, sem pozitív, sem negatív irányba nincs
változás. Az esetszámokat illetően nincs javulás, továbbra is nagy a szegénység a városban. A
városba költöző családok többségében szegény családok. Rendkívül nehéz feldolgozni és
átérezni a kialakult helyzeteket. A bizottság nevében további jó munkát kíván. A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
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Mitykó Zsolt polgármester: A családokon belül sok esetben mentális probléma is társul a
már meglévő pénzügyi problémához. A családtagok nem tisztelik egymást, a felnőttek
rendkívül rossz példával szolgálnak a gyermekek előtt. Ezen túlmenően egyéb okok miatt a
családtagok elszakadnak egymástól, az ország különböző szegleteiben kénytelenek élni. Egyegy család problémájának az orvoslása rendkívül sokrétű, összetett feladat. Sok esetben úgy
érzékelik, hogy a Hivatal nem segít a problémájukon, pedig a Hivatal minden segítséget
megad, viszont szigorúan csak a jogszabályoknak megfelelően járhatnak el. Rendkívül nehéz
ilyen bonyolult helyzetben megtalálni az igazságot.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese:
Szerepel egy mondat a beszámolóban, amely hűen tükrözi a jelenlegi helyzetet. Rendkívül
tanulságos mondat: „Sok családnál a negatív szülői minta megerősíti a gyermek erkölcsi és
morális hanyatlását.” Sajnos egyetért ezzel.
Rajos István alpolgármester: Találkozva az érintett családokkal, gyerekekkel, akár
személyes érintettség okán is átérezhetik, hogy milyen felelősségteljes és mennyire nehéz ez a
munka. Izsák Krisztina gyermekvédelmi ügyintéző teljes mértékben ismeri az érintett
családok helyzetét, teljes képet tud adni arról, milyen problémával küzdenek, annak mi lehet
az előzménye, háttere, és mi lehet a következménye. Nemrégiben személyesen
megtapasztalhatta, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak milyen
helyzetekkel, nehézségekkel kell szembenézniük nap, mint nap. Rendkívüli munkát végeznek,
rendkívüli teherbírással. Köszönetet mond áldozatos munkájukért, mind a hivatal, mind a
szolgálat munkatársainak.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ülés egyik korábbi témáját illetően, az üzletek előtt italozók
családtagjai is a szolgálat látószögében vannak, rendszeresen találkoznak velük. Sajnos az
utcára vetül ki mindaz, amivel a szolgálat munkatársai nap, mint nap szembesülnek.
Rendkívül nehéz úgy segítséget nyújtani, ha az érintett nem működik együtt, ha elutasító a
szolgálat munkatársaival szemben. Azon családokkal, személyekkel lehet előre lépni, akik
együttműködőek. Tisztában vannak azzal, menyire fontos egy ilyen helyzetben az életvezetés.
Az önkormányzat rendkívül toleráns az érintett emberekkel, családokkal szemben, ezért
fordulhat elő az, hogy senki nem kerülhet utcára Mezőhegyesen. Az önkormányzati
bérlakások bérlőinek egy része nem fizeti a bérleti díjat, több millió forint lakbérhátralékkal
rendelkeznek, az önkormányzat mégsem szünteti meg a bérleti jogviszonyt, nem teszi utcára
Őket. Ezen túlmenően a településen jelenleg 150 ingatlan áll árverés alatt. Az önkormányzat
szociális egységének minden munkatársa rendkívül magas színvonalon látja el feladatát.
Gratulál a szociális egység rendkívül színvonalas munkavégzéséhez. Köszöni munkájukat.
Krcsméri Tibor képviselő: Sajnos sok esetben tapasztalják, hogy nem a kellő gondossággal,
odafigyeléssel osztják be a rendelkezésre álló kevés keresetüket a családok. Ilyen például,
amikor nagyon szegény családokban, ahol a gyerekek csak az iskolában kapnak meleg ételt,
okostelefonra költik a pénzt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
88/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város 2016.
évi bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2017. évi városi
bűnmegelőzési programot hagyja jóvá, 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:
89/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programjáról
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelés részét képező, a város 2016. évi bűnmegelőzési
programjának végrehajtásáról szóló beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal – elfogadja, és a 2017. január 1. – június 30. időszakra vonatkozó városi
bűnmegelőzési programot jóváhagyja. (A beszámoló és a program a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 104. §-a értelmében a fenntartónak ellenőrzési kötelezettsége van a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás vonatkozásában. A beszámolókat a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
Önkormányzat Szociális Egysége Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évi tevékenysége
törvényességi ellenőrzéséről 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:
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90/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egysége Gyermekjóléti Szolgálata 2016.
évi tevékenységének ellenőrzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat gyermekjóléti feladatait ellátó Mezőhegyes Város Önkormányzata
Szociális Egysége Gyermekjóléti Szolgálatának 2016. évi tevékenysége törvényességi
ellenőrzéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat Szociális Egységénél lefolytatott törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól 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:
91/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális Egységénél lefolytatott
ellenőrzések tapasztalatairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységénél lefolytatott törvényességi ellenőrzés
tapasztalatairól szóló beszámolót, mely a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés,
családsegítés szolgáltatásokra vonatkozó szakmai szabályok érvényesülésének, és törvényes
működésének az ellenőrzésére irányul, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat Szociális Egysége 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját 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:
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92/2017.(V.24.) kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális Egysége 2016. évi szakmai munkája
eredményességének értékeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Egysége 2016. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Kormányhivatal egy korábbi ellenőrzését követően szakmai
segítségnyújtás keretében felhívta a figyelmet, hogy a rendelet nem tartalmazhatja a
feladatellátást végző orvosok nevét. Ennek megfelelően készült el a rendelet módosításának
tervezete. Jelen rendeletmódosítás tervezet egyéb módosítást nem tartalmaz. Amennyiben a
jövőben a Testületnek szándékában áll egységesíteni a két fogorvosi körzetet, úgy azon
rendeletmódosítást véleményezésre meg kell küldeni a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézetnek.
