Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
21/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. 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,
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője,
Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezetője, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Zsigmond Mónika
adóügyi csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a meghívott vendégeket, a civil, egyházi és társadalmi
szervezetek képviselőit, a vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, a sajtó
képviselőit, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő érdeklődőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A Testület ülését Kővári
László történész és statisztikus gondolatával nyitja meg: „Csak boldog családok alkothatnak
erős nemzetet. S egy nemzet csak addig erős és szabad, míg a családi élet gyökerein a romlás
férge nem mutatkozik.”
A mai képviselő-testületi ülés különlegességét az adja, hogy a Mezőhegyesen megvalósítandó
szennyvízhálózat és telep rekonstrukciós munkálataival kapcsolatban lakossági fórumot kell
tartani. Megkülönböztetett Tisztelettel köszönti a kivitelezéssel megbízott A-G Híd
Konzorcium képviseletében Dicső László projektvezető urat!
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül, az Európai Unió és a
Miniszterelnökség, mintegy 2,5 milliárd Ft-ot biztosított a Mezőhegyes és Méhkerék
településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására. Ezen belül a mezőhegyesi tevékenységek forintmértéke: 679.736.890,Ft. Az elmúlt időszak legnagyobb volumenű beruházása. A mai Lakossági Fórum közvetlen
előzménye, hogy 2017. június 06-án létrejött és 2017. június 30-án hatályba lépett a
„Vállalkozási szerződés a Délkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés
3. (DKMO3) című projekt keretében, Mezőhegyes és Méhkerék településeken
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat feladatainak ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv szerint”.
Felkéri Dicső László Urat, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetőjét, tájékoztassa a
jelenlévőket és az érdeklődőket a projekt Mezőhegyesre vonatkozó részéről.
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: Köszönti a jelenlévőket és az
érdeklődőket az A-G HÍD Konzorcium nevében. A polgármester úr már ismertette a
vállalkozási szerződés lényegi részeit. Az A-G HÍD Konzorcium az A-Híd Zrt-ből, a Híd Zrtből és a G-Híd Zrt-ből álló konzorcium, melynek vezető tagja az A-Híd Zrt. A vállalkozói
szerződés keretein belül a konzorcium feladatát képezi a tervezői és kivitelezői munkálatok
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elvégzése, az ajánlati dokumentációban meghatározott paraméterek figyelembevételével. A
szerződés 2017. június 30. napjával lépett hatályba. A szerződés átfutási ideje a
hatálybalépésétől számított 760 nap, azaz a projekt befejezésének időpontja 2019. július 30. A
projekt magában foglalja a tervezési, kivitelezési időszakot, illetve a hatóság által előírt –
várhatóan – 6 hónap próbaüzemet. Ezen próbaidő alatt a felújított szennyvíztisztító telepnek
bizonyítania kell, hogy a szerződésben rögzített feltételeket, a kibocsátási- és tisztítási
határértékeket teljesíteni, biztosítani tudja. Ezen túlmenően az átfutási idő magában foglalja
az átadás-átvételi időszakot, ami várhatóan 1 hónapot vesz igénybe. A fentiekre figyelemmel
a próbaüzem megkezdésének időpontja, a felújított szennyvíztisztító telep átállása az új
rendszerre, az új technológiára 2018. decemberre várható. Jelenleg a vízjogi létesítési
engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésének utolsó mozzanata van
folyamatban, várhatóan a jövő héten benyújtásra kerülnek az engedélyezési
tervdokumentációk a hatóság felé. Az engedélyeztetéssel párhuzamosan megkezdik a
kivitelezési tervek készítését. A kiviteli tervek jóváhagyását követően kezdődhet meg a
kivitelezési időszak. A szennyvíztisztító telepen kívüli csatornarekonstrukciós feladatot is
tartalmaz a vállalkozási szerződés, amely a Hild János utca hozzávetőlegesen 400 méteres
szakaszának a felújítását jelenti. A csatornarekonstrukció értéke a projekt értékének maximum
5 %-a lehet. Egy új gerinccsatorna kiépítése valósul meg, az új gerinccsatornára a kiváltott
szakaszt átkötik. A csatornarekonstrukció kivitelezési munkálatai – vezetékfektetés,
minősítés, út helyreállítása – 2-2,5 hónapot vesznek igénybe. Az út helyreállítása várhatóan a
telep próbaüzemének ideje alatt fog megtörténni. Az építési munkákat 2018. év nyarára
prognosztizálták, igyekeztek olyan időszakot választani, amikor a lakosság számára a
legkisebb fennakadást okozza. A gerinccsatorna lefektetését követően ideiglenes
úthelyreállítást végeznek, majd a végleges aszfaltozási munkákat a telep próbaüzemének ideje
alatt végzik el, melynek várható ideje 2019. tavasza. A szennyvíztisztító telep felújítását a régi
technológia megszüntetésével a telep üzemelő állapotában kell elvégezniük. A jelenlegi
kezelőépület lebontásával új kezelőépület épül ki. A levegőztető medencék és oxidációs árkok
megszüntetésre kerülnek, az utóülepítők részben kerülnek elbontásra. A tisztítási technológia
tömbösített műtárgyat kap, amely által a teljes tisztítási technológia egy műtárgyban
összpontosul. A műtárgy része a gépház, amelyben a működtetéshez szükséges gépek lesznek
találhatóak. A projekt keretében létrehoznak egy fedett gépjárműtárolót, ahol a csatornamosató berendezés, az üzemet kiszolgáló kistraktor, és aggregátor kerül elhelyezésre.
Áramszünet esetén az aggregátor a telep teljes energiaigényét ellátja. A szennyvíztelephez
vezető út is felújításra kerül, illetve kiépül a telep ivóvízellátását biztosító vezeték is. A
tisztított szennyvíz kifolyási pontját is felújítják. A helyszínrajz a majdani tisztítótelep
elhelyezkedését mutatja. Bemutatásra került a tömbösített műtárgy alaprajzán keresztül a
szennyvíztisztítás folyamata. A projekt során felújítják az iszaptárolót is. A keletkezett
víztelenített, felesleges iszap az iszaptárolóba kerül, ahol 1 évig kötelesek az iszapot tárolni. A
telep bioreaktor térfogata napi 1500-1600 m3 szennyvíz befogadására alkalmas. Csapadékos
időjárás esetén – a talajvíz miatt – napi 1400-1500 m3 a keletkező szennyvíz mennyisége, míg
száraz időszakban 500-600 m3. Az új rendszer és hálózat a csapadékos időszakban beérkező
szennyvíz mennyiséget is biztonsággal tudja kezelni. A kettős biológiai tisztítási sor miatt
meghibásodás esetén is biztonsággal üzemel a rendszer, annyi változással, hogy a maximális
szennyvíz mennyiség felét tudja ez esetben kezelni. Ami esetlegesen nem kerül biológiai
tisztításra, az sem tisztítatlan szennyvízként kerül a természetbe, hanem egy mechanikai
tisztításon és a folyamat végén fertőtlenítésen megy keresztül. A rendszer megfelelő
működését a próbaüzem alatt kell bizonyítania a kivitelezőnek. A próbaüzem alatt
meghatározott időközönként mintát vesznek, bizonyítani szükséges a hatóságok felé, hogy a
kialakított létesítmény, az új technológia a hatóságok által megszabott kibocsátási
határértékeket teljesíteni tudja. A tömbösített műtárgy vasbetonból készül.
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Mitykó Zsolt polgármester: A műtárgy felépítéséhez elegendő az a terület, amely jelenleg
rendelkezésre áll?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: Igen. A műtárgy tervezésénél, a
terület kialakításánál figyelembe vették a helyi adottságokat. Különös figyelemmel kellett
lenni arra, hogy egy üzemelő telep, élő tisztítási folyamat mellett kell végezniük a kivitelezési
munkálatokat. A telep üzemeltetőjével történő folyamatos együttműködés mellett kell
végezniük a munkálatokat. Az új műtárgy a telep egy eddig nem hasznosított, elkülönült
részén kerül kiépítésre. A jelenleg üzemelő rendszer helyén a fedett gépkocsi tároló és a
kezelő épület kerül megépítésre. Ezek megépítése akkor kezdődhet meg, ha a beérkezett
szennyvizet már az új technológia tudja fogadni, a tisztítási sor az új műtárgyon megy végbe.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Fontos hangsúlyozni, hogy a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciója során a lakosság semminemű zavart, fennakadást nem
fog észlelni. Ez alól kivételt jelentenek a Hild János utcán folyó csatornarekonstrukciós
munkálatok. Ez a munkálat azonban nem a szennyvízhálózatban okoz fennakadást, hanem az
utcán történő közlekedést akadályozza. A kivitelezési munkálatokról tájékoztatást küldenek
az érintett szerveknek. Ilyen például a Katasztrófavédelem, mely esetében a vonulási irány
meghatározása miatt fontos a tájékoztatás.
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A csatornarekonstrukció ideje
alatt forgalmi terelések várhatóak. Megvizsgálták a forgalom elterelésének a lehetőségét. 400
méteres útszakaszt érintően végzik a rekonstrukciós munkálatokat. A rekonstrukciós
munkálatok aknaközönként – 30 méterenként – folynak, ez a nyitott útszakaszok hosszát
jelenti. Igyekeznek úgy elvégezni a munkálatokat, hogy minél kisebb fennakadást okozzanak,
és hogy az időben minél rövidebb legyen. Az út végleges helyreállítása 2019. év tavaszára
várható. Ennek oka, hogy ez egy rendkívül mélyépítésű csatornaszakasz, amely 2018. nyarára
épül meg. A későbbi süllyedések elkerülése érdekében ideiglenes – zúzott kővel történő –
helyreállítást kap az útfelület. A konszolidáció, a további süllyedések elkerülése miatt tolták
ki a végleges helyreállítási határidőt 2019. tavaszára. A kivitelezési munkák befejezésétől
számított 36 hónapig a kivitelezőnek garanciát kell vállalnia a rendszer megfelelő
működésére.
