Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. október 25. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán képviselő
Meghívottak: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője; Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás
állomásfőnöke; Malya András, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke; Kocsárdiné Járási Erika védőnő; Bálint Bettina védőnő; Vargáné Szűcs Márta a
mezőhegyesi kutyatartók képviseletében; Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője
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
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 7 fővel határozatképes. Uj Zoltán képviselő úr
jelezte távolmaradását, Magyar Tibor képviselő úr jelezte későbbi érkezését. A Testület ülését
Márai Sándor magyar író, költő, újságíró gondolatával nyitja meg: „Angyal, vidd meg a hírt
az égből, Mindig új élet lesz a vérből.” (New York 1956.)
Ezzel a gondolattal kíván adózni 1956. október 23. napjának, valamint az előtte és utána
történt események hőseinek. Köszöni a hivatalos megemlékezésen ünnepi gondolatokat
előadó Prof. Dr. Isaszegi János vezérőrnagy úr közreműködését. Az ünnepséget színesítették
megtisztelő jelenlétükkel a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének tagjai.
Köszöni továbbá a civil szervezeteknek, az emlékfutás szervezőinek és résztvevőinek a
közreműködését. A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola és a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium ünnepi
műsorral színesítette a megemlékezést, amelyért külön köszönetet mond. Összességében
elmondható, hogy Mezőhegyes méltóképpen emlékezett meg 1956. hőseiről, áldozatairól.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. A munkaterv szerinti 5. napirendi pont eredetileg a
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
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Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város lakosságának
egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról. A kirendeltség jelezte, hogy a tájékoztató
bővítésre és központi ellenőrzésre szorul, ezért kéri a napirend elnapolását a novemberi rendes
testületi ülésre. Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött
napirendet:
- A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 1 fő szakmai vezető
kiválasztásáról
- A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 2 fő szociális munkás
kiválasztásáról
- A Rendezési Terv módosítása
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentések között ismerteti
azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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 2016. évi költségvetési beszámoló belső ellenőr általi ellenőrzése, annak jogszabályi
előírásoknak való megfelelésének vizsgálata
6) Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosítása
7) Kutyatartók nevében Vargáné Szűcs Márta területhasználati kérelme
8) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérelme
9) A Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve
10) Dr. Druga Magdolnával megbízási szerződés kötése
11) A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelme
12) Védőoltással kapcsolatos ajánlat
13) A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 1 fő szakmai vezető
kiválasztásáról
14) A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 2 fő szociális munkás
kiválasztásáról
15) A Rendezési Terv módosítása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
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Mitykó Zsolt polgármester: A 2017. október 24. napjára meghirdetett Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság együttes bizottsági ülésén az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság részéről 2 fő jelent meg, így ezen bizottság határozatképtelenség miatt nem
véleményezte a részére véleményezésre előírt napirendeket.
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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
185/2017.(X.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 100/2017., 144/2017., 160/2017., 166/2017.,
168/2017., 173/2017., 183/2017. és 184/2017. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy a mai nap folyamán látogatást tett Mezőhegyesen Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási
és vízügyi helyettes államtitkár. Személyes megbeszélés során tájékoztatta az Államtitkár
Urat Mezőhegyes közfoglalkoztatási helyzetéről, és tájékoztatást kért a jövőbeni terveket
illetően. A megbeszélést követően megtekintették a mezőhegyesi lombseprű üzemet és részt
vettek Magyardombegyházán – Dús Ildikó polgármester asszony meghívására – a
közfoglalkoztatási program keretében megvalósított sajtelőállító üzem ünnepélyes átadóján,
megnyitóján. Magyardombegyházán a közfoglalkoztatási program keretében közel 90 millió
Ft állami támogatásból valósította meg az önkormányzat a túró- és sajtelőállító üzemét. A
Képviselő-testület nevében gratulál Magyardombegyháza Község Önkormányzatának a
közfoglalkoztatási program során elért sikereihez. Örvendetes, hogy a közfoglalkoztatási
programban a térség kisebb és nagyobb lélekszámú települései is sikeresen tudnak
együttműködni, eredményeket elérni. Megállapítható, hogy a programban dolgozók értékes
munkát végeznek, munkavégzésükkel értéket teremtenek, amellyel megállják helyüket a
munkaerőpiacon is. Ezt támasztja alá a Budapesten és Békéscsabán megrendezett
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közfoglalkoztatási kiállítás sikere, ahol független vásárlóerő jelent meg és több pozitív
visszajelzés érkezett azon termékekről, amelyeket helyben nem igazán ismernek el. Sajnálatos
tény, hogy a helyi lakosság egy része nem ismeri el a közfoglalkoztatottak munkáját, és e
közösségben nem a megfelelő hozzáállást tanúsítják velük szemben. Pedig olyan termékeket
állítanak elő, amelyekkel Mezőhegyes értékkészletét növelik. A lombseprű üzem
látogatásának eredményeképpen ígéretet kaptak egy nagyobb volumenű megrendelésre. Az
üzem kialakítása mellett állami támogatással még az idei évben megvalósul az üzemhez
kapcsolódóan egy festékszóró műhely is.
2018. évben már csak 70-80 fővel tervezik a közfoglalkoztatási programot. Ennek oka
részben, hogy csökkent az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek nagysága, ezért
2018. évben sem kender, sem fűszerpaprika termesztését nem tervezik. Részben pedig a
programok megvalósításához rendelt állami támogatás is lényegesen kevesebb lesz, így
kevesebb ember foglalkoztatására lesz lehetőség. Átcsoportosításra kerülnek bizonyos
programelemek. Nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a fóliás növények termesztésére,
Battonya várossal együttműködve a savanyító üzem működtetésére, a térkő előállítására, és a
lombseprű üzem működtetésére. A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával együttműködve igyekeznek minden programelemet a leghatékonyabban
működtetni.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: A foglalkoztatáspolitikai irányelvek továbbra is a
munkanélküliség csökkentését, a rászorultak segítését, a munkáltatók igényeinek a
kielégítését, a foglalkoztatás teljesebbé tételét célozzák meg. Az elmúlt 12 hónapban a
foglalkoztatási helyzet hasonlóképpen alakult, mint a korábbi években. A munkalehetőségek
ebben a térségben elsősorban a szezonális jellegű munkákhoz igazodnak. Mivel
Mezőhegyesen jellemzően sok a mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozó, vállalkozás,
így a tavasztól őszig tartó időszakban csökken, míg a téli hónapokban növekszik a
munkanélküliség. A térségben rendkívül megosztott az álláskeresők iskolai végzettsége. A
szakképzetlen regisztrált munkakeresőket igyekeznek a szakképzések irányába terelni.
Jelenleg is indulnak képzések elsősorban Békéscsabán, de kihelyezett képzések
Mezőkovácsházán is lesznek – ilyen például a targoncavezető és szociális gondozó képzés. A
közfoglalkoztatási programban Mezőhegyes 2017. évben 155 főt foglalkoztatott, négy
különböző programelemben, több mint 200 millió Ft állami támogatással. Ezek a programok:
a mezőgazdasági, a belterületi közutak felújítása, és a helyi sajátosságokra épülő program.
Emellett a lombseprű előállító üzem egyéni ötlet alapján valósult meg, amelyet a
Belügyminisztérium támogatott és ehhez kapcsolódóan további 3,6 millió Ft uniós
támogatással valósulhat meg a festékszóró műhely és épülhet ki annak infrastruktúrája. Ezen
túlmenően jelenleg elbírálás alatt van egy több mint 2 millió Ft-os támogatási kérelem, amely
a már meglévő savanyító üzem fejlesztését – palacktöltő és vákuumcsomagoló rendszer
beszerzését – szolgálná. Bízik a kérelem pozitív elbírálásában.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület elképzeléseit Tóth Zsolt Úr, a Foglalkoztatási
Osztály vezetője igyekszik érvényre juttatni a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályánál.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: Rendkívül jó Mezőhegyessel az együttműködés,
hiszen egy célért dolgoznak, csakúgy, mint a járási és megyei szervekkel. A megyei szakmai
vezetés minden esetben támogatja a jó elképzeléseket. A Főosztály a Belügyminisztérium felé
képviseli a megye érdekeit, így a járási és a települési érdekeket is.
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A közfoglalkoztatotti létszám csökkenése várható 2018. évre, bár a Belügyminisztérium még
nem írta ki a következő évi irányelveket. 2017. év márciusában hatályba lépett az a
kormányhatározat, amely a munkaerőhiányt és munkaerő keresletet oly módon kívánja
orvosolni, hogy a közfoglalkoztatást fokozatosan visszaszorítja. A Belügyminisztérium a
közmunkaprogramra szánt támogatásokat fokozatosan csökkenti. Ezzel párhuzamosan a
Nemzetgazdasági Minisztérium erősíteni fogja a foglalkoztatást elősegítését szolgáló
támogatásokat, szolgáltatásokat. A Kormány ezen intézkedésekkel kívánja a munkaerőpiacot
kedvező helyzetbe hozni. Ehhez szükség van a közfoglalkoztatotti létszám csökkentésére.
Azokat a tevékenységeket érdemes és célszerű megtartani, amelyek hosszabb távon
életképesek tudnak maradni, és a versenyszférában helyt tudnak állni.