A rendelettervezettet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta.
(A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
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 az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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)
10/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
7. napirendi pont: A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Annak érdekében, hogy a lakosság számára is közérthetőek
legyenek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos Mezőhegyest érintő változások, a
Mezőhegyes Város Havilapban tájékoztatót tesz közzé. A rendelet módosítását a DAREH
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Társuláson belüli változások, és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
minősítési engedélyének visszavonása teszi szükségessé. A rendelet módosítására és
kiegészítéseire a közszolgáltató személyében bekövetkező változás, illetve az új szolgáltató
által végzett többletszolgáltatások bevezetése miatt kerül sor. Ilyen többletszolgáltatás például
a zöldhulladék, és az elkülönítetten gyűjtött csomagolási, valamint elektronikai hulladék
elszállítása, amelyekre vonatkozó szabályozással is kiegészül a rendelet. Mindezen
változásokról az újságon keresztül folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. Többek között
azért, hogy ne forduljon elő az a probléma, mint ami a legutóbbi lomtalanítás alkalmával
történt. Több lakossági jelzés is érkezett, hogy a lomtalanítást végző cég nem szállított el
minden hulladékot. Ez azért fordulhatott elő, mert a hódmezővásárhelyi hulladéklerakó
előírta, hogy mely hulladékokat lehet beszállítani, illetve melyeket tilos lomtalanítás esetén.
Felhívja a figyelmet, hogy a lomtalanítás során el nem szállított hulladékot tilos tárolni a
közterületen. Ez esetben a jegyző felszólítja az ingatlan tulajdonosát a terület megtisztítására.
Kéri az esetleges kérdéseket, észrevételeket, véleményeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. 2017. június 30. napjáig látja el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói feladatokat. 2017. július 1. napjától az új szolgáltató a DAREH Bázis Zrt.
Július 1. napjától annyiban változik a közszolgáltatás, hogy bevezetésre kerül a szelektív
hulladékgyűjtés. A Zrt. értesíti a lakosságot, hogy milyen módon kerül sor a szelektív
hulladékgyűjtésre, milyen formában lehet átvenni a hulladékgyűjtő edényzetet. A szelektív
hulladékgyűjtő edényzetbe csak papír, fém, és műanyag hulladék kerülhet. A
hulladékszállítási díj változatlan marad, az új szolgáltatásokért nem kell többet fizetnie a
lakosságnak. A szolgáltató személyében bekövetkező változás, és a többletszolgáltatások
bevezetése miatt kell módosítani a helyi rendeletet.
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. július 1.-jétől tehát a Kft. Mezőhegyesen már nem fog
szolgáltatni, csak a Zrt. Továbbra is lehet használni a hulladékudvart. A DAREH Bázis Zrt.
igazgatója tájékoztatta, hogy a Zrt. elfogadta az önkormányzat hulladékátrakó állomás
bérletére vonatkozó ajánlatát, amely 80.000,- Ft/hó + ÁFA összeget jelent. Pozitívum
továbbá, hogy a Zrt. telephelyet létesít Mezőhegyesen, ezért szándékában áll felújítani,
fejleszteni az állomást, ezen túlmenően tervezik dolgozók – gépjárművezetők, rakodók –
felvételét. A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. továbbra is fenntartja a
telephelyét Mezőhegyesen, így az általa foglalkoztatott dolgozók munkahelye nem szűnik
meg, de a Kft. csak Csongrád megyében végezhet július 1. napjától hulladékgazdálkodói
közszolgáltatói tevékenységet. A lakosságnál lévő hulladékgyűjtő edényzet használható
továbbra is, és az új edényzetért sem kell fizetni.
A rendelettervezetet 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.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
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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
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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)
11/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet
A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
8. napirendi pont: 2017. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mitykó Zsolt polgármester: Az Állam kizárólag a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek ingyenes szünidei étkeztetését támogatja, a többi, ezen kategóriába nem
tartozó gyermeknek az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosíthatja. Vannak
gyermekek, akik hasonló helyzetben vannak, hasonló családi körülmények között élnek, mint
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a jogszabály értelmében mégsem
tartoznak e kategóriába. Az előzetes felmérés alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal 200 fő rendelkezik, melyből 142 fő hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű. Az önkormányzatnak kötelező a 142 fő hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a nyári szünidei gyermekétkeztetést
biztosítani, a további 58 főnek biztosíthatja. A felmérések alapján körülbelül 40 fő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermeknek kellene biztosítani a nyári
gyermekétkeztetést 55 napig, ami hozzávetőlegesen 1.000.000,- Ft saját forrást igényelne.