Mitykó Zsolt polgármester: Az A-G HÍD Konzorcium irodát bérel a Centrál épületében a
projekt megvalósításának időtartamára. A garancia időszaka alatt is fenntartja Mezőhegyesen
irodáját a konzorcium?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A 36 hónap alatt projektiroda a
helyszínen nem lesz. A FIDIC szerződéses rendszerben a garanciális hibák bejelentésének
meghatározott eljárási rendje van. A megrendelő jelzi a hibát a mérnök irányába, a mérnök a
vállalkozót azonnal felszólítja a hiba elhárítására. A hiba jellegétől függően a vállalkozónak a
hibát 30 napon belül el kell hárítania, amennyiben az nem üzemeltetést gátló tényező, vagy az
nem balesetveszélyes közlekedési helyzetet okozó tényező. Utóbbi két tényező esetében a
vállalkozónak az értesítéstől számítva a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítania a hibát.
Mitykó Zsolt polgármester: A telep energiaellátása hogyan valósul meg?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A telep energiaellátása jelenleg
villamos energiával megoldott. A telep jövőbeni energiaellátása az 1500-1600 m3/nap
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kapacitását figyelembe véve a jelenlegi villamos energiával nem megoldható. A jelenleginél
legalább kétszer nagyobb teljesítményű trafóra van szükség. A megnövekedett energiaigény
biztosítására elindították a szükséges eljárásokat, várhatóan a próbaüzem megkezdését
megelőzően rendelkezésre fog állni a megfelelő teljesítményű trafó és a szükséges engedély.
A KEHOP rendszeren belül előírás, hogy megújuló energiát is fel kell használni a telep
működtetése során, elsősorban a fűtést illetően. A szociális blokkok, öltözők, raktárak,
diszpécser helyiség fűtése hőszivattyúval történik. A megújuló energiát nem a tisztítási
technológiára kell fordítani, hanem a fűtésre-hűtésre. Internetes felületen folyamatosan
tájékoztatták, tájékoztatják a lakosságot a projekt keretein belüli munkavégzésekről, esetleges
fennakadásokról. A különböző hatóságok, és a közlekedésben érintett szervek részére
munkavégzést bejelentő levelet küldenek a Hild János utcán folyó rekonstrukciós munkákról.
Mitykó Zsolt polgármester: A Hild János utca érintett szakasza viszonylag forgalmas,
tömegközlekedés is keresztül halad rajta. Egyeztetniük kell majd a közlekedési szervekkel és
a különböző hatóságokkal.
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A közlekedési szervek értesítése a
kivitelező feladata, ezen túlmenően – amennyiben szükséges – az ideiglenes megállóhely
létesítése is.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül örvendetes, hogy egy közel 700 millió Ft értékű,
nagyon hasznos beruházás fog megvalósulni Mezőhegyesen, amelyre büszke lehet a város
lakossága, és a Képviselő-testület is. A szennyvíztisztító korszerűsítés beruházás kiemelt
kormányzati beruházás, amely az ütemezésben, különböző eljárási rendekben meggyorsítja a
folyamatokat. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda a projekt fő koordinátora. A telep
üzemeltetője az Alföldvíz Zrt., amely a felújított telep hasznát közvetlenül fogja élvezni. Arra
van-e lehetőség, hogy a Testület, vagy igény szerint a lakosság megtekinthesse a kivitelezési
munkálatokat?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A projekt üzemelő
szennyvíztelepen valósul meg. A szennyvíztisztító telep egy veszélyes üzem, így nem
javasolja, hogy személyesen tekintsék meg a kivitelezést. Javasolja, hogy amennyiben erre
igény mutatkozik, úgy a lakosság, a Testület és az érdeklődők számára prezentáció
formájában tartsanak tájékoztatót a beruházásról. Fontos, hogy a szennyvíztisztító telep
területén lévők fertőzésveszélynek vannak kitéve. Ebből kifolyólag a szennyvíztisztító telepen
dolgozóknak, a telepen lévőknek védőoltással kell rendelkezniük. A Hild János utcai
csatornarekonstrukció vonatkozásában helyszíni bejárásokat is tudnak tartani. A telep
külterületi munkáit az üzemeltetővel történő egyeztetést követően bármikor megtekinthetik.
Amennyiben igény mutatkozik rá, szívesen tartanak fotókkal illusztrált állapotjelentést.
Magyar Tibor képviselő: A víztelenített, megtisztított, felesleges iszap tárolása és
elszállítása a kivitelező feladata? Mi lesz annak az iszapnak a sorsa, amelynek tárolási ideje
lejárt? Rekultivációs eljárással beledolgozzák a talajba? Az iszapot fel lehet-e használni
mezőgazdasági területeken?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: Az iszap minőségétől függően
kerül az iszap felhasználásra a tárolást követően. Az üzemeltetőnek kell rendelkeznie a
jogszabályok által előírt hulladékbefogadási hellyel. A tárolt iszap mezőgazdasági
felhasználása engedélyezett. A tárolási idő alatt az esetlegesen még az iszapban lévő
szennyeződések is lebomlanak, így az a környezetre ártalmatlan, víztelen, szállítható állapotú.
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Az a mezőgazdasági vállalkozó, aki igényli a tárolást követően az iszapot, az üzemeltetővel
köthet szerződést. Jogszabály szerint meghatározott időintervallumon belül a kiszállított
iszapot bele kell művelni a talajba. A fel nem használt, tárolt iszap a hulladéklerakóba kerül.
Rajos István alpolgármester: Rendkívül nagy lépés Mezőhegyes város életében a
szennyvíztisztító telep korszerűsítési projekt megvalósítása. Nem túl nagy reményt fűztek a
projekt megvalósításához, amikor felfüggesztették a KEOP rendszert. A KEHOP rendszernek
köszönhetően többszöri minisztériumi egyeztetést, tárgyalást és az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft-vel történő egyeztetést követően jutottak el a projekt mai
állapotáig. A rendkívül hosszas egyeztetések, a tervezési folyamat, akár az önkormányzat,
akár a kivitelező, akár az üzemeltető részéről mind a szennyvíztisztító telep mai kornak
megfelelő fejlesztését és azt a célt szolgálják, hogy a rendszer a lehető legjobban teljesítsen.
Köszöni a projektvezető úr előadását. Véleménye szerint nyugvópontra került az a rengeteg
törekvés, tárgyalás, egyeztetés, amelynek következtében rövidesen elindulhat a kivitelezés és
annak befejezését követően a lehető legjobb formájában működhet a tisztítómű.
Uj Zoltán képviselő: Személyes érintettség okán is érdeklődik arról, hogy a Hild János utcán
lévő üzletek megközelítése milyen formában fog megtörténni a csatornarekonstrukció ideje
alatt?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A helyszíni bejárás során
érintették a problémát, illetve az önkormányzat felhívta a figyelmet a jelzett problémára. Az
érintett útszakasz nem egyszerre kerül feltárásra, hanem aknaközönként. A feltárt, vissza nem
temetett, ideiglenesen helyre nem állított munkagödröt elkerítik. Ezután ideiglenes
helyreállítással biztosítják azt, hogy az üzletek megközelíthetőek legyenek. Az üzletek
tulajdonosaival, az érintettekkel személyesen egyeztetnek annak érdekében, hogy a
munkálatok ne okozzanak fennakadást az üzletek működésében.
Uj Zoltán képviselő: A munkálatok az út közepén fognak történni?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: Nem, pontosan azért, hogy a fent
említett probléma minél egyszerűbben kiküszöbölhető legyen, hogy maradjon ép útfelület
biztonságos távolságra a munkaároktól. A kivitelező biztosítja, hogy biztonságosan
megközelíthető legyen bármelyik ingatlan.
Mitykó Zsolt polgármester: A Hild János utcán tervezett csatornarekonstrukció a lakosság
széles körét érinti – üzletek, Centrál, Polgármesteri Hivatal épülete, játszótér. A kivitelező
teljes mértékben fel van készülve minden olyan problémára, amely a munkálatok során
felmerülhet. Ilyen például a lezárt útszakasz miatti közlekedés átszervezése, az épületek
lakosság általi megközelítése és a többi A Hild János utcai szakasz ideiglenes lezárása miatt a
Petőfi Sétányt is kénytelenek lesznek igénybe venni, megfelelő súlykorlát mellett.
Deli Zoltán képviselő: 1500 m3 a napi kapacitása az új szennyvíztisztító rendszernek, amely
abban az esetben igaz, ha nagy terhelés éri. Amennyiben extra nagy terhelés éri a rendszert,
van-e garancia arra, hogy az át nem bocsátott, és meg nem tisztított szennyvíz ne folyjon a
csatornába?
Dicső László, az A-G HÍD Konzorcium projektvezetője: A tisztítási rendszer része az
úgynevezett megkerülő vezeték, ami nem csak akkor fog üzembe lépni, amikor extra nagy a
terhelés, hanem amikor a üzemeltetőnek például karbantartási munkálatokat kell végezne.
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Tisztítatlan szennyvíz nem kerül a rendszerbe, a mechanikai tisztítóban óránként 100 m 3
mennyiség kerül megszűrésre. Amennyiben mindkét tisztítási sor működik, úgy 1600 m3
tisztított vízzel kevert szennyvíz kerül a befogadóba. Az üzemeltetőnek bejelentési
kötelezettsége van ezen vezeték üzemeltetéséről a hatóságok irányába. Tisztítatlan szennyvíz
nem hagyhatja el a tisztítótelepet. Elöntés nem lehetséges. A végátemelő szivattyúja 100
m3/óra egyidejű teljesítményt tud leadni, így a telepre ennél nagyobb mennyiségű szennyvíz
nem tud beérkezni. A vízjogi létesítési engedélyeztetés azon okból húzódott el időben, hogy
minden körülményt figyelembe akartak venni, hogy a projekt előírásai teljesüljenek. A tervek
többszöri véleményezése mind a hatóságok, mind az üzemeltető, mind a mérnökök részéről
megtörtént.
Mitykó Zsolt polgármester: Az extrém terhelés Mezőhegyes esetében a 2010. évben
bekövetkezett jégvihar okán merülhet fel. A kivitelező a jelenlegi rendszer adatainak
felhasználásával végzi a számításokat.