A közfoglalkoztatáson kívül a másik fontos cél, hogy a vállalkozások megfelelő munkaerőt
találjanak. A megfelelő munkaerőhöz jutást a Foglalkoztatási Osztály a különböző uniós
programokon keresztül segíti. A tájékoztató elkészítésekor Mezőhegyesen összesen 9 esetben
kért és kapott támogatást 6 munkáltató 9 fő foglalkoztatásának elősegítésére. Azóta újabb
igények jelentkeztek. 7 munkáltatónál 20 fő támogatása valósult meg, ami hozzávetőlegesen
16,5 millió Ft támogatást jelent. Ezért a támogatásért cserébe a munkáltató
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal. A végső cél, hogy a munkavállalóval olyan
kapcsolata alakuljon ki a munkáltatónak, hogy hosszú távon együtt tudjanak működni.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek a tájékoztatóval

kapcsolatosan kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye meg. Az előterjesztést a
Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Arra vonatkozóan rendelkeznek-e adatokkal,
hogy a közfoglalkoztatási programban mekkora az egy főre jutó támogatás mértéke, illetve
mekkora az egy főre jutó árbevétel mértéke? Ezek az adatok fontosak lehetnek abból a
szempontból, hogy milyen hatékonysággal működnek a közmunkaprogramok.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: A kérdésre konkrét választ adni nem tud, a
Foglalkoztatási Osztálynak ilyen jellegű adatok, kimutatások nem állnak a rendelkezésére. A
START Közmunkaprogramban országos szinten 8 féle programelemből lehetett választani.
Ebből egy kiemelt program volt, ami nagy értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.
Van olyan program, ahol nemcsak a támogatási összeg felhasználása, hanem a nehéz
foglalkoztatási helyzetben lévők segítése a cél, ezek elsősorban szociális jellegű programok.
Ezen programokban nem mutatható ki forintálisan a megtermelt haszon. Ahol ki lehet mutatni
számszerűen a hasznot, az a mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra épülő program.
Mezőhegyes esetében a mezőgazdasági programon belül jött létre a savanyítóüzem, a helyi
sajátosságokra épülő programon belül a lombseprű előállító üzem. Mindkét üzem esetében
termékek előállításáról, gyártásáról van szó, amelyek esetében kimutatható a haszon.
Mitykó Zsolt polgármester: A közmunkaprogramból történő továbblépést eredményezheti az

önállóan működő Szociális Szövetkezet megalapítása, amely leválik erről a támogatási
formáról. Ilyen pozitív példa a Magyardombegyházi Sajtüzem törekvése, amely mintaboltot
működtet Orosházán. A haszon itt is kimutatható.
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Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: A sajtüzem akár Szociális Szövetkezeti formában,
akár egyéb gazdasági társasági formában pozitív példája lehet a közmunkaprogramnak. Egy
versenyszférabeli vállalkozás lehet, amelynek el kell tartania a munkavállalóit. Amennyiben
az adott társaság nem tudja kitermelni a működéséhez szükséges költségeket, úgy
életképtelenné válik.
Mitykó Zsolt polgármester: Reméli, hogy az önkormányzatnak is lesznek olyan sikeres
programelemei, amellyel tovább tud lépni a közmunkaprogramon kívül is. Köszöni a
tájékoztatást. Bízik abban, hogy a jövőben is a korábbiakhoz hasonló harmonikus
együttműködés lesz az önkormányzat és a Foglalkoztatási Osztály között. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálynak a munkanélküliség és a foglalkoztatás 2017. évi alakulásáról szóló
tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
186/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a munkanélküliség és a foglalkoztatás 2017. évi
alakulásáról szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester távozott a Testület üléséről. Távozása nem befolyásolta a
Testület határozatképességét.
2. napirendi pont: A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának
tájékoztatója az aktuális
helyzetéről,
fejlesztésekről,
együttműködési
lehetőségekről és elképzelésekről
Mitykó Zsolt polgármester: A mezőhegyesi vasútállomás vezetőségével folyamatos a
kapcsolattartás, vannak olyan kapcsolódási pontok, amelyekről tárgyalniuk kell. Mezőhegyes
tagja a Vasutas Települések Szövetségének (VTSZ). E szövetségben felmerült
kezdeményezések eljutnak általa a helyi állomásfőnökséghez is. Mezőhegyes indult a Vasutas
Települések Szövetsége által meghirdetett Virágos Vasútállomások pályázatán. A pályázat
pozitív elbírálásban, támogatásban részesült, amely segítette a vasútállomás arculatának
rendezését. 2009. évben megkezdődtek az állomás felújítására irányuló lépések,
kezdeményezések, amelyeknek még nem értek a végére. Kéri az állomásfőnök úr segítségét
egy személyes találkozó megszervezésében a MÁV Zrt. Szegedi Pályavasúti Területi
Igazgatóságával. A személyes megbeszélést elsősorban azért tartja szükségesnek, hogy
tájékoztatást kaphasson az egyes vonalak esetleges megszüntetésére irányuló tervekről,
másrészről arról, hogy a polgármester tud-e abban segíteni, hogy a mezőhegyesi vasútállomás
felújításának a kérdése a megfelelő szakmai körben előrelendüljön. A vasúti átjáró
6

fénysorompóval történő ellátása kérdésében történt-e előrelépés? Az önkormányzat a
közfoglalkoztatási programon belül igyekszik segítséget nyújtani a vasúti átjáró körüli
kátyúzásokban. Komplett felújításra szorulna a Kossuth utcai vasúti átjáró, amely átjáró a
teherforgalom miatt nagyobb igénybevételnek van kitéve. Látnak-e lehetőséget ezen vasúti
átjáró felújítását illetően? Az önkormányzat igyekszik egyéb módon is segíteni, mint például a
padok, hulladéktároló edények felújítása, cseréje által. Nagy problémát jelent, és mielőbbi
megoldást igényel a Petőfi Sétányon lévő mintegy 10 méter hosszúságú üzemi kerítés
rendbetétele, mert az rendkívül balesetveszélyes. E kérdést illetően is tárgyalást kell folytatni.
Amennyiben újraépítik Szegeden a vasúti hidat, amellyel meg kívánják oldani a vasúti
összeköttetést Magyarország és Románia között, úgy remélhetőleg újra fellendül a vasúti
közlekedés Mezőhegyesen is.
A MÁV korábban felajánlotta az önkormányzat számára a vasúti vágány felújítása során
felszedett zúzott köveket. Az önkormányzat köszönettel fogadta a felajánlást, azonban ezeket
a köveket nem használhatja fel az utak felújítására, mert veszélyes hulladéknak minősülnek.
Az ügyben állásfoglalást kért az illetékes hatóságtól, a Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól. A hatóság álláspontja szerint, mivel
veszélyes hulladéknak számít, így a követ nem használhatják fel útjavítás céljából.
Amennyiben bárki felhasználja útfelújításra, úgy az eljárást von maga után. Ha a tárolás miatt
tesz valaki bejelentést, akkor a követ az önkormányzatnak kell elszállítania és veszélyes
hulladékként kezelnie. A Vasutas Települések Szövetségén belül is felmerült annak kérdése,
hogy milyen megoldást lehet találni erre a problémára, vannak erre irányuló törekvések.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Úgy tudja, Mezőhegyesen
nem terveznek járatokat megszüntetni. A vasúti ágyazati zúzott kő nem veszélyes hulladék,
szennyezett kő, amelynek nem történt meg a minősítése. Amennyiben az önkormányzat
elfogadja a felajánlást, vagy bárki, aki a zúzott kőre igényt tart, a kő minősítésének a költségét
kellene viselnie. A kő minősítésének azonban rendkívül nagy a költsége.
Az üzemi kerítés kérdésében tettek intézkedéseket, de azok csak átmeneti megoldást
jelentenek. Egyelőre megakadályozták a kerítés kidőlését. A kerítés átépítésére konkrét
ígéretet kaptak a vezetőségtől.
Az állomás épületének felújítására is ígéretet kaptak. 2017. május hónapban a MÁV Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatója, illetve az ingatlangazdálkodással foglalkozó területi
képviselő, és ingatlangazdálkodási szakemberek itt jártak és felmérték. Egyöntetű vélemény,
hogy az épület felújítása rendkívül szükségszerű, a felújítás részben megkezdődött, de annak
folytatása évek óta húzódik. Megállapították, hogy az épület állagának rendkívüli romlása
nem az utóbbi 10 év során következett be. Az épület felújításának a folytatására ígéretet
tettek, de konkrét információval akár a költségek, akár a tervek vonatkozásában nem
rendelkezik. A jelenlegi állapot azonban hosszú távon nem tartható fenn.
A vasúti átjárók felújítására a MÁV tervet készít. Előre meghatározásra kerül, hogy milyen
időszakonként, általában az átjárók elhasználódásának függvényében kerülhet sor a
felújításra. 2016. évben teljes mértékben felújították az Újmezőhegyes majori vasúti átjárót. A
Kossuth utcai vasúti átjáró felújítása szerepel a tervek között, a MÁV Pályagazdálkodással
foglalkozó szakemberei ismerik a helyzetet. Mivel véleménye szerint is rendkívül rossz
állapotban van az átjáró, így igyekszik megsürgetni a felújítást. A Battonyai úton található
átjáró is rossz állapotú, de annak felújítása egyelőre nincs a tervek között.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kossuth utcai vasúti átjáró többségében teherforgalmat
bonyolít le, vélhetően annak gyors állapotromlása emiatt következik be. Az átjáró esetleges
felújításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy megnövekszik a teherforgalom a Centrál
épületénél lévő vasúti átjárónál.