Mivel igen sok nyári tábort szerveznek, amelyen igen sok kedvezményezett gyermek részt
vesz, és ott étkezést biztosítanak számukra, így valószínű, hogy nem kerül felhasználásra
teljes mértékben az 1.000.000,- Ft. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza
ezen összeget.
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: Nagyon sok nyári táborra pályáztak, így szinte az egész nyári szünet
idejére tudnak táborokat szervezni. Sok olyan gyermek jelentkezett a táborokba, akik
jogosultak lennének a nyári gyermekétkeztetésre is. Ezen okból kifolyólag remélhetőleg nem
kerül teljes mértékben felhasználásra a nyári gyermekétkeztetésre előirányzott összeg. A
bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság javasolja, hogy a Testület biztosítsa a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére a nyári szünidei ingyenes étkeztetéshez szükséges fedezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére
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– kivéve az óvodás korúak és nagykorúak – a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját
költségvetésből, az önkormányzat 2017. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére,
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:
93/2017. (V.24.) kt. sz. határozat
2017. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontja érelmében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve
az óvodás korúak és nagykorúak - biztosítja a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját
költségvetésből, az önkormányzat 2017. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Az Erdélyi Udvarház Biliárd Klub kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az Erdélyi Udvarház Biliárd Klub a működéséhez,
fennmaradásához, versenyeztetéshez, utánpótlás neveléséhez kéri a Testület segítségét.
Javasolja, hogy a Testület 10.000,- Ft-tal támogassa a Klub működését. 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 egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy 10.000,- Ft-tal támogassa a Testület a Klub kérését.
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 az Erdélyi Udvarház Biliárd Klub működését,
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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94/2017. (V.24.) kt. sz. határozat
Az Erdélyi Udvarház Biliárd Klub támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal támogatja az
Erdélyi Udvarház Biliárd Klub (5820 Mezőhegyes, Hild J. u. 29.) működését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az egyesületet és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. június 5.
10. naprendi pont: Orosháza Város Önkormányzatának kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Dávid Zoltán Úr, Orosháza Város Polgármestere az Orosházi
Kórház ellátása színvonalának emelése érdekében kéri az önkormányzat anyagi támogatását.
A támogatás kérésének konkrét célja nincs meghatározva. Javasolja, hogy a Testület 10.000,Ft-tal járuljon hozzá a kórház működéséhez. 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: A javasolt összeg igen csekély a kórház költségvetéséhez képest, de a
önkormányzat anyagi lehetősége jelenleg nem enged meg ennél több támogatást. A bizottság
egyetértett a javaslattal.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság támogatja a javaslatot, hogy a Testület 10.000,- Ft-tal járuljon hozzá a kórház
működéséhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Valóban csekély ez az összeg a kórház szükségleteit tekintve,
de az önkormányzat egyéb programokon keresztül is igyekszik támogatást nyújtani. Több
kisebb összegű támogatás sokat jelenthet a kórház számára. A Testület 2017. évben több
hasonló jellegű kérésnek is eleget tett, gesztusértékű támogatást nyújtott. Még egyszer gratulál
az Orosházi Kórház fennállásának 50. évfordulója alkalmából, további jó munkát és jó
egészséget kívánnak a kórház dolgozóinak. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
10.000.-Ft-tal támogassa az Orosházi Kórház működését, 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:
95/2017. (V.24.) kt. számú határozat
Az Orosházi Kórház működésének támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal támogatja az
Orosházi Kórház működését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Dávid Zoltán urat, Orosháza Város
Polgármesterét és gondoskodjon a fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. június 15.
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11. napirendi pont: A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának
elfogadása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes város tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulásának, amely létrehozta a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.-t. A Kft. elkészítette és
Testület elé terjesztette a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés és mellékletei a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület fogadja el a Kft. beszámolóját.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
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 fogadja el a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, 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:
96/2017. (V.24.) kt. sz. határozat
A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
elfogadja a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést közölje a Kft.-vel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a határozat megküldésére: 2017. május 31.
Bejelentések
1. „Békés Megyéért” kitüntető díjról
Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évben
„Békés Megyéért” kitüntető díjat alapított. Zalai Mihály Úr, a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének az elnöke megkereste azzal, hogy 2017. június 30.-áig várja a kitüntetésben
részesíteni kívánt személyre, kollektívára vonatkozóan a Képviselő-testület javaslatát. A
kitüntető díjak az október 23.-ai nemzeti ünnep alkalmából tartandó ünnepi közgyűlésen
kerülnek átadásra. Kéri a Testület tagjait, hogy a javaslatokat a júniusi zárt ülésen tegyék meg.
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2. A Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft. kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Bi-line Szerviz Kft. – az önkormányzati intézmények
fűtésrendszerének karbantartását végző cég – ügyvezetője, Abonyi Zoltán Úr tájékoztatta,
hogy megalapította a Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft-t, amely kéményseprő-ipari
szolgáltatást végez. A Kft. Mezőhegyesen kíván létesíteni székhelyet, ezáltal iparűzési adóját
is a városnak fogja fizetni. Az ügyvezető négy lakatos szakmában járatos segédmunkás
jelentkezését várja, új cégénél szeretné foglalkoztatni Őket. Kéri, aki ismer ilyen
végzettséggel rendelkező személyt, úgy azt jelezze a Kft., vagy az önkormányzat irányába. A
Kft. székhelyként szeretné a Polgármesteri Hivatal épületét bejegyeztetni, amelyhez kéri a
Testület hozzájárulását. A székhelyen iroda helyiséget is szeretne bérelni. A havi bérleti díjra
vonatkozó ajánlata bruttó 45.000,- Ft. Ezen túlmenően telephelyet is szeretne működtetni a
volt Zeneiskola – Kozma Ferenc utca 1. szám alatti – épületében, ahol a Bi-line Szerviz Kft.
már bérel egy helyiséget. A bérleti díj ajánlata a telephely használatáért bruttó 15.000,- Ft/hó.
Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a megalakuló Hegyesi
Kémény és Légtechnikai Kft-nek, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 22. szám alatti ingatlanban székhelyet, a Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 1. szám alatti ingatlanban telephelyet jegyeztessen be a cégbíróságon azzal, hogy a Kft. a
székhelyén lévő iroda helyiségért bruttó havi 45.000,- Ft bérleti díjat, míg a telephely
használatáért bruttó havi 15.000,- Ft bérleti díjat köteles fizetni, 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:
97/2017. (V.24.) kt. sz. határozat
Székhely és telephely bejegyzéséhez hozzájárulás a Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft.
részére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a megalakuló HEGYESI
KÉMÉNY ÉS LÉGTECHNIKAI Kft. az önkormányzat tulajdonát képező Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 22. szám alatti ingatlanban székhelyet, a Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 1. szám alatti ingatlanban telephelyet jegyeztessen be a cégbíróságon.
A Kft. a székhelyén lévő iroda helyiségért bruttó havi 45.000,- Ft bérleti díjat, míg a telephely
használatáért bruttó havi 15.000,- Ft bérleti díjat köteles fizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. május 31.
3. Virágos Vasútállomások pályázat
Mitykó Zsolt polgármester: A Vasutas Települések Szövetsége – mely Elnökségének Ő is
tagja – tagtelepülései számára kihirdette a Virágos Vasútállomások pályázatát. A pályázatok
elbírálására a hétfői nap folyamán került volna sor, de más elfoglaltsága miatt nem tudott a
szavazáson jelen lenni, azt digitális formában fogja megtenni. Az önrész mértékének
függvényében kerültek benyújtásra különböző nagyságrendű összegekre a pályázatok.
Mezőhegyes 150.000,- Ft-ra nyújtotta be pályázatát, amennyiben az elnökségi tagok
elfogadják, úgy ekkora összegű támogatásban részesül a település.
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4. A Centrál Bazár épületének licitálásán való részvétel
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi ülésén tárgyalta a Testület a Mezőhegyes, Hild János u.
2/2. szám alatti ingatlan árverezésének témáját. Az ingatlan tulajdonosa ellen indított
végrehajtási ügyben a követelés behajtása érdekében az ingatlanra árverést tűzött ki a bírósági
végrehajtó. Az ingatlan kikiáltási ára 2 millió Ft volt. A Testület úgy határozott, hogy
maximum 2.010.000,- Ft összeg erejéig vételi ajánlatot tesz az ingatlanra. Az ügyben az
aljegyző hölggyel személyesen jártak el az önálló bírósági végrehajtónál. A vételi ajánlattétel
időtartama 2017. május 23. napján 18 órával lezárult. Dr. Szabados Éva aljegyző hölgy
végigkövette az esemény lefolyását. Az ingatlan becsértéke, kikiáltási ára 2 millió Ft volt, de
az ingatlanra a kikiáltási ár legalább 50 %-ának megfelelő összeggel – 1.000.000,- Ft-tal –
lehetett érvényes vételi ajánlatot tenni. 1 millió Ft-ra megtették az ajánlatot, és más érvényes
ajánlat nem érkezett az ingatlanra az árverés végéig. Az önkormányzat így 1 millió Ft-ért
hozzá tudott jutni az ingatlanhoz, erről azonban még hivatalos értesítés nem érkezett, de
előzetesen tájékoztatni kívánta a Testületet.
5. Rajos István alpolgármester felhatalmazása
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület hozzájárulását kéri, ahhoz, hogy a TOP5.1.2-16 kódszámú, „Felhívás foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására”, a
TOP-5.2.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok támogatására”, az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás
fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért”, az EFOP1.5.3-16 kódszámú „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és
erőforrásokra támaszkodva”, és az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély otthon” című
pályázatok vonatkozásában Rajos István alpolgármester eljárhasson, aláírhasson. A
pályázatok benyújtásánál nélkülözhetetlen a képviselő-testületi felhatalmazás.