Rendkívül sikeresnek értékelik azt a döntést, hogy a KEHOP által mégis megvalósulhat a
projekt. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda vezető fejlesztő mérnöke szerint a
Mezőhegyessel és Méhkerékkel, a különböző hatóságokkal, és az üzemeltetővel történő
együttműködés az egyik legrugalmasabb és kompromisszumra törekvő munkakapcsolat.
Reményei szerint ezt semmi nem fogja megzavarni, és egy eredményes projekt végén
elégedettek lehetnek. Köszöni a tájékoztatást Dicső László Úrnak.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az alábbi napirendi ponttal kéri kiegészíteni az
előzetesen megküldött napirendet: 2018. évi közvilágítás ellátására villamos energia
beszerzése. A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentések
között ismerteti azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Nyílt ülést követően 3 témában zárt ülés megtartására kerül sor.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
4) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról
5) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) A fogorvosi körzetekről és helyettesítésről
7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni
hozzájárulás megfizetésének vállalása
8) Czank Gergely Mezőhegyes, Orgona u. 3. sz. alatti lakos ingatlan bérlése
9) Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevők részére
10) A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelme
11) A bontott járdalapok értékesítéséről
12) Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérelme
13) 2018. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy a 3. napirendi pont előadója vidékről
érkezett, kéri, ezen napirendi pont tárgyalásával folytassák a testületi ülést.
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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 és a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjére
tett javaslatával, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 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.)
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
162/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 101/2017., 104/2017., 115/2017., 116/2017.,
117/2017., 126/2017., 129/2017., 132/2017., 136/2017., 137/2017., 138/2017., 143/2017.,
151/2017. és 155/2017. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának tűzoltóparancsnoka, Tóth Péter tű. őrnagy halaszthatatlan
hivatalos elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni az ülésen, megbízásából Huszka Zsolt tű.
zászlós érkezett az ülésre. Felkéri Huszka Zsolt tű. zászlós urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Huszka Zsolt tű. zászlós, Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága: Köszönti a
Képviselő-testületet, az ülésen megjelenteket. Az elkészített tájékoztatóhoz kiegészítést nem
kíván tenni. A Tűzoltóparancsnokság 2016-2017. év kiemelt feladatai közül megemlíti a
szénmonoxid mérgezések számának-, a kéménytüzek és kártételeinek csökkentését, valamint
a szabadtéri tűzesetek megelőzését. Céljuk továbbá a szabadtéri tűzgyújtás és égetés eseteinek
7

csökkentése is. Kéri, amennyiben lehetőség van rá, úgy a különböző hirdetőfelületek,
sajtófórumon keresztül tájékoztassák a lakosságot a kémények karbantartásának a
fontosságáról, hívják fel a figyelmet a kéménytüzek megelőzésére. A jogszabályi változások
értelmében 2017. évtől a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a katasztrófavédelem végzi. A
lakosság számára a kéményseprő-ipari tevékenységet ingyenesen végzi a katasztrófavédelem.
Ezzel kapcsolatos bővebb információt a katasztrofavedelem.hu internetes oldalon találhatnak,
illetve bővebb felvilágosítást a kormányvonal 1818-as telefonszámán kaphatnak. A
szénmonoxid érzékelőkkel kapcsolatosan fontos felhívni a figyelmet, hogy kizárólag
ellenőrzött terméket vásároljanak. A katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető azon érzékelő
készülékek listája, amelyek hatóság által kerültek bevizsgálásra, márka és típusjelzéssel
megjelölve. Fontos hangsúlyozni, hogy megbízható forrásból, szaküzletekből szerezzék be az
érzékelőket. A szabadtéri tűzesetek megelőzésére rendkívül szigorú szabályozás vonatkozik.
A külterületen lévő mezőgazdasági hulladékok égetése tilos. Ez alól kivételt kizárólag a
környezetvédelmi hatóság és a katasztrófavédelem együttes engedélyezésével lehet tenni.
Belterületen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaira kell elsődlegesen figyelemmel
lenni, amely tiltja a szabadtéri égetést. Az OTSZ lehetőséget ad azonban arra, hogy a jegyző
helyi rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtást akképpen, hogy egy időintervallumot
határoz meg az égetésre. Amennyiben nem az előírásoknak megfelelően végzik szabadtéren a
tűzgyújtást, úgy az Orosházi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya tűzvédelmi
szabálysértés miatt bírságot szab ki. A bírság mértéke 10.000-20.000,- Ft-ig terjedhet, attól
függően, hogy történt-e beavatkozás a tűzoltóság részéről.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a belterületi szabadtéri tűzgyújtást illetően nem
alkotott helyi rendeletet, mert az OTSZ előírásait tartja irányadónak, az égetés során az OTSZ
előírásainak kell megfelelni, tehát Mezőhegyesen tilos szabadtéren tüzet gyújtani. Tekintettel
arra, hogy a téma az alpolgármester úr szakmájával összefügg, így az erre vonatkozó
dokumentumokat az alpolgármester úr készítette el. A hulladékszállítás rendszere megoldást
jelent a zöld hulladék kezelésére, tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodást végző
közszolgáltató elszállítja a kerti hulladékot is. A hulladékgazdálkodási közfeladatot a
térségben a DAREH Önkormányzati Társulás látja el. A katasztrófavédelemnek kell kijelölnie
a hulladékgazdálkodás ellátására a szolgáltatót azokon a településeken, ahol a
hulladékszállítás problémába ütközik. A DAREH elindulásával azonban a korábbi problémák
megszűntek, a kijelölések mára teljesen megszűntek.
A tűzoltóparancsnokság két gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval és 52 fő hivatásos
állományú tagjával látja el 18 település, 38 ezer ember védelmét. Ezen túlmenően Tótkomlós
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság által további 6 településen végeznek mentő-tűzvédelmi
tevékenységet.
Huszka Zsolt tű. zászlós, Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága: A két
gépjárműfecskendő mellett még egy vízszállító is dolgozik. A három gépjármű a technikai
felszereltségében és a szállított víz mennyiségében különbözik.
Mitykó Zsolt polgármester: A csökkenő esetszámokhoz hozzájárul a tűzoltóparancsnokság,
az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkormányzat jó kapcsolata, hiszen a tűzvédelem
érdekében megtett egyik legfontosabb intézkedés a lakosság tájékoztatása, amely elsősorban
az önkormányzaton keresztül valósul meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A lakosság szempontjából örvendetes, hogy a kötelező
kéményellenőrzést a katasztrófavédelem térítésmentesen végzi el. Legfrissebb információja
szerint a lakosság számára írják elő kötelezettségként, hogy elvégeztesse a
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katasztrófavédelemmel a kötelező ellenőrzést, tehát a lakosságnak kell jelzéssel élni az
illetékes hatóság felé.
Huszka Zsolt tű. zászlós, Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága: Erre
vonatkozó hivatalos rendelkezés a katasztrófavédelem felé még nem érkezett. Jelenleg előírás,
hogy a katasztrófavédelem kettő alkalommal hirdetheti meg a sormunka elvégzését.
Amennyiben másod ízben sem sikerül az ellenőrzést elvégeznie az adott ingatlanban, úgy a
felhasználónak kell megtennie a jelzést a hatóság felé. Fontos hangsúlyozni, hogy kizárólag a
lakosság részére ingyenes az ellenőrzés. Azon ingatlanoknál, melyeknek vállalkozó, vagy
vállalkozás a tulajdonosa, az ellenőrzésre és a munka elvégzésére meg kell bízni egy
kéményseprő-ipari tevékenységet végző vállalkozást. Fontos, hogy az ellenőrzésből egy
kémény sem maradhat ki.
Mitykó Zsolt polgármester: Ebből a szempontból Mezőhegyes szerencsés helyzetben van,
hiszen nemrégiben jött létre mezőhegyesi székhellyel egy kéményseprő-ipari szolgáltatást is
végző vállalkozás. A cég a kéményseprő-ipari szolgáltatás mellett egyéb fűtési- hűtési
karbantartó tevékenységet is végez.
Köszöni a tájékoztatást. Bízik abban, hogy a jó együttműködés a jövőben is segíti mind az
önkormányzat, mind a tűzoltóparancsnokság munkáját. Az önkormányzat minden kérdésben
örömmel áll a parancsnokság rendelkezésére.
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 elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes
Város területén 2016. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját 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:
163/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes Város területén 2016. évben
végzett tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Tájékoztató Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
amennyiben kiegészítenivalója van az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről szóló tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A tájékoztatóról és a 2. napirendi pontot
képező rendeletmódosításról az együttes bizottsági ülésen tájékoztatást nyújtott, azon
túlmenően egyéb kiegészítést nem kíván tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
szóló tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Köszöni a pénzügyi vezetőnek a rendkívül jól érthető, tájékoztató jellegű
beszámolót. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 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:
164/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, a költségvetési
rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszegének változása okán
szükség van a költségvetési rendelet módosítására. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 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)
14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
4. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett
munkájáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Uj Zoltán képviselő urat, az MSE elnökét, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Arra való tekintettel kérte a Testülettől a Mezőhegyesi
Sportegyesület beszámolójának későbbi megtárgyalását, hogy az egyesület életében igen
komoly változások várhatóak. A tájékoztatót elkészítette, ellenben az egyesület által 2017.
évben benyújtott TAO pályázatot sem a labdarúgó, sem a kézilabda szakosztályt illetően még
nem bírálták el. Annak eredménye jelentősen befolyásolja az egyesület további működését.