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Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Ezen vasúti átjáró felújítása
– figyelemmel a teherforgalomra – nagyobb mértékű felújítást igényel. Vélhetően gyenge az
aljzat, azt meg kell erősíteni. Az átjáró felújítását félpályás lezárással meg tudják oldani.
Mitykó Zsolt polgármester: Várható-e a peronok további felújítása?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Az eddig elkészült peronokat
illetően nagy az utasok megelégedése. Várható további felújítás, de annak időpontját illetően
nincs információja. A peronok felújítása a környező településeken is beütemezésre került.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Kossuth utcai vasúti átjárónál csak a gépjárműforgalom
számára van átjárási lehetőség, a kerékpárral és gyalogosan közlekedők is ezen átjárót
használják. Arra van-e lehetőség, hogy ezen átjárónál kiépítsenek külön gyalogos
átkelőhelyet? A közeljövőben várható a teherforgalom további erősödése, így – meglátása
szerint – a gyalogosan és kerékpárral közlekedők sokkal biztonságosabban kelhetnének át, ha
külön vasúti átjáró állna rendelkezésükre. Információja szerint régen volt gyalogos átjáró ezen
vasúti átjárón is.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: A jelzett felvetéseket,
ötleteket, elképzeléseket, problémákat továbbítani fogja az illetékes felsőbb vezetés irányába.
Amennyiben a felvetés konkrét igényként merül fel és annak szükségességét alá tudják
támasztani – véleménye szerint – nincs akadálya annak, hogy betervezésre kerüljön a MÁV
részéről.
Hosszú idő után 2017. szeptember 11. napján kezdődött meg Mezőhegyesen a vasúti
teherszállítás. Az első napokban – elsősorban éjszaka – voltak problémák, mert elhúzódott a
rakodás, ezért lakossági panasz is érkezett. A problémák, kellemetlenségek elkerülése
érdekében egyeztetett a rakodást végző vállalkozással, aki ígéretet tett, hogy minden nap
legkésőbb este 8 óráig a rakodással végezni fog. A cukorrépa vasúti szállítása is
megkezdődött. Minden kellemetlenségért, amely a teherszállítással jár, elnézést kér a
lakosságtól. Kérte, hogy a szükséges mértékig, a biztonsági előírásoknak megfelelően
kerüljön sor a sorompó használatára, ne akadályozzák az átkelést.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást és a pozitív információkat. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi
vasútállomása aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és
elképzelésekről szóló tájékoztatóját fogadja el, 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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187/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési
Főigazgatóság Szegedi Területi Igazgatóságának a mezőhegyesi vasútállomás aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről szóló
tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a
vagyonfelhasználás célszerűségéről és törvényességéről
Mitykó Zsolt polgármester: Malya András Úrral, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány
Kuratóriumának elnökével az ülést megelőzően megbeszélést folytatott. Javasolja, hogy
amennyiben nincs a Közalapítvány beszámolójával kapcsolatosan kérdés, észrevétel, úgy
annak elfogadását követően tárgyaljon a Testület az elnök úr bejelentéséről. Kéri a
beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, véleményeket. Mivel a beszámolóval kapcsolatosan
kérdés, vélemény nem fogalmazódott meg, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
a Mezőhegyes Városért Közalapítvány 2016. évi működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről szóló beszámolóját fogadja el, 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:
188/2017. (X.25.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városért Közalapítvány tájékoztatójáról

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Városért Közalapítvány 2016. évi
működéséről, a vagyonfelhasználás célszerűségéről és törvényességéről szóló beszámolóját a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Malya András elnök úr 2016. évben már jelezte, hogy
elfoglaltságából kifolyólag nem tudja kellő hatékonysággal ellátni a közalapítvánnyal
kapcsolatos feladatát, koordinálni a közalapítvány ügyeit, ezért nem kívánja a jövőben ellátni
a kuratórium elnöki tisztségét. Az elnök úr kérte, hogy próbáljanak olyan személyt találni az
elnöki tisztségre, aki hatékonyabban el tudná látni a feladatokat. A közalapítvány
kuratóriumának további tagjai Paulikné Szabó Ildikó és Kun Mihály, akiktől kéri,
nyilatkozzanak arról, hogy a jövőben továbbra is vállalják-e a tisztséget, illetve arról is, hogy
kívánnak-e javaslatot tenni az elnök személyére, van-e esetleg olyan személy, akit
alkalmasnak látnak a feladat ellátására. Az új elnök személyének a megválasztását, illetve a
közalapítvány ügyeinek rendezését a novemberi rendes testületi ülésre szeretné napirendre
tűzni. Köszönettel tartozik Malya András Úrnak, aki az utóbbi idők nehézségei ellenére –
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mely a jogszabályváltozásokból adódott – továbbra is vállalta az elnöki teendőket, és a
jogszabályok igen szigorú előírásai ellenére vitte a közalapítvány ügyeit.
Malya András, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány elnöke: Az alapítvány 15 évvel
ezelőtt kezdte meg működését. Korábban több sikeres évet zárt a Közalapítvány. Abban az
időben számos olyan programot tudtak megvalósítani, ami a város javát szolgálta. Ilyen volt
például a karácsonyi díszkivilágítás, és a több éven keresztül megvalósított karácsonyi
rendezvény, ezen túlmenően az iskola kiválóságainak a díjazása. Az utóbbi időben rendkívüli
mértékben megfogyatkozott a közalapítvány támogatottsága, ezért nem tudtak nagyobb
programokat megszervezni. Évről évre nehezebb volt támogatást szerezni a vállalkozók
köréből, illetve a Testület sem gyarapította a támogatások mértékét. Ahhoz, hogy egy
alapítvány a megfelelő módon működjön, támogatásokra, együttműködőkre és segítőkre van
szüksége. A Közalapítványt az önkormányzat alapította, de sajnos a megalapítás óta az
önkormányzat részéről nem igazán érkezett anyagi támogatás. Ez addig nem jelentett
problémát, amíg a közalapítvány más forrásból biztosította működését, és meg tudta valósítani
az elképzeléseit. További problémát jelentett, hogy az alapítóval, a Testülettel, a
polgármesterrel nem volt rendszeres a kapcsolattartás, nem volt olyan szoros együttműködés,
mint amilyen elvárható lett volna. Amennyiben a közalapítvány működését sikeresnek
szeretnék tudni, olyan vezetőséget kell választani, amely aktívan tud részt venni a munkában,
és rendszeres kapcsolatot tud tartani az önkormányzattal. A jelenlegi eredményeknél sokkal
többre lenne képes a közalapítvány, hiszen számos pályázati, és egyéb lehetőség áll előtte.
Olyan aktív vezetőséget kell választani, amelynek van ambíciója, energiája és megvalósítható
ötletekkel, forrásokat felkutatva újra életképessé teheti a közalapítványt. Vállalkozóként, és
számos szakmai szervezet vezetőségi tagjaként rendkívül elfoglalt, a meglévő energiáit
túlságosan lekötik ezen feladatai és mindez rendkívül nagy megterheléssel jár számára. Az
évek óta fokozódó munkaerőhiány veszélyezteti a vállalkozások létét, amely az Ő
vállalkozására is kihatással van. A közalapítványnak az első években viszonylag könnyű volt
támogatókat szereznie, hiszen akkor kevés olyan szervezet működött, amely a támogatásokból
élt. Mára számos ilyen szervezet működik, és a támogatások megoszlanak. Ezt a problémát is
át lehet hidalni, hiszen vannak még olyan jószándékú vállalkozók, civil polgárok, akik
hajlandóak egy-egy jó cél megvalósítása mellé állni, akkor is, ha ez munkával, anyagi
áldozattal jár. Kéri a Testület megértését, és lemondásának elfogadását.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni az elnök úrnak a közalapítvány érdekében végzett
áldozatos munkáját. Felkéri a jegyző urat, hogy a közalapítvánnyal kapcsolatos döntéseket a
következő rendes ülésre, az önkormányzat jogi képviselőjének együttműködésével terjessze
elő. A Testület irányából is várja a javaslatokat az elnök személyére, és a közalapítvány
jövőbeni működtetésére vonatkozóan.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul és fogadja el a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat által 2010. évben alapított Mezőhegyes Városért
Közalapítvány elnökének, Malya András Úrnak a Közalapítvány Kuratóriumi Elnöki
tisztségéről való lemondását, 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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189/2017. (X.25.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumi Elnöki tisztségéről való lemondás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat által 2010. évben alapított Mezőhegyes Városért Közalapítvány (5820
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) elnökének, Malya András Úrnak a Közalapítvány
Kuratóriumi Elnöki tisztségéről való lemondását.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Közalapítvány alapító okiratának módosítását terjessze a Testület
soron következő rendes ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2015.-2016. évi
tevékenységükről
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a védőnők munkáját, mind a jelenlévő két védőnőét,
mind Erdősi Tiborné munkáját. Tekintettel arra, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a
település életében a védőnői munka, és rendkívül nagy szükség van rá, mindenképpen
támogatásra érdemes. Ennek megfelelően a Testület a TOP pályázatokon keresztül az egyik
elsődleges szempontnak tekintette a védőnői szolgálat műszaki eszközeinek fejlesztését, a
szolgálatnak helyet adó épület felújítását. Az önkormányzat illetékes munkatársai várják
azokat a védőnői igényeket, ötleteket, javaslatokat, amelyek elősegítik a védőnői munka
minél hatékonyabb ellátását, és amelyek a pályázaton keresztül megvalósíthatóak lehetnek. A
beruházás 2018. évben kezdődik. Erre az időre fel kell készíteni a lakosságot, hogy a szolgálat
a felújítás idejére más helyre költözik. Jelezni szükséges a lakosság irányába, hogy a
szolgálatot abban az időtartamban hol érhetik el. A védőnői szolgálat átköltözése bizonyos
költséggel jár, mint ahogyan a Szociális Egység átköltözése is. Fontos tájékoztatni a
lakosságot, hogy a Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete nemrégiben elköltözött
a volt Démász épületéből.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Az írásos tájékoztatót annyiban szeretné kiegészíteni,
hogy a nőgyógyászati rákszűrést kik vehetik igénybe a védőnőkön keresztül. A védőnői
méhnyakrákszűrés tanfolyamot mind Ő, mind Bálint Bettina védőnő elvégezték. Sokan
megkeresték, hogy igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást, hiszen ezáltal nem kell vidékre
utazni. A védőnői nőgyógyászati rákszűrést csak az veheti igénybe, aki három éve nem járt
nőgyógyászati rákszűrésen, ezen az érintetteknek az ÁNTSZ behívót küld védőnői szűrésre. A
TOP beruházással kapcsolatos igényeiket, ötleteiket, javaslataikat jelezték a Polgármesteri
Hivatal érintett szakemberei irányába. Véleményük szerint a védőnők által javasolt fejlesztéselképzelés beilleszthető a pályázatba. A védőnői szolgálatnak plusz egy helyiségre lenne
szüksége ahhoz, hogy kellő hatékonysággal el tudják látni a feladatot. 2017. szeptember 1.