Rajos István alpolgármester: Az „Esély otthon” elnevezésű pályázat kivételével minden
pályázat benyújtásra került. A pályázatok előkészítése során többször fordult elő, hogy a
polgármestertől kapott felhatalmazás alapján járt el, de a pályázatok olyan szakaszába értek,
hogy a döntések meghozatalához a Testület felhatalmazása szükséges. Alpolgármesterré
választásakor a polgármester felkérte és megbízta a pályázatok és a turisztikával kapcsolatos
feladatok ellátásával. Akkor még nem sejtették, hogy ilyen nagy volumenű pályázatok,
beruházások valósulhatnak meg, jelenleg közel 800 millió Ft összértékben részesült első
körben a Békés Megyei Közgyűlés által pozitív elbírálásban több pályázat. A pályázatokat
illetően – mivel igen komoly beruházások valósulhatnak meg – rendszeresen egyeztetéseket,
megbeszéléseket folytatnak, több ízben rendkívüli ülés összehívására került sor. Mivel a
polgármester egyéb hivatali elfoglaltságai miatt nem minden esetben tud jelen lenni a
pályázatokkal kapcsolatos megbeszéléseken, így Ő jár el helyette, amelyhez szükség van a
Testület felhatalmazására.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés,
vélemény, észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza
fel Rajos István alpolgármestert, hogy a jövőben a fent felsorolt pályázatok esetében a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja, amennyiben azok nem a
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
98/2017. (V.24.) kt. sz. határozat
Alpolgármester felhatalmazása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Rajos István alpolgármestert, hogy a
jövőben az alábbi pályázatok esetében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye,
szerződéseket aláírja, amennyiben azok nem a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartoznak:
- TOP-5.1.2-16 kódszámú, „Felhívás foglalkoztatási megállapodások, paktumok
megvalósítására”,
- TOP-5.2.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok támogatására”,
- EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi
közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért”,
- EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi
közösségekre és erőforrásokra támaszkodva”, és
- EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély otthon” elnevezésű pályázat.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a hozott döntésekről, jognyilatkozatokról tájékoztassa a
Testületet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. EFOP-1.2.11-16. kódszámú „Esély otthon” című pályázat
Mitykó Zsolt polgármester: Együttes bizottsági ülésen részletes tájékoztatást kaphattak az
EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély otthon” című pályázatról. A pályázat keretében lehetőség
nyílik önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására. Az „Esély Otthon” elnevezésű
pályázat egy rendkívül komplex program megvalósítására nyújt lehetőséget. A térség
településeinek lakosságszáma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ezért ennek
megakadályozása érdekében dolgozták ki a pályázati felhívást. A pályázat célja, hogy a
fiataloknak helyben egzisztenciát teremtsen, ezáltal képesek legyenek arra, hogy a településen
fellelhető lehetőségekkel élni tudjanak, családot alapítsanak. További cél a település
népességének gyarapítása, és a szegregációs területekről jobb életkörülmények közé történő
beköltöztetés. A pályázaton 3.000-20.000 lakosságszám közötti települések indulhatnak. 1835 év közötti fiatalok vonhatóak be célcsoportként. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A
célcsoportok azon túlmenően, hogy 2 évig ingyen lakhatnak a felújított ingatlanban, egyéb
juttatásokra is jogosultak lehetnek. A felújításra fordítható összeg maximum bruttó 70.000,Ft/m2/fő lehet, amennyiben az építmény tartószerkezetét is érinti, úgy maximum bruttó
100.000,- Ft /m2/fő. 1 fő beköltöző fiatal esetében maximum 50 m2 területnyi ingatlan
felújítására és részleges berendezésére van lehetőség. A bizottságok tagjai arra az álláspontra
jutottak, hogy a Kórház utca 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú iskola művelési ágú
ingatlan 7 lakásos társasház kialakítását készíttetik elő. A pályázat benyújtásának a határideje:
2017. június 20. A Testület egyetértését kéri részben abban, hogy a fenti ingatlan felújítására
nyújtsák be a pályázatot. Ezen túlmenően javasolja, a Testület kérje fel a polgármestert, hogy
a pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére kérjen be három árajánlatot, és
hatalmazza fel, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást válassza ki. A pályázat
benyújtásához elegendő vázlatos tervet elkészíttetni, egyelőre nem lesz szükség engedélyes
tervekre. A pályázat benyújtását megelőzően rendkívüli testületi ülés összehívására fog sor
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kerülni. A benyújtást megelőzően felmérik a lakossági igényeket, mert az Ő elképzeléseikhez
kell elsősorban igazítani a terveket. Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
amennyiben kiegészítenivalója van az elmondottakat illetően, azt tegye meg.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A lakossági igények felmérése, a vázlatos tervek
elkészíttetése kiindulást jelent ahhoz, hogy a pályázatot elő tudják készíteni. Ezt követően
újabb rendkívüli ülés összehívása válik szükségessé, hiszen ki kell választani a pályázat
írójának a személyét is. Jelenleg azt kell megvizsgálni, hogy a pályázati feltételek szerint a
rendelkezésre álló összegből az érintett ingatlan felújítható-e, amelyhez szükség van a
műszaki felmérésre, a vázlattervek elkészítésére. Ezt követően meg tudják határozni, hogy
mekkora összegre célszerű benyújtani a pályázatot, pontosan milyen lakások kialakítása
valósulhat meg.
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 Mezőhegyes
Kórház u. 24. szám alatt az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély otthon” című pályázat
támogatásával önkormányzati lakások építését határozza el, ennek érdekében kérje fel a
polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére kérjen be három
árajánlatot a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozásoktól, és a legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozást válassza ki, valamint a kiválasztott vállalkozóval a tervezési szerződést kösse
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:
99/2017. (V.24.) kt. sz. határozat
Az EFOP-1.2.11-16. kódszámú „Esély otthon” című pályázathoz szükséges terveket
előkészítő cég kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Kórház u. 24. szám alatt az EFOP1.2.11-16 kódszámú „Esély otthon” című pályázat támogatásával önkormányzati lakások
építését határozza el.