Amennyiben a TAO pályázat elbírálásra kerül, úgy kéri, hogy a Testület tűzze napirendre a
pályázatok önerejével kapcsolatos kérdést. A 2016. évről szóló tájékoztatóhoz egyéb
kiegészítenivalója nincs. A 2016. év pénzügyi adatai vonatkozásában a bevétel és kiadás
különbözeteként jelentkező körülbelül 4 millió Ft tartalékot képez a 2017. év hátralévő
időszakának működésére. 2017. évben az MSE, Mezőhegyes Város Önkormányzata és a
Békéscsaba Labdarúgó Akadémia Békéscsaba 1912 Előre SE háromoldalú megállapodást
kötött, melynek eredményeképpen az akadémia jelentős összegű támogatással segíti az
egyesület fennmaradását, működését. Annyiban szeretné kiegészíteni a beszámolót, és
annyiban módosul a pénzügyi beszámoló, hogy a mai nap folyamán Mezőhegyes Város
Önkormányzata 1 millió Ft-ot utalt át az egyesület számlájára. Köszöni a támogatást, ezzel az
egyesület 1 hónappal történő további működése biztosított lesz, átmenetileg nem lesznek
likviditási problémák. Rendkívüli mértékben megemelkedtek a működtetéssel kapcsolatos
költségek. Amennyiben nem biztosított a további működés, úgy meg kell fontolni, hogy van-e
értelme az egyesület további fennmaradásának.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Az együttes bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az egyesülettel kapcsolatos
információkat. A beszámoló tartalmazza a 2016. évi tényadatokat, ezen túlmenően érintették a
jelenlegi problémákat és a jövőbeni elképzeléseket, lehetőségeket is. Bízik abban, hogy az
egyesület szakemberei áldozatos munkájának meglesz az eredménye, ezáltal az egyesület
fennmaradása biztosított lesz. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
A jelenlegi pénzügyi helyzet tükrében meddig biztosított az egyesület működése?
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Meglátása szerint az egyesület működésével az év
végéig nem lesz probléma. A problémát az fogja jelenteni, hogy nyertes TAO pályázatok
esetében az önerőt biztosítani kell. Jelenleg az önerő kérdése, megléte bizonytalan.
Mitykó Zsolt polgármester: Az elnök úr törekvését jól mutatja, hogy a holnapi nap
folyamán az önkormányzat, az ÁMK, és az MSE tárgyalást fog folytatni egy szakértővel a
Bozsik Programmal kapcsolatosan. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját
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:
165/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett
munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az SZMSZ módosítására elsősorban az önkormányzatot érintő
perekben meghatalmazottként eljárni jogosult tisztségviselők meghatározása érdekében kerül
sor, amelyre az új polgári perrendtartásról szóló törvény ad felhatalmazást. A
rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A
rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
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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 Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 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)
15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
6. napirendi pont: A fogorvosi körzetekről és helyettesítésről
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Jónás Szilvia, az önkormányzat I. számú fogorvosi
körzetének helyettesítő fogorvosa jelezte, hogy családi okok miatt 2017. október 1.-jétől nem
tudja vállalni a fogorvosi helyettesítési feladatokat. Az I. számú fogorvosi körzet
Végegyházával közös körzetet alkot. Mivel az I. számú fogorvosi körzet hosszú idő óta
betöltetlen, így folyamatosan igyekeztek olyan orvost találni, aki főállásban el tudná látni a
feladatot. Rendkívül nagy az orvoshiány, így igen nehéz feladat előtt álltak. A Testületnek
van egy olyan elhatározása, hogy amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei engedik,
korszerűsíti a fogorvosi rendelőt. Érthető elvárás a fogorvosok részéről a rendelő
korszerűsítése, elsősorban új, korszerűbb fogászati kezelőszék beszerzése. Vállalkozó orvos
esetében azonban megbeszélés tárgya lehet, hogy a fogászati kezelőszéket a vállalkozó, vagy
az önkormányzat szerezze be. Amennyiben főállású fogorvos vállalná a körzet fogorvosi
feladatait, úgy az önkormányzat bérlakást is tud biztosítani a részére. Igyekeznek azokat a
forrásokat előteremteni, amelyekkel orvosi szempontból is kedvezőbbé tehetnék a fogorvosi
feladatellátást. A fogorvosi kezelőszék beszerzésére irányuló pályázatuk nem részesült pozitív
elbírálásban, így saját forrásból kellene azt biztosítani. A fogászati kezelőszék igen nagy
terhet jelentene az önkormányzat költségvetésének, mintegy 7-8 millió Ft összegű kiadást, így
érthető, hogy nem tehetnek konkrét ígéretet a beszerzésre. Nagy örömükre szolgál, hogy Dr.
Frankó Evelin Vivien fogorvos főállásban, vállalkozóként vállalta a II. számú fogorvosi
körzet feladatait. Ezen fogorvosi rendelő fejlesztése is időszerű lenne, a fogászati kezelőszék
rendkívül elavult és a doktornő reményeit fejezi ki, hogy rövid időn belül új kezelőszékkel
dolgozhat. Korábbi üléseken felmerült a körzetösszevonás kérdése. Körzetösszevonás esetén
azonban a fogorvos nem tudná ellátni a végegyházi fogorvosi feladatokat, csak
Mezőhegyesen folytatná a feladatellátást. Ennek okán felvette a kapcsolatot Végegyháza
község polgármesterével. Végegyháza község polgármestere tájékoztatta, hogy a végegyházi
fogorvosi rendelő pályázati támogatással felújításra került, illetve eszközök kerültek
beszerzésre, amelyre vonatkozó fenntartási kötelezettség 2018. novemberig terheli az
önkormányzatot. Ennek értelmében a körzetösszevonásról ezen időpontig nem dönthet a
Testület. Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítésére több lehetőség is adódik. A
helyettesítési feladatokat eltérő feltételekkel vállalná Dr. Frankó Evelin Vivien, Dr. Barta
Kálmán és Dr. Marzan Mária Renáta is. A bizottsági ülést követően kereste fel Dr. Marzan
Mária Renáta fogorvos Aradról, és tárgyalást folytattak a körzet helyettesítését illetően. A
doktornő a mai nap folyamán jelezte, hogy vállalná a helyettesítést, egyelőre 2017. december
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31. napjáig, kedvezőbb feltételekkel, mint a másik két fogorvos. Erre vonatkozóan készítettek
egy új előterjesztést, a korábbi előterjesztést kiegészítve, amely az ülést közvetlenül
megelőzően került kiosztásra. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Mivel a legfrissebb információkat tartalmazó előterjesztést közvetlenül az
ülést megelőzően kapták kézhez, így nem tudott konzultálni a bizottság tagjaival. A bizottság
egyöntetű véleménye, hogy az I. számú fogorvosi körzet feladatait egyelőre helyettesítéssel
oldják meg, majd később gondolkozzanak a körzetösszevonás lehetőségéről. A hétfői
információk alapján a kedvezőbb feltételeket nyújtó fogorvos, Dr. Frankó Evelin Vivien
ajánlatának elfogadását javasolta a bizottság. Az új előterjesztés értelmében érkezett egy még
kedvezőbb ajánlat, így ő személy szerint Dr. Marzan Mária Renáta ajánlatát javasolja
elfogadásra.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Testületben nem
merült fel a körzetösszevonás lehetősége, elméleti szinten azonban többször tárgyalták a
témát. A bizottság elsősorban nem pénzügyi, hanem a lakosság egészségügyi ellátása
szempontjából közelítette meg a kérdést. Amennyiben megszüntetnék a két körzetet, úgy azt
visszaállítani már a későbbiekben sem lehet. Egy körzet, egy fogorvos praktizálása esetén
könnyen előfordulhat, hogy ellátás nélkül marad a város. Ez adódhat akár betegségből,
szabadságból kifolyólag, illetve abból, hogy váratlanul bejelenti az orvos, nem vállalja tovább
a feladatot. A bizottság amellett foglal állást, hogy maradjon a két körzet, tekintettel arra is,
hogy lehetőség van az I. számú körzet helyettesítési feladatainak ellátására. A jegyző úr a
testületi ülést megelőző ülésen tájékoztatta a bizottságot, hogy Dr. Marzan Mária Renáta
fogorvos mindkét fogorvos ajánlatánál kedvezőbb feltételekkel vállalná a körzet
helyettesítését. Elképzelhető, hogy a doktornő a későbbiekben főállásban vállalná a feladatot.
Amennyiben jó kapcsolat alakul ki az önkormányzattal, és a betegek elégedettek lesznek az
orvos munkájával, a doktornő maradna a városban, így reális esély lenne arra, hogy hosszú
távon biztosított legyen mindkét körzet ellátása. Az önkormányzat annyiban járul hozzá
ehhez, hogy a rendelőt illetően megteremti azokat a feltételeket, amelyekkel helyben tudja
tartani az orvosokat. A fogászati kezelőszéket illetően várják Dr. Frankó Evelin Vivien
véleményét a részére küldött ajánlattal kapcsolatosan. A bizottság egybehangzóan javasolja,
hogy az I. számú fogorvosi körzet helyettesítési feladataival Dr. Marzan Mária Renátát bízza
meg a Testület.
Uj Zoltán képviselő: Mivel a körzetek összevonása a fenntartási kötelezettség miatt 2018.
novemberéig nem lehetséges, így egyértelmű, hogy az I. számú körzet fogorvosi feladatait –
egyelőre – helyettesítéssel kell ellátni. Az lenne a legoptimálisabb, ha az új fogorvos
főállásban vállalná el a feladatot, de egyelőre örömmel kell fogadni, hogy vállalja a
helyettesítést. A két doktornő egymást is tudná helyettesíteni. Javasolja Dr. Marzan Mária
Renáta ajánlatának az elfogadását, a Testület Őt bízza meg az I. számú fogorvosi körzet
feladatainak ellátásával.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a Testületet komolyabban foglalkoztatja a
körzetösszevonás kérdése, úgy vélhetően az I. számú körzetbe érkező új doktornő nem fogja
hosszú távon vállalni a feladatot. A jelenlegi praxisát nem fogja feladni a bizonytalanért. A
Testületnek hosszú távra kell gondolkoznia, és ha a körzetösszevonás mellett dönt, úgy az új
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doktornő nem fog Mezőhegyesen maradni. Az I. számú körzet praxisjoga kinek a
tulajdonában van?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az I. számú fogorvosi körzet működési
engedélyével az önkormányzat rendelkezik.
Rajos István alpolgármester: Mezőhegyes lakosságának egészségügyi ellátása
szempontjából kedvezőbb, ha két fogorvos látja el a fogorvosi feladatokat. Dr. Marzan Mária
Renáta ajánlata a helyettesítésre vonatkozóan kedvezőbb a másik két fogorvos ajánlatánál,
ezért javasolja, hogy a Testület Őt bízza meg az I. számú fogorvosi körzet helyettesítési
feladatainak ellátásával.