napjával a Koragyermekkor elnevezésű program indult el, amelynek célja, hogy minél
hamarabb kiszűrésre kerüljenek a különböző fejlődési, egészségügyi lemaradással küzdő
gyermekek. E program keretében eddig 9 alkalommal végeztek szűrést 7 éves korig. A
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korábbi szűrésekkel szemben ebben a programban lényegesen gyakrabban kell a gyerekek
szűrését elvégezni, egészen 7 éves korig, amellyel több szakmai munkát kell végezniük, és az
adminisztrációs terhük is nő ezáltal. A program által a munkájuk összetettebbé,
komplikáltabbá vált, olyan vizsgálatokat igénylő feladattal bővült, amelynek elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükség van egy külön helyiségre. Jelenleg szabad az átjárás a különböző
rendelőhelyiségek között, ami nem teszi lehetővé a különböző vizsgálatok zavartalan
elvégzését. Jogszabályváltozásból eredően egyre több esetben kell a járási gyámhivatalhoz és
a gyermekjóléti szolgálathoz fordulniuk, mert egyre több a szülői és egészségügyi
elhanyagolás esete. Munkájukhoz az eddigiekben mindennemű segítséget megkaptak. Reméli,
a jövőben is számíthatnak az önkormányzat segítségére.
Mitykó Zsolt polgármester: Hogyan alakult a születések száma?
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A születésszámokat illetően megállapítható, hogy az
elmúlt egy-két évhez képest szerencsére nem csökkent. A 2010-es évek elején rendkívül
alacsony volt a születésszám, amelyhez képest a következő évek növekvő tendenciát
mutattak. A város lakosságszámához viszonyítva azonban továbbra is alacsony a születések
száma.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyeshez hasonló településeken hogyan alakulnak a
születésszámok?
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Mezőkovácsházán, Tótkomlóson és a környékbeli
településeken hasonlóan alakulnak a születésszámok. Battonyán valamivel magasabb,
amelynek oka a nagyfokú román betelepülés.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a tájékoztatóval kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket. Mivel a tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdés, vélemény nem
fogalmazódott meg, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a 2015.2016. évi területi védőnői tevékenységről szóló beszámolót, 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:
190/2017. (X.25.) Kt. számú határozat
Beszámoló a 2015.-2016. évi területi védőnői tevékenységről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 2015.2016. évi területi védőnői tevékenységről szóló beszámolót.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Vöröskereszt
Mezőhegyesi Alapszervezetének telephelye a Hild János utcai volt Démász épületéből
átköltözött az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Kossuth u. 3. szám alatti több
mint 120 m2-es ingatlanba. Az átköltözés minden szempontból pozitívan érintette az
alapszervezetet, hiszen egy sokkal nagyobb alapterületű ingatlanban kaptak helyet, ahol a
felajánlásokat – elsősorban a bútorokat – kényelmesebben tudják tárolni. A nagyobb
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helyiségre, raktárra azért is volt szükség, mert egyre többen keresik fel a szervezetet. Havonta
legalább 150 család kéri a segítségüket. Rendkívül pozitív a lakosságra nézve, hogy kizárólag
Mezőhegyesiektől érkező adományokból, felajánlásokból ki tudják szolgálni a város
rászorulóit, sőt évente kettő alkalommal a környező települések Magyar Vöröskereszt
alapszervezeteihez is tudnak adományt juttatni. Szívesen várják a jövőben is a felajánlásokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Bármilyen nagyobb felajánlás érkezik a településre, amelyről az
önkormányzat dönthet, azt minden esetben az alapszervezethez irányítják, aki rendelkezik a
szétosztásról. Köszöni a tájékoztatást és munkájukhoz jó egészséget kíván!
5. napirendi pont: A 2016. évi költségvetési beszámoló belső ellenőr általi ellenőrzése,
annak jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt, amennyiben
kiegészítenivalója van az ellenőrzést illetően, azt tegye meg.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az ellenőrzési jelentéshez nem kíván
kiegészítést tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: A jelentést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a jelentést. Gratulál a
hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportjának, hiszen az ellenőrzés semminemű
szabálytalanságot, hiányosságot nem tárt fel.
Mitykó Zsolt polgármester: Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló az ellenőrzés során
szabálytalanságot nem állapított meg, ezért a Testület nevében is gratulál és elismerését fejezi
ki a pénzügyi csoport munkatársainak. Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2016.
évi költségvetési beszámoló belső ellenőr általi ellenőrzéséről, annak jogszabályi előírásoknak
való megfelelésének vizsgálatáról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja
el, 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:
191/2017. (X.25.) Kt. számú határozat
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának belső ellenőr általi
ellenőrzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési
beszámolójának belső ellenőr általi ellenőrzéséről, annak jogszabályi előírásoknak való
megfelelésének vizsgálatáról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
13

6. napirendi
pont:
Közterület-használati
díjak,
sírhelydíjak,
lakbérek,
földhaszonbérleti díjak, építési telkek árainak és az adómértékek módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét. (Az előerjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyetértett a határozati
javaslatban foglaltakkal. Ennek megfelelően a bizottság javasolja, hogy a Testület a
költségelven bérbe adott lakások bérleti díját 2018. január 1. napjától az inflációs ráta
mértékével megegyező hányaddal emelje meg, az egyéb díjakon, lakbéreken és
adómértékeken ne változtasson.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Mitykó Zsolt polgármester: A Munkácsy utcán önkormányzati telephely működik, illetve
ezen a telephelyen gépjármű tárolására biztosít helyet az önkormányzat hulladékgazdálkodási
szolgáltatást végző szervezet számára. Az önkormányzat Munkácsy utcai telephelyének
bővítését tervezik a telephely és a Munkácsy u. 6. szám alatti lakóépület közötti, 28/20 hrsz-ú
üres telek irányába, kapubejáróval és gépjárműparkolóval. A telep bővítésére elsősorban a
telephelyen átmenő sűrű gépjárműforgalom miatt lenne szükség, de gépjárművel a telepre
történő behajtás is problémás. A Munkácsy u. 6. szám alatti ingatlan tulajdonosa Ács József
és Ács Józsefné, akik időközben kérelmet nyújtottak be a lakóingatlanuk melletti, 28/20 hrszú üres ingatlan megvásárlására. Az építési telkek ára a Munkácsy utcában 1.000,- Ft/m2. Ezen
utcában 6 üres telek van, amelyeket az önkormányzat a közfoglalkoztatási programba vont be,
de azok bármikor értékesíthetőek. A 28/20 hrsz-ú ingatlan megosztható, ezáltal az
önkormányzat telephelye is bővülhet, a telek másik része pedig értékesítésre kerülne. Kéri a
véleményeket arra vonatkozóan, hogy engedélyezi-e a Testület az 1.000,- Ft/m2 ár
mérséklését. Csökkentsék-e ezen utca telekárait, igazítva a többi utca telekáraihoz?
Amennyiben a Testület engedélyezi a szóban forgó telek árának a mérséklését, úgy a
Munkácsy utca valamennyi értékesíthető építési telkének az árát csökkenteni szükséges.