A pályázat közeli benyújtási határideje miatt felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz
szükséges tervdokumentáció elkészítésére kérjen be három árajánlatot a feladat elvégzésére
alkalmas vállalkozásoktól, és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást válassza ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott vállalkozóval a tervezési szerződést kösse
meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. A mezőhegyesi volt Cukorgyár dolgozóinak találkozója
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. május 13. napján tartották a – 20 éve bezárt –
mezőhegyesi volt Cukorgyár dolgozóinak találkozóját a Centrál Étteremben. Az ország
számos pontjáról érkeztek volt cukorgyári dolgozók. A régmúltról kisfilmeket vetíttettek le,
fotókat elevenítettek fel. Minden résztvevő csak pozitív élményekről számolt be a
Cukorgyárban eltöltött éveket illetően. A volt Cukorgyár dolgozói olyan közösséget tudtak
építeni, formálni, amelynek tagjai igen erős véleményformálói voltak az akkori
Mezőhegyesnek. Rendkívül erős és sokszínű kulturális és sportélettel bírtak, és igen erős
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cukorgyári közösséget hoztak létre. Családja révén – anyai, apai és nagyszülői ágon is –
kötődött a cukorgyárhoz. Egyértelmű jövőképe volt, hogy a gyárban fog dolgozni. A
Cukorgyár bezárásának 20. évfordulója alkalmából rendezett összejövetelen tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 260 hektáron újra elkezdte a
cukorrépa termesztést. Az agrárium meghatározó személyei egyetértettek abban, hogy a
kaposvári gyár mellett szükség van még egy cukorgyárra az országban. A nemzeti
cukorkérdést illetően Mezőhegyest nem lehet megkerülni, vagy répatermelőként, vagy cukor
előállítóként, de mindenképpen jelen kell lennie. Annak eldöntéséhez, hogy hol épüljön fel a
másik gyár, nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennie a döntéshozóknak, hatalmas
gazdasági lobbiérdekek egymásnak feszülése várható. Reméli, hogy ebben a kérdésben
Mezőhegyes neve pozitívan kerül ki. Köszönetét fejezi ki a találkozó szervezőinek: Vargáné
Kovács Máriának, Bajusz Péternének, Nagy Károlynénak, és Csete Jánosnak.
8. 17. Országos Lovasterápiás Fesztivál
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. május 20. napján Hódmezővásárhelyen a Dél-Alföldi
Lovasudvarban került megrendezésre a 17. Országos Lovasterápiás Fesztivál. A rendezvény
egyik fő szervezője az Aranyosi Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola. Az
eseményre nyolc városból érkeztek speciális nevelési igényű gyermekek, hogy bemutassák
tudásukat. A mezőhegyesi lovasterápiás csapat 5. alkalommal vett részt az eseményen.
Eredmények: 10 arany, 3 ezüst, 3 bronz érem, 1 negyedik, 1 ötödik, 2 hatodik helyezés. A 12
fős csapat tagjai: Eszéki István arany és bronz érem, Antolik Luca 2 arany érem, KovácsMódis Belián 2 arany érem, Vincze Balázs 2 arany érem, Csordás Barbara ezüst és bronz
érem, Mészáros Szabina ezüst érem és 6. helyezés, Szalai Katalin 4.helyezés és emléklap,
Mag Fruzsina 2 arany érem, Pintér Marina emléklap, Borbély Richárd bronz érem és 5.
helyezés, Szegedi Réka arany és ezüst érem, Krizsán Ramóna 6. helyezés és emléklap.
Felkészítők: Kézsmárkiné Piti Irén, lovasterapeuta, Lakatos Edina és Kecskés Sándorné
gyógypedagógusok. Az „Aranypatkó” rajzverseny díjazottjai, mely ezen lovas esemény
keretein belül került megrendezésre: Kószó Noémi Réka, Kovács-Módis Belián, Pintér
Marina, Polgár Márk, Krizsán Ramóna, Mag Fruzsina. A Képviselő-testület nevében gratulál
az elért eredményekhez. Az önkormányzat évek óta biztosítja a lovasoktatáshoz szükséges
anyagi fedezetet, a lovat a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. bocsátja rendelkezésre.
Köszönet illeti továbbá a Békéscsabai Tankerületi Központot, aki biztosította a versenyzők és
felkészítőik elszállíttatásához szükséges kisbuszt.
9. 20. Békéscsaba-Arad Szupermaraton
Mitykó Zsolt polgármester: 20. alkalommal került megrendezésre a Békéscsaba-Arad
Szupermaraton. A sporteseményen részt vettek az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport
Egyesület tagjai is. A versenyen 1179 kerékpáros indult. Kaposvári László a 71., Balogh
Tamás a 79., Varga Péter a 80., Maczák Andrásné a 695., Erdélyi Tímea a 891. helyezést érte
el. Az 5 fős váltófutásban a Dél-békési Sziklák elnevezésű csapatban Pintér Zoltánné és
Mészáros Alexandra a 16. helyen zárt a 37 csapatból. Köszönetet mond Verók Milánnak, az
Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület elnökének, hogy összefogja, és irányítja az
egyesület tagjait. Rendkívül örvendetes, hogy ezen jelentős eseményen is viszik Mezőhegyes
hírét. Gratulál a rendkívüli eredményekhez.