Mitykó Zsolt polgármester: Azért volt szó a körzetösszevonás lehetőségéről, mert
mindegyik fogorvos úgy nyilatkozott, hogy számukra kedvezőbb, ha a körzeteket
összevonják. Több jelentkező is csak a körzetek összevonása esetén vállalta volna a feladatot.
A Testület azonban azon az állásponton van, hogy a lakosság egészségügyi ellátása
biztonságosabb kettő körzettel, kettő fogorvossal.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 2017. október 1. napjától kezdődően 2017.
december 31. napjáig, a I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával
heti 14 órában, havi nettó 250.000,- Ft díjazás fejében Dr. Marzan Mária Renáta fogorvost
bízza meg, 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:
166/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat
Megbízás az I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint, az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó fogorvosi
alapellátás biztosítása érdekében 2017. október 1. napjától kezdődően 2017. december 31.
napjáig, (a 2017. január 1-jétől betöltetlen) I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi
feladatainak ellátásával heti 14 órában (10 órában Mezőhegyesen, 4 órában Végegyházán)
havi nettó 250.000,- Ft díjazás fejében Dr. Marzan Mária Renáta fogorvost (sz.: Szászváros
Románia, 1988.09.01., an.: Ács Éva; Románia, Arad, Luliu Maniu körút 49. II./11.) bízza
meg, aki megfelel a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeknek.
Felhatalmazza a polgármestert a helyettesítési szerződés aláírására, a működési engedélyezési
eljárás lebonyolítására, a körzet finanszírozására vonatkozó eljárás lebonyolítására, illetve a
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: feladat-ellátási szerződés megkötésére: 2017. október 1.
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Rajos István alpolgármester, Zsóriné Kovács Márta és Deli Zoltán képviselők elhagyták az
üléstermet. Távozásuk nem befolyásolta a Testület határozatképességét.
Dr. Szabados Éva aljegyző elhagyta az üléstermet.
7. napirendi pont: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett
készülékei utáni hozzájárulás megfizetésének vállalása
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein belül
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vesz igénybe az önkormányzat. Mezőhegyesre 11
készüléket helyeztek ki, amelyek biztonságos működtetéséhez – a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által biztosított forráson túl – hozzájárulás szükséges. Az
ellátottaknak a készülékekre a jövőben is szükségük van. 2016. évben 7.500,- Ft hozzájárulást
fizetett az önkormányzat készülékenként. 2017. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztonságos működtetéséhez 8.500,- Ft/készülék/év hozzájárulás fizetése szükséges. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a hozzájárulás megfizetését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
indokoltnak tartja a kérelmet, ezért javasolja a hozzájárulás megfizetését.
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 a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein belül,
Medgyesegyháza város gesztorságával működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása érdekében vállalja a Mezőhegyesre kihelyezett 11 darab készülék utáni 8.500,Ft/készülék/év összegű hozzájárulás megfizetését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
167/2017. (IX.27.) kt. sz. határozat
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni
hozzájárulás megfizetésének vállalása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein
belül, Medgyesegyháza város gesztorságával működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása érdekében vállalja a Mezőhegyesre kihelyezett 11 darab készülék utáni
hozzájárulás megfizetését (8.500.-Ft/készülék/év).
A hozzájárulás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások
előirányzata.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről Medgyesegyháza Város Polgármesterét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a döntés közlésére: haladéktalanul
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8. napirendi pont: Czank Gergely Mezőhegyes, Orgona u. 3. sz. alatti lakos ingatlan
bérlése
Mitykó Zsolt polgármester: Czank Gergely Mezőhegyes, Orgona u. 3. sz. alatti lakos azzal a
kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a mezőhegyesi 796/68 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú ingatlanból 1000 m2 nagyságú területnek a bérlését újabb 5 évre hosszabbítsa meg a
jelenlegi kiskertekre vonatkozó 5,- Ft/m2/év díjért. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt feltételekkel újabb 5
évre adja bérbe a Testület a kért ingatlant Czank Gergely részére.
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 az önkormányzati tulajdonban lévő mezőhegyesi 796/68 hrsz-ú ingatlan
1000 m2 nagyságú részét 2018. január 1-jétől ismét adja bérbe Czank Gergely Mezőhegyes,
Orgona u. 3. sz. alatti lakos részére, öt év időtartamra, 2022. december 31.-éig, 5,- Ft/m2/év +
ÁFA bérleti díjért, azaz 6.350,- Ft/év összegért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
168/2017. (IX.27.) kt. sz. határozat
Czank Gergely Mezőhegyes, Orgona u. 3. sz. alatti lakos ingatlan bérlése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő mezőhegyesi 796/68 hrsz-ú ingatlan 1000 m2 nagyságú részét 2018. január 1-jétől ismét
bérbe adja Czank Gergely Mezőhegyes, Orgona u. 3. sz. alatti lakos részére, öt év
időtartamra, 2022. december 31.-éig, 5,- Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjért, azaz 6.350,- Ft/év
összegért.
A bérleti díj változása esetén a haszonbérbe adó a változás tényéről és mértékéről a bérlőt
időben értesíti.
Bérlő köteles az ingatlant tisztán tartani és a jó gazda gondosságával kezelni. A bérleti díjat
adott év december 31.-éig köteles megfizetni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. december 31.
9. napirendi pont: Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevők
részére
Mitykó Zsolt polgármester: A 2017. szeptember 15-16. napján a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
által
Mezőhegyesen
megrendezésre
kerülő
katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásához a résztvevők részére a Testület kétszeri
hidegétkezést biztosított a Centrál Étteremben 78.000,- Ft összegben. A rendezvényt követően
elkészült számla alapján az étkeztetés 98.000,- Ft-ba került. Kéri a Testületet, hogy az
étkeztetésre szánt keretet 20.000,- Ft-tal megemelni szíveskedjen. A Katasztrófavédelmi
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Igazgatóság teljes állománya ezen túlmenően az igazgatóság saját költségére kétszeri ebédet
fogyasztott el a Centrál Étteremben. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a többletköltség biztosítását.
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 a 2017. szeptember 15-16. napján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által Mezőhegyesen megrendezett katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásához
a résztvevők számára biztosított hidegétkezésre 20.000,- Ft többletköltséget biztosítson,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
169/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat
Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevők részére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 154/2017. (VIII.24.) kt. számú
határozatával a 2017. szeptember 15-16. napján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által Mezőhegyesen megrendezett katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásához
a résztvevők számára biztosított hidegétkezésre 20.000,- Ft többletköltséget biztosít.
Az étkeztetés fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara könyvet tervez
kiadni Mesterlevél 2017. címmel, amelyhez kéri a Testület támogatását. A könyvben
bemutatják azokat, akik a kamara szervezésében zajló mesterképzésben idén részt vesznek,
azokat, akik szakmájukban mesterlevelet akarnak szerezni. Az ünnepélyes mesterlevél-átadón
szeretnék őket megajándékozni a róluk szóló könyvvel. Bronz, - 15.000,- Ft, ezüst – 25.000,Ft, arany – 50.000,- Ft és kiemelt – 75.000,- Ft támogatói kategória közül lehet választani. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy 15.000,- Ft-tal támogassa a Testület a könyv
megjelentetését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság az „A” határozati javaslatban foglaltakkal értett egyet, javasolja, hogy a
Testület 15.000,- Ft-tal támogassa a kérelmet.
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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 15.000.-Ft-tal támogassa a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
kiadni tervezett MESTERLEVÉL 2017. című könyvet, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
170/2017. (IX.27.) kt. sz. határozat
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara könyvkiadásának támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 15.000.-Ft-tal (azaz tizenötezer
forinttal) támogatja a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza
ltp. 5.) által kiadni tervezett MESTERLEVÉL 2017. című könyvet, melynek célja a szakmák
becsületének erősítése Békés megyében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kamarát.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
11. napirendi pont: A bontott járdalapok értékesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A közfoglalkoztatási program keretében elbontott járdalapokra
az utóbbi időben több igény is érkezett. Nem csak egyéni kérelmek érkeztek, hanem közösség
által megfogalmazott kérelmek is. Mivel a járdalapok mennyisége korlátozott, így nem tudnak
minden lakossági igényt kielégíteni, ezért azt javasolja, hogy értékesítsék azokat. Annak
érdekében, hogy a bontott járdalapok felhasználása még az idei évben megvalósuljon, a
műszaki csoporttal kiszámíttatta a lapok árait. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett a járdalapok értékesítésével, ellenben a javasolt
értékesítési áraknak a mérséklésére tett javaslatot. A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a
bontott járdalapok értékét bruttó 1.500,- Ft/m2 árban határozza meg.
Magyar Tibor képviselő: Ő részt vett az együttes bizottsági ülésen is és ő már akkor magas
összegnek ítélte meg a javasolt eladási árat. Véleménye szerint, mivel egy bontott anyagról,
ráadásul nem egyforma méretekre vágott, egyforma felületű anyagról van szó, még az 1.500,Ft/m2 ár is magas. Javasolja a Testületnek, hogy egységesen bruttó 1.000,- Ft/m2 áron
értékesítse a bontott járdalapokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a bontott járdalapok nem kerülnek felhasználásra,
úgy azokat helyi vállalkozóval lenne célszerű összezúzatni. A munkadíj hozzávetőlegesen 1
millió Ft-ba kerülne. Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik kellő anyagi forrással ahhoz,
hogy elvégeztesse ezt a munkát. A bontott járdalapok egy része korábban a 46. major
járhatatlan útszakaszaira került elhelyezésre. A műszaki csoport a járdalapok paramétereit
figyelembe véve – 50 x 70 cm-es méretű, átlagvastagsága 10 cm és 60 x 100 cm-es méretű,
átlagvastagsága 10 cm – határozta meg azok eladási árait.
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Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben a megállapított összegért nem lesz érdeklődő a
járdalapokra, úgy csökkenthetik az eladási árat.
Magyar Tibor képviselő: Ez a javaslat nem lenne korrekt azokkal szemben, akik az
eredetileg megállapított áron vásárolnak a járdalapokból. Azzal sem ért egyet, hogy a
járdalapokat összezúzassák és ehhez még plusz forrást is biztosítson a Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: A majori utak rendkívül rossz állapotban vannak, idővel
elkerülhetetlen lesz a feljavításuk, amelyet az önkormányzat leggazdaságosabban a zúzott
kővel tud megoldani.