Amennyiben módosítani kívánnak az árakon, úgy az a Testület hatáskörébe tartozik, testületi
döntés szükséges. Amennyiben nem kívánnak módosítani, úgy az építési telkek értékesítése
polgármesteri hatáskör, és a telek ára a Testület által korábban meghatározott értékesítési ár, a
Munkácsy utcai telek estében 1.000,- Ft/m2. Javasolja, hogy a Testület ne mérsékelje a
Munkácsy utcai telkek értékesítési árát. Kéri a kérdéseket, véleményeket, egyéb javaslatokat.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolta a csökkentést.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az egyéb véleményeket. Mivel kérdés, vélemény, egyéb
javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő, forgalomképes belterületi családi ház építésére szolgáló Munkácsy utcai
építési telkek 1.000,- Ft/m2 árát ne módosítsa, 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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192/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes, Munkácsy utcai építési telkek ára
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 413/2010.(XI.30.) Kt. számú határozatában, 2011.
január 1. napjától megállapított az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes belterületi
családi ház építésére szolgáló, Munkácsy utcai építési telkek nettó 1.000,- Ft/m2 árát nem
kívánja módosítani, azt továbbra is hatályban tartja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa a
költségelven bérbe adott lakások bérleti díját 2018. január 1-jével, az inflációs ráta mértékével
egyező hányaddal, ellenben a közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti
díjakon, építési telkek árain, a helyi adók mértékén és a temetési helyek megváltási és
újraváltási díjain ne változtasson, továbbá kérje fel a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2017.
november 29.-ei rendes ülésére terjessze be az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításának tervezetét, 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:
193/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat
Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a költségelven bérbe adott lakások
bérleti díját 2018. január 1-jével, az inflációs ráta mértékével egyező hányaddal.
A közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti díjakon, építési telkek
árain, a helyi adók mértékén és a temetési helyek megváltási és újraváltási díjain nem kíván
változtatni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2017. november 29.-ei rendes ülésére terjessze be
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2017. november 29.
7. napirendi pont: Kutyatartók nevében Vargáné Szűcs Márta területhasználati
kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Vargáné Szűcs Márta Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 5/1. szám
alatti lakos a helyi kutyatartók nevében kérelemmel fordult a Testület irányába. Örömére
szolgál, hogy vannak, akik felvállalják ezt a fajta kezdeményezést. Kéri Vargáné Szűcs
Mártát, tájékoztassa a Testületet a kérelemről, és a kezdeményezésről.
Vargáné Szűcs Márta: Több kutyatartóban felmerült az az igény, hogy képezni szeretné a
kutyáját. Nagyon sok kóbor kutya van a városban, amelyek veszélyt jelentenek az emberekre,
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gyerekekre. Ezen túlmenően a kutyákra is veszélyesek, ezért fontos, hogy legalább a saját
kutyájukat fegyelmezni tudják. Ezen okokból kifolyólag jött létre a csoport, és szervezték
meg Mezőhegyesen a kutyakiképzést. A kutyakiképzést a K-9 Testőrkutya Iskola egyik
kiképzője vezeti, aki rendőr kutyák kiképzésével is foglalkozik. A kutyakiképzés helyszínéül
ideálisnak látják a volt Strand területén lévő, részben zárt betonozott pályát. Az érintett terület
rendkívül elhanyagolt, ezért annak térítésmentes használatba adásáért vállalják a
rendbetételét, tisztántartását. A kutyatartók nevében kéri a terület térítésmentes használatba
adását, a fent ismertetett tevékenység folytatása érdekében.
Mitykó Zsolt polgármester: Mikor lehet igénybe venni a kutyakiképzési lehetőséget?
Meddig kívánják igénybe venni a területet?
Vargáné Szűcs Márta: Minden héten szombat és vasárnap, mindkét nap délelőtt és délután is
tartanak kiképzést. Jelenleg 20 kutyát képeznek az iskolában. A kiképzés három hónapot vesz
igénybe, de tervezik további csoportok indítását tavasztól.
Mitykó Zsolt polgármester: Kihez forduljon, aki szeretné kiképeztetni a kutyáját?
Vargáné Szűcs Márta: Rajos István alpolgármester úrhoz, Szokainé Medve Ildikóhoz és
hozzá.
Mitykó Zsolt polgármester: Amellett, hogy a terület térítésmentes használatáért
tisztántartják azt, kéri, a foglalkozások ideje alatt biztosítsák azt, hogy a kutyák ne okozzanak
kárt senkiben és gondoskodjanak arról, hogy a területre betévedő kíváncsiskodókat ne érje
baleset. Kéri a további kérdéseket, véleményeket, esetleges más javaslatokat. Mivel további
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a mezőhegyesi
907 hrsz-ú ingatlan területén lévő, részben zárt, betonozott pályát – mindaddig, míg a
Képviselő-testület más hasznosítási módról nem dönt - térítésmentesen adja használatba a
Mezőhegyesi kutyatartóknak Vargáné Szűcs Márta Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 5/1.a.
szám alatti lakos kérelmére azzal a feltétellel, hogy kötelesek ellátni a terület tisztán tartását,
és hívja fel a kutyatartók figyelmét, hogy a fenti területen az általuk folytatott tevékenységből
származó mindennemű felelősség őket terheli, 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:
194/2017. (X.25.) kt. sz. határozat
Mezőhegyesi kutyatartók részére területhasználat engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 907 hrsz-on nyilvántartott
(strandfürdő) ingatlan területén lévő, részben zárt, betonozott pályát – mindaddig, míg a
Képviselő-testület más hasznosítási módról nem dönt - térítésmentesen használatába adja a
Mezőhegyesi kutyatartóknak Vargáné Szűcs Márta Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 5/1.a.
szám alatti lakos kérelmére azzal a feltétellel, hogy kötelesek ellátni a terület tisztán tartását.
A testület felhívja a kutyatartók figyelmét továbbá, hogy a fenti területen az általuk
folytatott tevékenységből származó mindennemű felelősség őket terheli.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2017. október 31.
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8. napirendi pont: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyzőt, tájékoztassa a Testületet a
Zrt. kérelméről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a mezőhegyes 860/9 hrsz-ú, beépítetlen
terület művelési ágú ingatlan megosztásához, majd nyilatkoztassa ki azon szándékát, hogy az
előző eljárás során keletkező 860/10 hrsz-ú ingatlant a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. részére eladja. Amennyiben a Testület az ingatlan értékesítése mellett dönt, úgy az
értékesítéshez értékbecslést kell készíttetni, azt a Testület elé kell terjeszteni, majd a Testület
általi eladási ár meghatározását követően kerülhet sor az értékesítésre. A volt nagyiroda,
jelenleg diákszálló melletti keskeny terület az önkormányzat tulajdona. A Zrt. lakások
kialakítását tervezi, és azok megközelítése érdekében szüksége van az érintett területre. A
jelenleg 860/9 hrsz-ú területet meg szeretné a Zrt. osztani, majd a megosztás során keletkező
860/10 hrsz-ú területet meg is kívánja vásárolni. Az így kialakított és megvásárolt ingatlanon
keresztül megközelíthetőek lesznek a lakások.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyetértett a határozati
javaslatban foglaltakkal, javasolja annak elfogadását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az önkormányzat
tulajdonában lévő 860/9 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megosztásához,
majd nyilatkoztassa ki, hogy a telekmegosztás során keletkező 860/10 hrsz-ú ingatlant a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére értékesíti, azzal, hogy az ingatlanok
kialakítása során felmerülő mindennemű költséget a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. visel, 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:
195/2017.(X. 25.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
860/9 hrsz-ú önkormányzati terület vonatkozásában az alábbiakról dönt a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) kérelmére:
1. Mezőhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a 860/9 hrsz-ú, beépítetlen terület
művelési ágú ingatlan megosztásához.
2. Mezőhegyes Város Önkormányzata kinyilatkozatja azon szándékát, hogy az előző
eljárás során keletkező 860/10 hrsz-ú ingatlant a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. részére eladja.
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Az ingatlanok kialakítása során felmerülő mindennemű költséget a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. visel.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásához és értékesítéséhez szükséges
lépéseket tegye meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 30.
9. napirendi pont: A Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve
Mitykó Zsolt polgármester: Bánki András Úr, a Békéscsabai Tankerületi Központ
(továbbiakban: Tankerület) igazgatója azzal kereste meg, tegye lehetővé, hogy a Tankerület
2018-2022. évre vonatkozó Fejlesztési Tervét a Testület megismerhesse, és arról véleményt
alkothasson. A Testület lemondhat véleményezési jogáról, de véleménye szerint fontos a Terv
alapos megismerése, az azzal kapcsolatos gondolatok, vélemények, javaslatok megosztása.
Fontos, hogy megfelelő legyen az együttműködés az általános iskola és az önkormányzat
között, ezért tartja szükségszerűnek a Terv megismerését, és az arra vonatkozó esetleges
javaslatok, elképzelések megvitatását. Ennek megfelelően tette tiszteletét és örömmel vette,
hogy jelen tudott lenni a hétfői bizottsági ülésen Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. A
Tervet és a jövőbeli elképzeléseket illetően sikerült a bizottsági ülésen egyeztetniük. A
Testület Tervről alkotott véleményét, az azzal kapcsolatos esetleges javaslatokat az ülést
követően a tankerületi igazgató úr figyelmébe ajánlja. Felmerült az a gondolat, ha lépéseket
tesznek az általános iskolai gyermeklétszám megtartása, növelése érdekében, úgy azzal
mennyire okoznak érdeksérelmet más településeknek. Több kérdést illetően is szükség van az
együttműködésre, irányelvek megfogalmazására az iskola, a Testület, illetve más települések
vezetői, intézményvezetői között. A bizottsági ülésen az alábbi gondolatok, javaslatok
fogalmazódtak meg:
- Fontos lenne az úszásoktatás bevezetése minden általános iskolai diák számára. Jelenleg
csak az 5. osztálynak van lehetősége arra, hogy a szomszédos településen úszásoktatásban
részesüljön, testnevelés óra keretében. A Testület továbbra is fenntartja a tanuszodára, vagy
ahhoz való csatlakozásra vonatkozó fejlesztési igényét és kéri, hogy a tankerület is
gondolkodjon Mezőhegyes érintettségét illetően.