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10. Gyermeknap
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. május 26. napján kerül megrendezésre a Mezőhegyesi
József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a
Gyermeknap. Rendkívül színes és érdekes programokkal készülnek az általános iskolai
gyermekeknek. Többek között a Tótkomlósi Rally Egyesület tagjai biztosítanak lehetőséget
arra, hogy kipróbálhassák a rally autóban történő száguldást. Ezen okból kifolyólag a Kozma
Ferenc utca egy szakasza lezárásra kerül. A közlekedés ezen útszakaszon korlátozott lesz,
ezért kéri a lakosság türelmét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Fontos hangsúlyozni, hogy csak az a gyermek próbálhatja
ki az autózást, akinek a szülei előzetesen hozzájárultak ahhoz.
11. Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére, megváltoztatására javaslat
Mitykó Zsolt polgármester: Együttes bizottsági ülésen felvetődött – Kerekes Vivien Csilla,
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagja részéről – egyegy közlekedési csomópont közlekedési rendjének esetleges újragondolása. Vannak olyan
csomópontok, ahol – megítélésük szerint – a közlekedési jelzőtáblák nem jelentenek kellő
biztonságot az arra közlekedőkre nézve. Célszerű lenne újragondolni, hogy mely
kereszteződésekhez lehetne súlyosbító táblákat kihelyezni. STOP táblának a Centrál épülete
előtti kereszteződés volt Démász épülete felőli irányból történő kihelyezésére érkezett
javaslat. Célszerű lenne közvetlenül a Centrál épülete előtti útszakasz egyirányúsítása.
Továbbá javaslat érkezett arra, hogy a Kórház utcába ne engedjék behajtani a 3,5 tonnánál
nagyobb súlyú gépjárműveket. A navigációs készülékek sajnos nagyon sok esetben rossz
irányba vezetik a településen kevésbé járatos gépjárműveket. Felmerült az is, hogy a József
Attila ÁMK épülete elé megállni tilos tábla kerüljön kihelyezésre. Amennyiben
változtatásokat szeretnének eszközölni a közlekedési jelzőtáblákat illetően, első lépésként
meg kell beszélni, hogy milyen változtatást szeretnének, majd azt jelezni a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. irányába. A Zrt. felé meg kell indokolni, hogy a közlekedési jelzőtáblák
megváltoztatását, vagy egyéb közlekedést érintő változtatást milyen okok miatt
kezdeményezik. A Zrt. bejárást tart, majd azt véleményeztetik a Rendőrséggel. A Zrt. nyitott
minden kérdésre, de az első lépést az önkormányzatnak kell megtennie. Fontos, hogy
amennyiben az önkormányzat kezdeményezi a változtatást, úgy annak költségeit is az
önkormányzatnak kell állnia.
12. Ballagás és Gyermeknap az Óvodában
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. május 27. napján kerül megrendezésre az Óvodai
Ballagás az Általános Művelődési Központban. 2017. május 30. napján színes programokkal
kedveskednek az óvodásoknak Gyermeknap tiszteletére az ÁMK-ban.
13. XXIII. Kanca- és Ménverseny
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. június 9-11. napja között kerül megrendezésre a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. szervezésében a XIII. Kanca- és Ménverseny. A
rendezvényen belül az Országos Kancavizsgára, a Sportló bíráló képzésre, a Méneskönyvek
versenyére is sor kerül. Sok szeretettel várják az érdeklődőket.
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14. Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. június 14. napján 15 órai kezdettel a Centrál épület
Kozma Ferenc dísztermében lakossági fórumot tart az Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség. A kirendeltség tájékoztatót tart a szabadtéri tűzesetekkel, kéménytüzekkel,
szén-monoxid-mérgezésekkel, kéményseprői szolgáltatásokkal kapcsolatos teendőkről és
változásokról. Ezen túlmenően Siklósi József Mezőhegyes főépítésze tart tájékoztatót a
Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalókról. A lakosság szempontjából
rendkívül fontos tájékoztatóról van szó, hiszen jelentős mértékű változások várhatóak a
település arculatát illetően, ami közvetlenül fogja érinteni a lakosság egy részét.
Képviselőknek, bizottsági tagoknak kötelezően ajánlott a részvétel. Felkéri Rajos István
alpolgármester urat, röviden tájékoztassa a jelenlévőket, érdeklődőket a lakossági fórummal
kapcsolatos ismeretekről.