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 a közfoglalkoztatási
program keretében elvégzett járdaépítések során vágással elbontott járdalapokat lakossági
felhasználás céljából egységesen bruttó 1.000,- Ft/m2 áron értékesítse, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 2 szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elvetette.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
közfoglalkoztatási program keretében elvégzett járdaépítések során vágással elbontott
járdalapokat lakossági felhasználás céljából egységesen bruttó 1.500,- Ft/m2 áron értékesítse,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
171/2017. (IX.27.) kt. sz. határozat
A bontott járdalapok értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatási program
keretében elvégzett járdaépítések során vágással elbontott járdalapokat lakossági felhasználás
céljából értékesíti.
Eladási árként az 50 x70 cm méretű betonlap és a 60 x 100 cm méretű betonlap esetében is
bruttó 1.500,- Ft/m2 árat határoz meg.
Az értékesítésről szóló felhívást a Mezőhegyes újság októberi számában kell közzétenni.
A járdalapok iránti kérelmek benyújtásának határideje 2017. november 30.
A kérelmeket a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság bírálja el és dönt a
vásárlók kijelöléséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a kérelmek elbírálására: 2017. december 31.
12. napirendi pont: Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
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Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy a Testület ne támogassa az alapítvány kérését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Tekintettel az
önkormány rendkívül nehéz anyagi helyzetére, a bizottság javasolja, hogy a Testület ne
támogassa az alapítvány kérelmét.
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 az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa az Ezer
mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
172/2017. (IX.27.) Kt. számú határozat
Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel nem támogatja az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítványt (1184
Budapest, Építő u. 15/A 1/5.).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. október 5.
13. napirendi pont: 2018. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat a 2017. évi közvilágítás energia ellátására az
EDF DÉMÁSZ Zrt-vel kötött szerződést, melynek érvényességi ideje 2017. december 31.
napján lejár. Az önkormányzatnak szerződést kell kötnie 2018. évre vonatkozóan. Az
önkormányzat ajánlatot kért több szolgáltatótól is, amellyel kapcsolatosan kéri a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: Az EDF DÉMÁSZ Zrt. nettó 13,50,- Ft/kWh összegű ajánlata a
legkedvezőbb ajánlat. A bizottság ennek megfelelően az EDF Démász Zrt. ajánlatát javasolja
elfogadásra.
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 Mezőhegyes Város közvilágításának 2018. évre érvényes villamos energia
ellátására az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel kössön villamos energia adásvételi szerződést az általa
ajánlott nettó 13,50,- Ft/kWh áron, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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173/2017. (IX.27.) Kt. számú határozat
2018. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város
közvilágításának 2018. 01. 01.-től – 2018. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására az
EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel köt villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott nettó
13,50 Ft/kWh áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. szeptember 28.
Bejelentések
1. Nagyér Község Önkormányzata által elnyert
ünnepségéről

támogatás projekt átadó

Mitykó Zsolt polgármester: Nagyér Község polgármestere, Lőrincz Tibor Úr tájékoztatta,
hogy a község 130 millió Ft támogatást nyert tanösvény koncepció megvalósítására.
Meghívást kapott az átadó ünnepségre. Az átadó ünnepségen jelen volt Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter úr is, aki kiemelte, fontos a Kormánynak a vidék
felzárkóztatása, a vidék élhetőbbé tétele. Kiemelte továbbá a Mezőhegyessel történő
együttműködés példaértékét. A miniszter úr elképzelései között szerepel NagyérAmbrózfalva-Pitvaros-Tótkomlós-Mezőhegyes kerékpárút megvalósítása. Ez az elképzelés
harmonizál a Pitvaros polgármesterével folytatott tárgyalásokkal. Ennek előzményeként
Mezőhegyes Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási program keretében kerékpárút
megépítését tervezi a benzinkúttól a pitvarosi út helységjelző táblájáig. Ezen elképzelés
tervezés alatt áll, amelyhez kormányzati döntés szükséges. Köszönetét fejezi ki a miniszter
úrnak Mezőhegyesben való pozitív gondolkodásáért.
2. Egyes TOP pályázatok nyilvánosságának a biztosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. szeptember 25. napján, az együttes bizottsági ülést
követően a pályázatok kötelező nyilvánosságainak biztosítása érdekében tájékoztatót
hallhattak három TOP pályázat műszaki tartalmát illetően. A József Attila Általános
Művelődési Központ Óvodája I. sz. telephelye épületének, az önkormányzat Szociális
Egysége épületének, valamint a Hild János utcai egészségház épületének a felújításáról volt
szó. A felújításokban közvetlenül érintettek időben értesülnek a változásokról, illetve további
kötelezettségeknek is eleget kell tenniük a nyilvánosság biztosítását illetően.
3. Közfoglalkoztatási Kiállítás
Mitykó Zsolt polgármester: A közfoglalkoztatási program hasznosságát és a programban
előállított termékek értékét jól mutatja, hogy a Békéscsabai Közfoglalkoztatási Kiállításon Dr.
Hofmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár személyesen hívta meg a
III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra Mezőhegyest. Az államtitkár úr kérése, hogy a
kiállításon az önkormányzati közfoglalkoztatási programok közül Mezőhegyes a lombseprű
üzemének bemutatásával jelenjen meg. Az országos kiállításon dr. Hofmann Imre helyettes
államtitkár úr mellett személyes konzultációt folytattak Dr. Felkai László Közigazgatási
Államtitkár Úrral, a program folytatását illetően.
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Korábban a Testület tárgyalta Magyardombegyháza Község óvodai bútoraira irányuló
felajánlását. Dús Ildikó, Magyardombegyháza polgármestere türelmüket kéri az ügyben. A
Mezőhegyesen előállított lombseprűt azonban beajánlja egy mezőgazdasági termékeket
forgalmazó cégnek, melynek eredményeképpen 200 darab seprű előállítására kaptak
megrendelést.
4. Gyászközlemény – elhunyt Ernst József
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Török Imre agrármérnök, a Génbank-Semex Magyarország
Kft. korábbi igazgatója hívta fel a figyelmét, hogy elhunyt Ernst József mezőgazdasági
szakíró 2017. augusztusában. Dr. Török Imre így emlékezett róla: „1934-ben Baján született
tisztviselő családból. Alsó- és középfokú iskoláit Baján végezte. 1952-ben felvételt nyert a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karára. Az első két évet Budapesten a
Villányi úti egyetemi részlegben végezte, majd Gödöllőn folytatta tanulmányait. Gödöllőn
további két évig egy szobában laktunk és igaz barátság kötött össze bennünket élete végéig.
1954-ben bekapcsolódott az egyetem lovas szakosztályába, ahol lovagolt és versenyzett.
1957. márciusában átvette oklevelét és áprilisában már munkába is állt és az Állami
Békáspusztai Ménes Méncsikó telepen lett gyakornok. A gyakornoki év letelte után
törzskönyvezői beosztást kapott és munkahelyének megszűnéséig, 1962-ig itt dolgozott.
Ezután Budapestre költözve a lovasturizmus szervezésében és működtetésben látta el
feladatkörét. Majd a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Állattenyésztési Főosztályában
folytatta munkáját csaknem két évtizeden át. Itt kapott kedvet írói tehetségének
kibontakoztatására sok tanulmányt készítve az állattenyésztés és lovasélet tárgykörében. Írásai
az Agrártörténeti Szemlében, Múzeumi Közleményekben és folyóiratokban jelentek meg.
1990-ben mint főosztályvezető vált meg a főosztálytól. Ismét az IBUSZ lovaságazatában
helyezkedett el és innen ment nyugdíjba. Könyvei nyugdíjba vonulása után jelentek meg, egy
kivételével: "Régi Magyar Fogatok" /1989/, "Gondolatok a lovaglásról" /2001/, "Lovagló
tanárok a lovaglásról" /2003/, "100 év a magyar lovassport történetéből" /1. kötet 2008/, /2.
kötet 2014/, /3. kötet 2017/. Társszerzővel írt könyvei: "Régi Magyar Méneskönyvek" /2004/,
"A gidrán" /2015/. Élete során részesült Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatában és Széchenyi
díjban. 2007-ben átvette az egyetemi Aranyoklevelet és ez év május 27-én a
Gyémántoklevelet.”
Ő maga élete egyik legcsodálatosabb pillanatának tartja, hogy megismerkedhetett Ernst
Józseffel Mezőhegyesen. Munkáját nagyban segítik bizonyos témakörökben az Ernst József
által íródott könyvek. Önzetlen szeretetet tanúsított a mezőhegyesi ménes irányába. A
Mezőhegyesi Ménesbirtok melletti őszinte kiállása okán méltán helye azon halhatatlanok
sorában, akik sokat tettek Mezőhegyesért. Őszinte részvétét fejezi ki a családtagok irányába.
5. Rendőrségi tájékoztatás migránskérdéssel kapcsolatosan
Mitykó Zsolt polgármester: A Battonyai Határrendészeti Kirendeltség illetékességi
területén, amely Csongrád megye határától Dombegyház külterületéig terjed, 2014. évben 136
fő, 2015. évben 163 fő, 2016. évben 183 fő, 2017. szeptember 22. napjáig 231 fő
szándékozott illegálisan, ellenőrzés nélkül átlépni az országhatárt. A határszakasz védelme és
a mélységi ellenőrzés végrehajtása érdekében minden nap fokozott ellenőrzés végeznek a nap
24 órájában. A résztvevő erők száma jelentős, szolgálatonként 20-22 rendőr-járőr páros hajtja
végre az ellenőrzéseket. A lakosság védelmét a Határrendészeti Kirendeltség, a Rendőrség,
alkalmanként a Készenléti Rendőrség Lovas Szakosztálya, valamint a két Polgárőrség
biztosítja. A város lakossága nyugodt lehet, hogy a lehető legrövidebb idő alatt intézkedés
történik az illegális határátlépőkkel szemben.