- A nemzeti lovasprogram célkitűzéseihez igazodva felmerült a lovas oktatás bevezetésének a
lehetősége, ezen belül a terápiás lovaglás tankerület általi bevezetése. Javasolja, hogy
mindez térségi, tankerületi szinten történjen meg, lehetőséget biztosítva más településeknek
is az abban való részvételre.
- A labdajátékokkal kapcsolatos fejlesztések fontosságát hangsúlyozni kell. Elsősorban a
labdarúgás és kézilabda szakmai és technikai hátterének a fejlesztése érdekében, továbbá
annak érdekében, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia
alközpontjává váljon, komoly fejlesztések szükségesek a tornacsarnokot illetően. A
fejlesztések mielőbbi megvalósulása érdekében szerződést kötöttek a Békéscsabai 1912
Előre Sportegyesülettel. Ezen leendő fejlesztések is erősítik azt az elképzelést, hogy az
iskola sporttagozatos osztályt indítson.
Krcsméri Tibor képviselő: Kérdés, hogy a tankerület hosszú távú Fejlesztési Tervébe, vagy
esetlegesen az iskola pedagógiai programjában kell szerepeltetni a sporttagozatos osztály
bevezetését. Elképzelhető, hogy elegendő az iskola pedagógiai programjában szerepeltetni
ezen elképzelést.
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Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Minden olyan elképzelés, amely a
fejlesztési tervet, vagy a pedagógiai programot érinti, és azok bővítését eredményezné,
finanszírozási problémát okozhat mind az iskolának, mind a tankerületnek. A fejlesztési tervet
érintően ettől függetlenül vélhetően lehet tenni javaslatokat. A tankerület döntésétől függ,
hogy megvalósítható-e az elképzelés, avagy sem, ezáltal beépíthető-e a tervbe.
Mitykó Zsolt polgármester: Az épület további energetikai felújításának a fontosságát is
hangsúlyozni kell. Ennél is fontosabb a tornacsarnok padlóburkolatának és elektromos
vezetékhálózatának a felújítása. A tankerület megítélése szerint az iskola épülete nem igényel
felújítási munkálatokat, ellenben egyértelmű gyengesége az épületnek a tornacsarnok
balesetveszélyes állapota. A tornacsarnok padlóburkolatának a felújítása 60 millió Ft-ot,
elektromos vezetékhálózatának a felújítása 10 millió Ft-ot igényel. Vélhetően sem az
önkormányzat, sem a tankerület anyagi lehetőségei nem engedik egy ilyen mértékű beruházás
megvalósítását, de fontos a probléma napirenden tartása.
A tehetséggondozás, a versenyeken történő részvétel tankerület általi támogatását is fontosnak
tartják. Az intézményvezető asszony tájékoztatása alapján a versenyeken történő részvételeket
a tankerület támogatja.
A mezőhegyesi iskola Regisztrált Tehetségpontként működik, nagy a törekvés arra, hogy
elnyerjék az Akkreditált Tehetségpont címet. Örvendetes, hogy a Mezőhegyesi általános
iskola tagja a Dél-Békési Tehetségsegítő Tanácsnak. Sajnálatos információ, hogy – a jelenlegi
adatok alapján – a 2018/2019-es tanévben is egy 5. évfolyam fog indulni, hasonlóan a
2017/2018-as tanévhez.
Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője: Sajnos rendkívül nagy az elvándorlás, és
viszonylag sok gyermeket íratnak át másik iskolába. Az átíratás leginkább a felső tagozatos
diákokat érinti.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem csak a csökkenő gyermeklétszám, hanem több pedagógus
nyugdíjkorhatárának az elérése is problémát jelenthet az elkövetkezendő 2-3 évben. Az
álláshelyek betöltése a hiányzó szakemberek miatt súlyos problémát jelenthet annak ellenére,
hogy a tanulólétszám csökken. A szakos pedagógusok hiánya rendkívül nagy problémát
okozhat, ezért ennek kiküszöbölésére a tervek között szerepel a mezőhegyesi iskola gyakorló
iskolává történő átszervezése.
A tankerület Fejlesztési Tervét a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A Fejlesztési Terv a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a Fejlesztési Tervvel kapcsolatosan tett
észrevételekkel, javaslatokkal. A polgármester úr röviden összefoglalta a bizottsági ülésen
elhangzottakat. A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
észrevételeit az elhangzottaknak megfelelően tegye meg, és azokkal együtt a tervet fogadja el.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül nagy terjedelmű dokumentumról van szó, számos
statisztikai adattal. Véleménye szerint rövid idő állt rendelkezésre a véleménynyilvánításra.
Kéri a további kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri
kézfelnyújtással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békéscsabai
Tankerületi Központ által készített 2018-2022. évre vonatkozó Fejlesztési Tervvel
kapcsolatosan az alábbi véleményt fogalmazza meg: lovas oktatás kibővítése minden
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évfolyamra kiterjedően, fordítson különös figyelmet a sérült gyermekek lovasterápiás
képzésének elmélyítésére; labdajátékokkal kapcsolatos fejlesztések hangsúlyossá tétele;
„sporttagozat” kialakításának lehetősége; 5. évfolyamon megvalósuló (táv)úszásoktatás
lehetőségének (bővítésének) további biztosítása; Hangsúlyosabbá kell tenni az idegennyelvoktatást; közös törekvés a tornacsarnok padlózatának és elektromos vezetékhálózatának
felújítása, ugyanígy a diákotthon szobáinak és vizesblokkjának, zuhanyzóinak a felújítása,
valamint az épület teljes hőszigetelésének megvalósítása.
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:
196/2017.(X. 25.) Kt. számú határozat
A Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békéscsabai Tankerületi Központ által készített
2018-2022. évre vonatkozó Fejlesztési Tervvel kapcsolatosan az alábbi véleményt fogalmazza
meg:
I. A dokumentum tartalma mindenre kiterjedő és részletes, magas szakmai igényességet
előtérbe állítva tesz megállapításokat a jelen állapotra vonatkozóan, illetve vetít előre
végrehajtandó feladatokat.
A „köz nevelés-, oktatás-, művelődés” terén kiváló alapot képez a Képviselő-testület
számára a stratégiai döntések meghozatalához.
A Képviselő-testület gratulál a tankerület Igazgatójának és munkatársainak a
munkaanyag összeállításához!
II. A Képviselő-testület a település népességmegtartó és területi vonzásrendjének
kiterjesztése érdekében megfogalmazott alapvetésekkel összhangban, az alábbi
észrevételeket teszi:
1.) Helyi sajátosságként szorgalmazzák, sőt prioritásként kezelik a minden évfolyamra
kiterjedő lovas oktatás elérését! Külön figyelmet szükséges fordítani a sérült
gyermekek lovasterápiás képzésének elmélyítésére. Összhangot kell teremteni a helyi
oktatási intézmények és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság képzési ajánlatával
és lehetőségeivel, tekintettel a Kincsem Nemzeti Lovas Programra.
2.) A labdajátékokkal kapcsolatos fejlesztések igen hangsúlyossá váltak a Képviselőtestület stratégiai döntéseinek meghozatala során. Ez elsősorban érinti a labdarúgást
és a kézilabdát, amelyek szakmai és technikai hátterének fejlesztése érdekében,
tekintélyes TAO forrásra pályázott. Ennek elnyerése eredményezheti például az iskola
tornacsarnokának részbeni felújítását, a település sportpályájának teljes felújítását,
amely egyben alapja is ahhoz, hogy „körzetközpont” címet nyerjen el Mezőhegyes.
Ennek érdekében szerződést kötött a Testület a Békéscsabai 1912 Előre sportklubbal
és ernyőszervezetével.
A sport terén történő fejlesztési elképzelések Mezőhegyesen előre vetítik a
„sporttagozat” kialakításának lehetőségét.
3.) Örömmel veszi tudomásul, hogy a mezőhegyesi gyermekek is részesülnek az
úszásoktatásból. Az 5. évfolyamon megvalósuló (táv)úszásoktatás lehetőségét
(bővítését) továbbra is biztosítani szükséges.
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4.) Hangsúlyosabbá kell tenni az idegennyelv-oktatást.
5) Közös törekvéssel szükséges a tornacsarnok padlózatának és elektromos
vezetékhálózatának felújítását napirenden tartani (szellőzőrendszer felújítását is).
Ugyanígy a diákotthon szobáinak és vizesblokkjának, zuhanyzóinak a felújítását,
valamint az épület teljes hőszigetelésének megvalósítását
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a vélemény közlésére: 2017. október 31.
10. napirendi pont: Dr. Druga Magdolnával megbízási szerződés kötése
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Druga Magdolna 1997. óta látott el Mezőhegyesen
jogsegély szolgálatot, 2004. évtől közalkalmazotti jogviszonyban. Dr. Druga Magdolna kérte
a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését, tekintettel arra,
hogy 2017. október 17. napjától ügyvédként dolgozik, és ügyvédként nem állhat
közalkalmazotti jogviszonyban. Korábban azért láthatta el közalkalmazottként a feladatot,
mert jogtanácsosként állt alkalmazásban a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-nél. Amennyiben a
Testület a jövőben is biztosítani kívánja ezen szolgáltatást, úgy megbízási szerződés alapján
Dr. Druga Magdolnán keresztül megteheti azt. Ezen tevékenységéért az ügyvéd nő havi bruttó
60.000,- Ft díjazást kér. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a jövőben is biztosítsa a jogsegély
szolgáltatást, amelynek érdekében 2017. november 1-jétől kössön megbízási szerződést Dr.