Rajos István alpolgármester: Az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a
tüzeléstechnikai feladatokban bekövetkező változások okán tart elsősorban lakossági
tájékoztatót. A tüzeléstechnikai feladatok átkerültek a Katasztrófavédelem hatáskörébe. A
jogszabályi változások értelmében kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a
katasztrófavédelem, így létrejött a katasztrófavédelem Kéményseprőipari Szerve. Évente egy
alkalommal külön megrendelés nélkül, előre egyeztetett időpontban a katasztrófavédelem
térítésmentesen elvégzi az égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását,
műszaki felülvizsgálatát. A térítésmentesség azonban csak a lakosságra vonatkozik, a
cégeknek, vállalkozásoknak, illetve azon ingatlanok után ahová gazdálkodó szervezet, egyéni
vállalkozó székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve, a szolgáltatásért
fizetniük kell. Ezen feladatok ellátását a kéményseprő-ipari szolgáltató végezheti. Békés
megyében jelenleg egyetlen cég van, amely kéményseprő-ipari szolgáltatást végez, az OrosKémény Bt., de ezen cég is olyan problémákkal küzd, ami miatt vélhetően felszámolásra
kerül. A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. megszűnt. Ezen okból kifolyólag hozta létre a
Bi-Line Szerviz Kft. ügyvezetője a Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft-t, amely a fentiek
értelmében egyedüli kéményseprő-ipari szolgáltató lesz Békés megyében. Nemrégiben
tájékoztatót tett közzé a Mezőhegyes Városi Havilapban a szabadtéri tűzgyújtással
kapcsolatosan, annak jogszabályi változásairól. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem
hozott rendeletet a tűzgyújtással kapcsolatosan, így az tilosnak minősül. Amennyiben a
településen bárki szabadtéren tüzet gyújt, úgy a bejelentésre kiérkező Katasztrófavédelem
szankcionálhat, akár büntetést szabhat ki. Több ízben tartott már tájékoztatót Mezőhegyesen a
Katasztrófavédelem bevonásával, de a téma fontosságára tekintettel kéri, hogy aki teheti,
vegyen részt a lakossági fórumon. A szabadtéri tűzgyújtásról részletes tájékoztatást
kaphatnak, valamint arról, hogy azt milyen formában tehetik meg szabályosan, illetve arról,
hogy amennyiben nem így csinálják, az milyen büntetéssel sújtható.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy a témák fontosságára tekintettel, aki csak teheti,
vegyen részt a lakossági fórumon. Nem az a cél, hogy mindenkit megbüntessenek, de nagyon
fontos a megelőzés, ezért érdemes tisztában lenni a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó
szabályokkal. A településen a tűzgyújtási tilalom okán a magasabb rendű jogszabályt kell
alkalmazni, mivel a Testület nem rendelkezett arról, hogy meghatározott feltételek között
engedélyezi a szabadtéri tűzgyújtást.
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15. Általános Iskolai ballagás
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. június 17.-én 10 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8.
osztályos tanulóinak ballagása.
16. Tájékoztató a TOP pályázatokról
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy azon TOP-os pályázatokat
illetően, amelyek pozitív elbírálásban részesültek, megkezdték a támogatási szerződések
aláírását. Ismerteti azon pályázatokat, amelyek – eddig – pozitív elbírálásban részesültek:
- Központi óvoda felújítása 50 millió Ft értékben. A legcélszerűbb az lenne, ha a
beruházás a nyári időszakban valósulna meg.
- Csapadékvíz elvezető hálózat felújítása 114 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 59 millió Ft értékben
- Mindezen programokat menedzselő eseményekre, a társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok támogatására 53 millió Ft.
Igen komoly problémával kell majd szembenézniük, ha elindulnak a projektek, hiszen azok
egy időben történnek, és rendkívül nehéz lesz szabad kapacitással rendelkező kivitelezőt
találniuk. Természetesen igyekeznek minden problémát rugalmasan megoldani.
17. Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi Gyöngyszemek
Mazsorett Egyesület vezetője azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy az augusztus 20.
napján megrendezésre kerülő Jubileumi Mazsorett ünnepséget támogatni szíveskedjen,
hasonlóképpen, mint ahogyan a Testület Mezőhegyes Város Fúvószenekara jubileumi
ünnepségét támogatta. Az egyesület vezetője a rendezvényt a Szent István Napi
programsorozat keretébe szeretné integrálni. Mezőhegyes Város Fúvószenekara jubileumi
ünnepségét a Testület olyan formában támogatta, hogy a zenekar megszűnő alapítványa
pénzösszegét – 500.000,- Ft-ot – bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, amelyből
fedezték az ünnepség kiadásait.
Felkéri Zsóriné Kovács Márta Képviselő Asszonyt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, valamint Krcsméri Tibor Képviselő Urat, az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnökét, vizsgálják meg, van-e annak realitása,
hogy az önkormányzat a költségvetéséből támogatást tudjon biztosítani a rendezvényre. Kéri,
hogy a júniusi bizottsági, majd rendes testületi ülésen, a döntés meghozatala érdekében,
tájékoztassák a lehetőségekről a Testületet.
18. III. Nemzetközi Rendőr Lovasverseny
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. június 24. napján egy rendkívül látványos lovas
rendezvénynek ad otthont Mezőhegyes. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
lóversenypályáján kerül megrendezésre a III. Nemzetközi Rendőr Lovasverseny 8 ország
versenyzőinek a részvételével. Rendkívül színes, különleges, a megszokottól eltérő és
látványos ügyességi feladatokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Ezen túlmenően a
Készenléti Rendőrség Zenekara ad hangulatos koncertet. Az eseményt különböző programok
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kísérik, kirakodóvásár is lesz. A rendezvényre történő ráhangolódásként 2017. június 23.
napján 15 órától az ÁMK épülete elől felvonulás indul a Készenléti Rendőrség Zenekara és
Mezőhegyes Város Fúvószenekara közreműködésével. Kéri, lehetőségeikhez mérten
járuljanak hozzá, hogy ez a rendkívül fontos esemény – amely felhívja a figyelmet
Mezőhegyesre – a lehető legsikeresebb legyen. Sok szeretettel várják az érdeklődőket.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség lovas járőrei teljesítettek szolgálatot
Mezőhegyesen. Egyrészről a Rendőr Lovasverseny népszerűsítése a céljuk, másrészt rendőri
szolgálatot is ellátnak.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő – nyári szünet előtti utolsó – rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit:
2017. június 28. (szerda) 15 óra
Napirend:
1) A képviselő-testület 2017. II. félévi munkaterve
2) A 2017. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1700 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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