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6. Szavalóverseny – Koltó – támogatás kérés
Mitykó Zsolt polgármester: Érdemei elismeréseként meghívást kapott Mezőhegyes a
romániai Koltó településre, a Petőfi Sándor emlékére rendezett szavalóversenyre, melyre
2017. október 7-8. napján kerül sor. Krcsméri Tiborné drámapedagógus azzal a kéréssel
fordult a Testülethez, hogy a szavalóversenyen résztvevő diákok utaztatásához lehetőségeihez
mérten szíveskedjen hozzájárulni. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Mezőhegyesről 4 diák vesz rész a versenyen különböző
korcsoportokban. A szállást és az étkezést térítésmentesen biztosítják a részükre Koltón. A
versenyre kisbusszal szeretnének eljutni, amelyhez kérik a Testület engedélyét, segítségét. A
sofőr, amennyiben a Testület támogatja a kiutazást, térítésmentesen vállalja az utaztatással
járó feladatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Az utaztatás költsége hozzávetőlegesen 36.000,- Ft-ot venne
igénybe. Javasolja, hogy adjanak helyt a kérésnek, tekintettel arra, hogy egy kiemelkedő
eseményről van szó.
Krcsméri Tibor képviselő: Egyetért a javaslattal. A versenyző diákok majdnem minden
városi eseményen önzetlenül, idejüket nem sajnálva lépnek fel, minden esetben számítani
lehet rájuk.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület 36.000,- Ft összegű támogatással járuljon hozzá a
mezőhegyesi diákok utaztatásához a romániai Koltón megrendezésre kerülő Petőfi Sándor
szavalóversenyen történő részvétel érdekében, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
174/2017. (IX.27.) Kt. számú határozat
Támogatás biztosítása a koltói Petőfi Sándor szavalóversenyre történő utaztatáshoz
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 36.000,- Ft összegű támogatással járul hozzá a
mezőhegyesi diákoknak a romániai Koltón megrendezésre kerülő Petőfi Sándor
szavalóversenyen történő részvételéhez, mely összeget a versenyen résztvevők utaztatására
kötelesek fordítani.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
A Testület támogatja, hogy a rendezvényen résztvevők szállítása a József Attila Általános
Művelődési Központ gépjárművével valósuljon meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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7. Lovasterápiás verseny eredményeiről
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. szeptember 22-24. napja között került megrendezésre a
Magyar Lovasterápiás Szövetség díjlovagló versenye. Az összesített csapatversenyben 18
csapatból a Mezőhegyesi Nóniló elnevezésű csapat 6. helyezést ért el. Egyéni helyezések:
Eszéki István 1. helyezés, Vincze Balázs 1. és 2. helyezés, Krizsán Ramóna 6. helyezés,
Csordás Barbara 7. helyezés, Szegedi Réka 3. helyezés, Borbély Richárd 6. helyezés, Mag
Fruzsina 1. helyezés, Antolik Luca 5. helyezés, Szép Dorina 3. és 7. helyezés, Kovács-Módis
Berián 1. és 4. helyezés. A csapat váltóversenyben 2. helyezést ért el, Eszéki István, Krizsán
Ramóna, Mag Fruzsina, Borbély Richárd részvételével. Díjlovas és lovasterápiás közös
versenyen Krizsán Ramóna 1. helyezést ért el. Gratulál a szép eredményekhez!
Bejelentései végére ért, ezért kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
8. A Testület munkarendjéről, a járdák állapotáról, a Mezőhegyes Városi Havilapban
történő megjelenés lehetőségéről
Magyar Tibor képviselő: Az elmúlt időszakban nagyon sok rendkívüli testületi ülés volt.
Ebből kifolyólag nem látja értelmét a nyári szünet megtartásának, a testületi munkát illetően.
Javasolja, hogy a nyári időszakban is kerüljön betervezésre rendes ülés, ne tartsanak nyári
szünetet. Ezáltal tervezhetőek lesznek az ülések, kevesebb rendkívüli ülés kell tartaniuk. Csak
abban az esetben legyenek rendkívüli ülések, ha olyan témákat kell megtárgyalniuk, amelyek
halaszthatatlanok, a rendes ülésig nem várhatnak a döntéssel, vagy azonnali döntést
igényelnek.
Több lakossági panaszra bejárást tartott a város különböző területein. A bejárás során többfelé
azt tapasztalta, hogy a járdák rendkívül rossz állapotban vannak. Sok helyen a járdák
balesetveszélyesek – megsüllyedtek, töredezettek – nem lehet biztonsággal megközelíteni az
ingatlanokat. A mozgásukban korlátozottak, a kisgyermekes anyukák nem tudnak mindenhol
teljes biztonsággal közlekedni. Van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat járdajavításokat,
járdaépítéseket valósítson meg? A polgármester úr a korábbi testületi üléseken
kihangsúlyozta, hogy a Testület gondolkozhat kisebb fejlesztéseken, felújításokon, mert az
önkormányzat nem küzd olyan súlyos anyagi problémákkal, mint korábban. Bár a
közmunkaprogram keretében folynak járdafelújítások, járdaépítések, de ezen túlmenően az
önkormányzat saját költségvetése terhére tervezhet-e az elhanyagolt területeken
járdafelújításokat? Amennyiben van rá lehetőség, úgy fel lehetne mérni, melyek azok a
területek, ahol halaszthatatlan a járdafelújítás. A lakosok elmondásuk szerint jelezték a
problémát, de intézkedés nem történt az ügyükben. A felmérést, és a bejelentések összegzését
követően tervet lehetne készíteni az járdafelújítások ütemezéséről.
A bejárás során megszemlélte a Petőfi Sétány állapotát is. Rendkívül elszomorító, hogy
továbbra is gépjárművel járnak be a sétányra. Azért nem tudja elfogadni, hogy gépjárművel
járnak be, mert a sétányon lévő üzlet megközelítése megoldható más formában is, az üzlettel
szemben lévő parkoló használatával. A Petőfi Sétány a város egyik frekventált, központi
helyszíne, ellenben évek óta nem került felújításra, rendkívül rossz állapotban van, mind
járda, mind a világítás állapotát figyelembe véve. Csodálkozik, hogy eddig még nem érkezett
lakossági bejelentés a sétány állapotáról. Mivel a város egyik központi részét érinti a
probléma, így annak felújítását is szükségszerűnek tartja elvégezni.
A Mezőhegyes Városi Havilap tartalmát illetően kíván még észrevételt tenni. Számos olyan
esemény történik, és számos rendezvényt szerveznek a városban, amelyek nem kapnak helyet
az újságban. Azt tapasztalja, hogy elsősorban az önkormányzat és intézményei által szervezett
rendezvényekről, eseményekről számolnak be az újságban. Sem az általános iskoláról, és
rendezvényeiről, sem a szakképző iskoláról, és rendezvényeiről nem olvashatnak a helyi
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újságban. Úgy véli, hogy minden mezőhegyesi eseménynek helye van az újságban.
Amennyiben ezt kizárják, úgy nem tekinthető a köz érdekében kiadott helyi újságnak,
meghiúsul a cél, amiért a városi független lap egyébként kiadásra kerül. Amennyiben nem
adják meg a lehetőségét annak, hogy bárki cikket jelentessen meg, úgy véleménye szerint
nincs szükség a városi újságra. Úgy véli, az utóbbi években rendkívül egyirányú lett az újság.
Érkezett visszajelzés az újságot illetően, a szakképző iskola igazgatója nehezményezte, hogy
nem olyan formában lett megjelentetve a fényképe, amilyen formában Ő azt kérte és
megküldte. Szerkesztés, elrendezés miatt nem kerülhetett az eredeti formájában a kép az
újságba. Nem olvashattak az újságban az iskola által szervezett nyári táborokról, pedig ezek a
táborok az önkormányzat és a Centrál hasznára váltak, hiszen ott étkeztek a táborozó
gyerekek. Kéri a jövőben adjanak lehetőséget olyan cikkek megjelentetésére, amelyek a város
lakosságának széles körét érintik.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület munkarendjét, a nyári testületi üléseket illetően a
jegyzőtől kér tájékoztatást. Megköszöni mindazon kollégák munkáját, akik a város érdekében
a nyár folyamán is folyamatosan munkában álltak, hiszen elsődlegesen a TOP pályázatok
okán, vagy a testületi ülések gyakorisága miatt hosszabb szabadságot nem tervezhettek.
Elkerülhetetlen, hogy bizonyos témákat illetően ne hívjon össze rövid határidőn belül
rendkívüli testületi ülést, hiszen – már a korábbi években is tapasztalhatták – bármikor
érkezhet – elsősorban felettes szerv irányából – olyan megkeresés, amely az azonnali döntést
megindokolja.
A közfoglalkoztatási program keretében folyamatosan figyelemmel kísérik a járdák állapotát.
Vannak olyan felújításra váró járda- és útszakaszok, amelyeket pályázat útján kívánnak
felújítani. A mai napig ezekről a pályázatokról még nincs irányító hatósági döntés. Bár a 21.
majorban befejezték a kátyúzásokat, a lakosság részéről – Malya András kivételével – egy
köszönet sem érkezett. Mint korábban említette, a kerékpárút megépítése a következő projekt
a közmunkaprogram keretében, így a Petőfi Sétány felújítására ebből kifolyólag egy későbbi
időpontban kerülhet sor. A közmunkaprogramot illetően a Belügymisztérium álláspontja,
hogy a járdás felújítására nyújtott támogatást csak célirányosan lehet felhasználni, például
valamilyen közintézmény irányába vezető járdák felújítására. A közfoglalkoztatási program
tervezése során minden előírást figyelembe kell venni. Sajnálatos tény, hogy a
közmunkaprogramban sem rendelkeznek kellő mértékű munkaerővel ahhoz, hogy minden
felmerült problémát kezeljenek, minden igényt kielégítsenek. Igyekeznek olyan ütemezéssel
megvalósítani a felújításokat, hogy az a lakosság megelégedésére váljék. Időközben több
kérés is érkezett különböző felújításokra vonatkozóan. A Linamar Hungary Zrt. Orosházi
üzemében dolgozó mezőhegyesi lakosok a Komlósi úton buszmegállót szeretnének az
üzembe tartó buszjáratnak. Az érintett helyszínen egy vízelvezető árok található, ami
meghiúsítja a buszmegálló megépítését. Egy teljes utca lakói részéről érkezett olyan kérés,
amelyben aszfaltút megépítésére tartanak igényt, ellenben nem fizetik a magánszemélyek
kommunális adóját. Felvetődött a Kozma Ferenc utca és a Hild János utca kereszteződésének
biztonságosabbá tétele. Az illetékes szervekkel – Rendőrkapitányság, Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága – megtörtént az egyeztetés, a helyszíni bejárás.