Druga Magdolnával.
Mitykó Zsolt polgármester: A megbízási (szolgáltatási) díjat számla alapján fogja fizetni az
önkormányzat, így egyéb költség azt nem terheli. Kéri a kérdéseket, véleményeket, más
javaslatokat. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület 2017. november 1.-jétől határozatlan időre kössön megbízási szerződést
Dr. Druga Magdolna ügyvéddel a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti Szociális
Egységben jogsegély szolgálat ellátására, heti 2 órában, havi bruttó 60.000,- Ft megbízási
(szolgáltatási) díj fejében, 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:
197/2017. (X.25.) Kt. számú határozat
Dr. Druga Magdolna ügyvéddel megbízási szerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. november 1.-jétől
határozatlan időre megbízási szerződést köt Dr. Druga Magdolna ügyvéddel (lakcíme:
Tótkomlós, Békéssámsoni út 2. szám) a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti Szociális
Egységben jogsegély szolgálat ellátására, heti 2 órában (hétfőnként 14-16 óra között).
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A megbízási (szolgáltatási) díjat bruttó 60.000.-Ft/hó összegben határozza meg. A
jogsegély szolgálat feladata ingyenes jogi segítségnyújtás Mezőhegyes lakosai részére (jogi
felvilágosítás és tájékoztatás adása, egyszerűbb okiratok, levelek szerkesztése), ide nem értve
magánszemélyek jogi képviseletét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg Dr. Druga
Magdolna ügyvéddel.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. október 31.
11. napirendi pont: A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány a Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal együttműködve olyan programot dolgozott ki, melynek
célja a tűzltóparancsnokság illetékességi területéhez tartozó általános iskolák diákjai és
pedagógusai számára elméleti és gyakorlati képzés keretében a tűzriadó terv élethűszerű
begyakoroltatása. A program sikeres megvalósítása érdekében kéri az alapítvány, hogy
lehetőségéhez mérten támogassa az elképzelést a Testület. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot, mely értelmében a Testület 10.000,- Ft-tal támogatja az Alapítvány
elképzelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 10.000.-Ft-tal támogassa a
Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelmét, az abban megjelölt 1 db füstgenerátor és 5
db mentőálarc beszerzését, 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:
198/2017. (X.25.) Kt. számú határozat
A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal (azaz: tízezer
forinttal) támogatja a Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány (5800 Mezőkovácsháza,
Ifjúsági ltp. 2/A 2/8.) kérelmét, az abban megjelölt 1 db füstgenerátor és 5 db mentőálarc
beszerzését.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon
a fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 10.
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12. napirendi pont: Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a
Testület ne éljen a Kft. ajánlatával. Mivel a védőoltás a gyermekek csak egy részét érintené,
nem tartja korrektnek, hogy kivételt tegyenek a többi gyermekkel szemben.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság megtárgyalta és egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. A bizottság hasonló
okból kifolyólag nem támogatja a védőoltás megvásárlását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel ne éljen az MSD Pharma Hungary Kft. rotavírus elleni védőoltás
megvásárlására irányuló ajánlatával, 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:
199/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni az MSD Pharma
Hungary Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) rotavírus elleni védőoltás
megvásárlásával kapcsolatos ajánlatát, de az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére
tekintettel nem áll módjában azt elfogadni.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Kft.-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 10.
13. napirendi pont: A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 1 fő
szakmai vezető kiválasztásáról
14. napirendi pont: A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 2 fő
szociális munkás kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: E két napirendi pont szorosan kapcsolódik egymáshoz így
javasolja, hogy azokat egy napirendi pontként tárgyalja a Testület. A TOP-521 számú, a
„Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
Mezőhegyesen” elnevezésű nyertes pályázat esetében a program megvalósítása érdekében
közreműködő 1 fő szakmai vezető és 2 fő szociális munkás kiválasztására van szükség. A
korábbi általános testületi felhatalmazás alapján árajánlatokat kért ezen két munkára alkalmas
személyektől. A szakmai vezető tisztségének a betöltésére az alábbi ajánlatok érkeztek:
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1. Gál Mária Mezőhegyes Bruttó 60.000,- Ft/hó
2. Kása Zsanett Mezőkovácsháza Bruttó 110.000,- Ft/hó
3. Elmer Erika Mezőkovácsháza Bruttó 110.000,- Ft/hó
4. Korobán Éva Battonya Bruttó 100.000,- Ft/hó.
A legkedvezőbb ajánlatot Gál Mária adta. A szociális munkás tisztségek betöltésére az alábbi
ajánlatok érkeztek:
1. Szokainé Medve Ildikó Mezőhegyes Bruttó 50.000,- Ft/hó
2. Csete Timea Mezőhegyes Bruttó 50.000,- Ft/hó
3. Gyuri Mónika Mezőkovácsháza Bruttó 110.000,- Ft/hó
4. Új Szandra Mezőkovácsháza Bruttó 110.000,- Ft/hó
5. Sebők Máté Battonya Bruttó 100.000,- Ft/hó
6. Tóth Donatella Battonya Bruttó 100.000,- Ft/hó.
A legkedvezőbb ajánlatot Szokainé Medve Ildikó és Csete Timea adta.
Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok Mezőhegyesen” pályázat szakmai vezető tisztségének
betöltésére, 36 hónapos időtartamra – árajánlatát elfogadva – bruttó 60.000,- Ft/hó összegért
Gál Máriát kérje fel, 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:
200/2017.(X.25.) kt. sz. határozat
A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kapcsán a szakmai vezető
kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-521 számú, „Társadalmi
együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat szakmai vezető tisztségének betöltésére, 36 hónapos időtartamra árajánlatát elfogadva – bruttó 60.000,-Ft/hó összegért felkéri Gál Máriát (5820 Mezőhegyes,
Hild J. u. 12/A. 2. ajtó).
Felkéri a polgármestert, hogy a Gál Mária közalkalmazotti kinevezését ennek megfelelően
módosítsa.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-521
számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat 2 fő szociális munkás tisztségének betöltésére, 36
hónapos időtartamra - árajánlatát elfogadva – fejenként bruttó 50.000,- Ft/hó összegért
Szokainé Medve Ildikót és Csete Timeát kérje fel, 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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201/2017. (X.25.) kt. sz. határozat
A TOP-521 számú, „Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kapcsán 2 fő szociális munkás
kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-521 számú, „Társadalmi
együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat 2 fő szociális munkás tisztségének betöltésére, 36 hónapos időtartamra árajánlatát elfogadva – fejenként bruttó 50.000,- Ft/hó összegért felkéri Szokainé Medve
Ildikót (Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 22. ajtó) és Csete Timeát (Mezőhegyes, Molnár C. Pál
ltp. 8/B 3. em 10.)
Felkéri a polgármestert, hogy a Szokainé Medve Ildikó és Csete Timea közalkalmazotti
kinevezését ennek megfelelően módosítsa.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
15. napirendi pont: A Rendezési Terv módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: A szennyvíztelep rekonstrukciójának építési engedélyezési
eljárása során probléma merült fel. A Rendezési Terv Szabályozási Tervében a
szennyvíztelepet megközelítő útra kialakított 16,0 méter széles védősáv területébe „beleér” a
telepet kiszolgáló épület és építmény is. Annak érdekében, hogy az építési engedélyezési
tervet ne kelljen átdolgozni – az idő rövidsége miatt a projekt veszélybe is kerülne – a
Testületnek ki kell nyilatkoztatnia azon szándékát, hogy módosítja a Rendezési Tervét.
Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Szennyvíztelep-rekonstrukció beruházás sikeres elvégzése
érdekében a Mezőhegyes Város Rendezési tervének SZ2/6 sz. Szabályozási Tervlapján a
tervezéssel érintett 0669/2 hrsz-ú ingatlant feltáró, annak megközelítését biztosító úthoz
szükséges, 16 m széles, a HÉSZ-ben Köu-2 jelölésű útsáv nyomvonalát – a tervezett
fejlesztéshez illeszkedő módon - módosítsa, 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:
202/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
A Rendezési Terv Módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szennyvíztelep-rekonstrukció
beruházás sikeres elvégzése érdekében a Mezőhegyes Város Rendezési tervének SZ2/6 sz.
Szabályozási Tervlapján a tervezéssel érintett 0669/2 hrsz-ú ingatlant feltáró, annak
megközelítését biztosító úthoz szükséges, 16 m széles, a HÉSZ-ben Köu-2 jelölésű útsáv
nyomvonalát – a tervezett fejlesztéshez illeszkedő módon - módosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. július 31.
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Bejelentések
1. Tájékoztatás szelektív hulladékszolgáltatásról
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen megtörtént a szelektív hulladéktároló
edényzetek első ürítése. A TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft. tájékoztatása
szerint Mezőhegyesen a szelektív edényzetek következő ürítésének időpontja 2017. november
24. péntek, és 2017. december 29. péntek. A szelektív hulladékgyűjtő edényzetben csak papír,
műanyag, kisebb fém tárgyak helyezhetőek el. Fontos elvárás a szolgáltató részéről, hogy az
edényzet fedele nem lehet nyitva, és nem helyezhető el hulladék az edényzetre, vagy mellé.