Jelenleg is vannak hiányosságok, amelyekre felhívták a figyelmet, és amelyek orvoslása több
százezer forint plusz költséget jelentene a költségvetésre nézve. Ezen kereszteződést azonban
érintik a csatornarekonstrukciós kivitelezési munkálatok, amelyek hamarosan megkezdődnek,
ezért nem lenne célszerű belefektetni plusz költséget, a munkálatokat megelőzően. Rendkívül
sok felújítást jelentő feladat vár a Testületre, az önkormányzatra, amelyet vagy a munkaerő
hiánya, vagy az anyagiak hiánya miatt nem tudnak megvalósítani. A lakosság irányába úgy
kell kommunikálni, hogy nincsenek elfelejtve a kéréseik, csupán időt vesz igénybe a
megvalósítás. Javasolja, hogy mérjék fel, melyek azok az érintett területek, ahol a
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legsürgetőbb lenne a felújítás, akár az utakat, akár a járdákat illetően. Ezt követően
koncepciót kell kidolgozni a megvalósításukra.
Magyar Tibor képviselő úrnak a Mezőhegyes Városi Havilappal kapcsolatos észrevételét
illetően alapvető probléma, hogy az újságba annak ellenére, hogy megtörténik a felkérés, nem
küldenek cikkeket. Mára a legtöbb cikket a polgármester írja, mindezt teszi azért, mert
egyébként nem lennének cikkek, amelyeket megjelentetnének. Az újság főszerkesztője
felkérte az oktatási intézmények vezetőjét, hogy a fontosabb eseményekről készítsenek
összeállítást az újságba. Nem azért nem jelennek meg egyéb fontosabb városi eseményekről
információk az újságban, mert nem szeretnék, hogy abban szerepeljenek, hanem mert nem
érkeznek be a szerkesztőségbe az információk. Kéri az egyéb véleményeket, kérdéseket,
észrevételeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Egy környékbeli település helyi újságában havi rendszerességgel
jelennek meg cikkek a különböző iskolai rendezvényekről. A lakókat vélhetően érdekelnék a
diákok különböző versenyeken elért eredményei. Nem olvasnak híreket a Mezőhegyesi
Sportegyesület különböző szakosztályainak eredményeiről sem a helyi újságban.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Egyetért a képviselő úrral. Igyekeznek a jövőben
odafigyelni erre és rendszeres tájékoztatást nyújtani az egyesület eredményeiről. Elismeri,
hogy az egyesület most sem, és korábban sem kérte, hogy a sporteseményekről információk
jelenjenek meg a helyi újságban. Abban egyetért a polgármester úrral, hogy nem azért nem
jelennek meg egyéb cikkek az újságban, mert a szerkesztőség nem szeretné, hogy
megjelenjen, hanem mert nem érkeznek be az információk.
Krcsméri Tibor képviselő: Mivel az oktatási intézményeknek jelenteniük kell a fenntartó
irányába a havi eseményeket, célszerű lenne azokat a helyi újságban is megjelentetni. A város
lakosait jobban érdekelnék a helyi diákok eredményei, mint a Békés Megyei Közgyűlés
hirdetései, rendezvényei.
Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Önkormányzatnak fizetett hirdetései jelentek
és jelennek meg a jövőben is a helyi újságban. Azok, akik információt szeretnének közölni a
lakosság irányába, általában a közösségi oldalakon teszik meg azt, mert azokat az
információkat azonnal tudják publikálni. Egy-egy eseményről azonnal megjelenhet az
információ a közösségi oldalakon, míg a helyi lapban – attól függően mikor történik az
esemény – elképzelhető, hogy csak hetekkel később.
Kéri a további véleményeket, kérdéseket, észrevételeket.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Mezőhegyesen korábban az a rendszer működött,
hogy a lakosok elkészítették saját ingatlanjaik előtt a járdát, vagy a már meglévő járdát
felújították úgy, hogy az építési anyagokat az önkormányzat biztosította. Az önkormányzat
minden évben elkülönített egy meghatározott keretösszeget erre a feladatra, a lakosság pedig
bejelentette az igényét. A műszaki csoport a bejelentésre felmérte a szükséges
anyagmennyiséget, majd az önkormányzat kiszállította azt. Amikor az önkormányzatnál
anyagi nehézségek adódtak, megszűnt ez a rendszer. Jelenleg a legnagyobb problémát az
jelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik kellő anyagi forrással ahhoz, hogy a jelzett
problémákat orvosolja, a felújításokat elvégezze. Amennyiben a Testület elkülönítene egy
meghatározott összeget és a lakossági szándék is komolynak mutatkozik, úgy vélhetően nem
látná akadályát a felújításoknak. Az önkormányzatnak nincs kapacitása arra, hogy a
felújításokat elvégezze, ezért hamarább célt érhetnének el, ha azokat az ingatlantulajdonosok
vállalnák. A közmunkaprogram keretében kizárólag közterületek és közterületeket összekötő
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járdák felújítására van lehetőség. Ennél fogva a közmunkaprogramban dolgozókkal sem lehet
lakossági járdafelújításokat végeztetni. Megoldást a problémára – véleménye szerint – az
jelentene, ha a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Testület elkülönítene egy meghatározott
keretet a költségvetésben, az ingatlantulajdonosok pedig vállalnák a járdák felújítását,
megépítését.
Magyar Tibor képviselő: A javaslatot elfogadhatónak és megvalósíthatónak tartja. Ez egy jó
kiindulópont lehet a járdafelújításokat illetően.
Mitykó Zsolt polgármester: A felújítások ütemezését illetően kell egy koncepciót
kidolgoznia a műszaki csoportnak. A lakossági igényeken túlmenően közösségi igények is
folyamatosan érkeznek, amelyeket idővel be kell ütemezni és mérlegelni is kell a kérelmek
jogosságát.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A műszaki csoportvezető által felvetett javaslat a korábbi
években nagyon jól működött, de fontos hangsúlyozni, hogy erre a feladatra évek óta az
önkormányzat nem rendelkezik kellő anyagi forrással.
A Petőfi Sétány műemléki védettség alatt áll. A sétány felújításának a kérdése ebből
kifolyólag nem egyszerű folyamat, számos előírásnak kell a felújítás során megfelelni. Egyegy műemlék felújítása – a szigorú előírások okán – rendkívül költséges projekt. A sétány
felújításának kérdése folyamatosan napirenden szerepelt, de az önkormányzat nem
rendelkezett kellő anyagi forrással ahhoz, hogy megvalósítsa a felújítást. Korábban pályázatot
nyújtottak be, amely nem járt sikerrel, illetve próbálták a közmunkaprogram keretében
elvégezni a felújítást, de a szigorú műemlékvédelmi előírások miatt erre nincs lehetőség. A
rossz állapotú járdák, és a kátyúk felmérése folyamatosan történik, de nincs kapacitása az
önkormányzatnak a munkálatok elvégzéséhez. A 21. major bekötőútjára egy pótkocsi
aszfaltot helyeztek el, amellyel a belterületi kátyúk legalább felét ki tudták volna javítani. Az
önkormányzat segítséget nyújtott a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-nek, mivel a 21.
majori bekötőút a Zrt. tulajdonában van. A temetőben új járdákat építettek. 10 hulladékgyűjtő
sziget bontott járdalapokból történő felújítását végezték el. Ezen túlmenően az önkormányzat
elvállalta a helyi kórház festését olyan módon, hogy a kórház biztosítja az alapanyagot, az
önkormányzat pedig a munkaerőt. A közmunkaprogram keretében számos olyan eszközt
vásároltak, amellyel könnyebben végezhetnék el a felújítási munkálatokat, ellenben nincs
kellő kapacitás ezen munkálatok elvégzéséhez. Beütemezésre kerültek a felújítási
munkálatok, de csak lassú ütemben tudnak azokkal haladni, a munkaerő-hiány okán. Az
igénylők szinte mindegyike úgy kéri a felújítást, hogy a munkálatokat az önkormányzat
végezze el, mert önerőből nem tudja megoldani azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Az a generáció, amely abban a rendszerben építkezett, amikor
az önkormányzat képes volt anyagilag segíteni például a járdaépítéseket, megöregedett. A
településen sok idős ember szorulna segítségre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzatnak hiába vannak elképzelései, ötletei, ha
nem áll rendelkezésre a megvalósításhoz szükséges anyagi forrás, és a kellő mértékű
munkaerő.
Magyar Tibor képviselő: Köszöni a válaszokat. Vannak elképzelések, amelyekkel érdemes
lenne a jövőben is foglalkozni. Akár a régi rendszert felelevenítve megoldást lehetne találni a
lakosság problémáira. Ezáltal elkészíthetnek egy koncepciót, amely mentén még ha lassú
ütemben is, de elindulhatnak. Elsődleges helyen kell szerepeltetni a felújítás ütemezésében
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azokat a járdaszakaszokat, amelyek balesetveszélyesek. A férfi munkaerő hiánya azonban
korlátozza az elképzelések megvalósítását. Amennyiben egyéb okból kifolyólag az
önkormányzat bevételhez jut, úgy azon bevételből el lehetne különíteni egy meghatározott
összeget a fejlesztésekre, felújításokra. Fontos, hogy elinduljanak valamilyen irányba, amelyet
a lakosság irányába is jelezni szükséges.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a képviselő úrral. Az is tény, hogy minden probléma
szül egy újabbat, és úgy érzi, hogy ezáltal a problémáknak soha nem lesz vége.
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. október 25. (szerda) 15 óra
Napirend:
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3) Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
4) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2015.-2016. évi tevékenységükről
5) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város
lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Uj Zoltán képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell
döntenie, és az érintett kérte ügyének zárt ülésen való tárgyalását, ezért a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1730 órakor –
berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K. m. f.
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