Ez utóbbi esetben nem kerül elszállításra a hulladék. Időközben felmerült az üveg
elhelyezésének a kérdése. Üveg hulladékot – mint például a tükör, ablaküveg, befőttesüveg –
a hulladékgyűjtő szigeteken lévő konténerekben kell elhelyezni. Ilyen hulladékgyűjtő szigetek
az alábbi helyszíneken találhatóak: Hunyadi utca II. József körút felőli vége, MOL benzinkút,
Ruisz Gyula utca Komlósi út felőli vége, Gluzek Gyula ltp. előtt a butiksor felől, Templom
utcában a diákotthon udvarán, Polgármesteri Hivatal udvara, Ómezőhegyes major, Május 1.
tér és a Kossuth utca kereszteződése, Zala György lakótelep, Kossuth utca és a Molnár C. Pál
lakótelep kereszteződése.
2. Koltói szavalóverseny
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2017. szeptember 27.-ei rendes ülésén döntött
arról, hogy támogatja a mezőhegyesi diákoknak a romániai Koltón megrendezésre kerülő
Petőfi Sándor szavalóversenyen történő részvételét. A szavalóversenyre a Mezőhegyesi
József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola meghívást kapott. A
szavalóversenyen Veres Dorina, Ovszák Bernadett, Uri Gréta és Nyerges Ildikó vett részt. A
versenyről és a versenyen elért eredményekről a Mezőhegyes Városi Havilapban adnak
számot. Gratulál az intézményvezető asszonynak a versenyen elért eredményekért.
3. Köszönetnyilvánítás a Mazsorett Fesztivál megrendezésének támogatásáért
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2017. augusztus 16.-ai ülésén arról döntött, hogy
300.000,- Ft erejéig támogatja a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület által 2017.
augusztus 17-21. napja között az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából
megrendezett Mazsorett Fesztivál megszervezését. A támogatást az egyesület elnöke Paulikné
Szabó Ildikó, illetve Kecskés Sándorné elnökségi tag az alábbi tartalmú levéllel köszönte meg
(a köszönőlevelet tartalmában ismertette):
„Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Kedves Jegyző Úr!
A Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület Elnöke, Paulikné Szabó Ildikó, valamint
Kecskés Sándorné elnökségi tag, a Mazsorett csoport nevében szeretné megköszönni
Önöknek azt a sok segítséget, anyagi és erkölcsi támogatást, amit a Nemzetközi Fúvószenei és
Mazsorett Fesztivál rendezése és lebonyolítása alkalmából nyújtottak.
A Fesztivál eredményes, színvonalas, jól megszervezett, hangulatos, a város lakosai számára
feledhetetlen élménnyé vált.
Kézdivásárhely zenekara és mazsorettjei hálával tartoznak azért, hogy itt tartózkodásuk és
ellátásuk kifogástalan színvonalú volt. Örömmel viszik hírünket testvérvárosunkba.
A mazsorett bál megrendezésében a Centrál étterem kifogástalan terítést, és minőségi étel –
ital felszolgálást nyújtott. (Kicsit borsos áron!)
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A ki- és visszapakolásban a közmunkások lelkesen dolgoztak. Köszönjük ezt a vezetőknek,
irányítóknak.
Perlaki Edittel összehangolva a szervezést és lebonyolítást, a háttérmunkát, Kecskés Sándorné
Erzsikének az áldozatos dekorációs munkáját, szervezőkészségét összefogva egységes
erőbedobással sikerre vittük a rendezvényt.
Tisztelettel köszönöm meg a város ajándékát, mely személyemet megtisztelte kitüntetéssel. A
mazsorett csoportok elismerő oklevelét is örömmel fogadtuk, ezzel elismerték munkánkat,
szerepléseinket, amit a város színvonalas rendezvényein nyújtottunk.
Ígéretet teszünk arra, hogy amíg működünk, a mazsorett műsorral, fellépéseinkkel színesítjük,
gazdagítjuk a város hírnevét!
Tisztelettel: Paulikné Szabó Ildikó, Elnök”
A 2018. évi költségvetés tárgyalása előtt úgy látja, hogy ennek a tevékenységnek, közösségi
életformának a finanszírozása biztos támogatottsággal bír. További sok sikert kíván az
egyesület tagjainak! A Testület nevében köszöni az elnök asszony áldozatos munkáját,
amelyet az egyesület sikeres működése érdekében végez. Kéri az elnök asszonyt, hogy a
Testület gratulációját és köszönetét továbbítsa az egyesület tagjai irányába, illetve a szülők
irányába, akik az egyesület sikeres működése érdekében nagyon nagy terhet vállalnak.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2017.
október 6. napján a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület Smaragd csoportja
részt vett a Kisbéren megrendezésre kerülő I. Nemzetközi Bakony Kupa Mazsorett
Versenyén. A versenyen a mezőhegyesi csoport három kategóriában és összesítésben is az I.
helyezést érte el. A Testület nevében gratulál az elnök asszonynak, a csoport vezetőjének és a
csoport valamennyi tagjának.
Mitykó Zsolt polgármester: Ő is gratulál a mazsorett csoport I. Nemzetközi Bakony Kupa
Mazsorett Versenyen elért kimagasló eredményéhez.
4. A Református Egyházközség kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Idén 500 éves a reformáció, és ez alkalomból emlékünnepségek
sokaságát rendezik országszerte. Mezőhegyesen is egy rendkívül szép ünnepség került
megrendezésre. A Mezőhegyesi Református Egyházközség azzal a kéréssel kereste meg, hogy
a Testület segítse őket járda és parkoló építésében. Az úttest és a templom közt nincs aszfalt
bejáró, sem parkoló. Nagyobb rendezvények alkalmával ez gond az autóval érkezőknek,
különösen esős és sáros időben. Kérik a testülettől a járda és parkoló építésének
megvalósítását és kivitelezését. Kéri a Testület véleményét arról, hogy helyt adjon-e a
kérésnek és a kivitelezéshez szükséges mérnöki munkára áldozzon-e az önkormányzat? A
tervek elkészítését követően, a pontos költségek ismeretében a témát ismételten napirendre
tűzi, annak érdekében, hogy a Testület dönthessen arról, kíván-e forrást biztosítani a
kivitelezéshez, és amennyiben igen, úgy a kivitelezés milyen formában valósuljon meg. A
terveket a hivatal műszaki szakemberével el tudja készíttetni, amely nem jelent plusz kiadást.
Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy előkészíttesse-e a terveket a fent elmondottak
szerint. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, készíttessen tervet és költségbecslést a Mezőhegyesi
Református Egyházközség előtti közterületen járda és parkoló építésére vonatkozóan és azt
terjessze be a Képviselő-testület következő ülésére annak érdekében, hogy a költségek
ismeretében a testület dönthessen a kivitelezés elkezdéséről, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
203/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Református Egyházközség járda és parkoló építésére irányuló
kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a jegyzőt, készíttessen
tervet és költségbecslést a Mezőhegyesi Református Egyházközség előtti közterületen járda és
parkoló építésére vonatkozóan és azt terjessze be a Képviselő-testület következő ülésére.
A költségek ismeretében a testület dönt a kivitelezés elkezdéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Buszmegálló építésére irányuló kérelem
Mitykó Zsolt polgármester: Mint arról korábban már tájékoztatta a Testületet, a Linamar
Hungary Zrt. Orosházi üzemében dolgozó Fegyverneki Mihály mezőhegyesi lakos a Komlósi
úton fedett buszmegálló kiépítését kéri. A megállóhelyet jelenleg csak tábla jelzi.
Megvizsgálták, hogy a jelzett helyszínen építhető-e fedett buszmegálló. Az érintett helyszínen
egy vízelvezető árok található, ami meghiúsítja a buszmegálló megépítését. A kérelmező –
miután tájékoztatta arról, miért nem kivitelezhető a jelenleg is buszmegállóként jelzett
helyszínen fedett megállóhely – új helyszínt javasolt, a Komlósi út és a II. József
kereszteződésében lévő élelmiszer üzlet műszaki bejárójánál, ahol korábban is volt
megállóhely. Kéri a jegyző úr véleményét, hogy a javasolt helyszínen kialakítható-e
megállóhely? Milyen feltételnek kell megfelelni, hogy kialakítható legyen egy adott
helyszínen megállóhely?
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az érintett terület az önkormányzat tulajdona. Meg kell
vizsgálni, hogy a megállóhely tervezett helye közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő
helyszín-e, az útkereszteződésektől kellő távolságra van-e. Ennek megvizsgálásához
szakhatóságként be kell vonni a közlekedésfelügyeletet, illetve a rendőrséget is, és helyszíni
bejárást kell tartani.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület véleményét, hogy a fent elmondottak
ismeretében foglalkozzanak-e a kéréssel? Tegyék-e meg a szükséges lépéseket a megállóhely
kiépítése érdekében annak ismeretében, hogy annak vélhetően komoly költségvonzata lesz.
Már a buszmegálló megterveztetése is költséggel járna.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A helyszíni bejárást követően, a közlekedésfelügyelet és a
rendőrség állásfoglalása ismeretében lehet a megállóhely kialakítására elkészíteni a
költségvetést. Javasolja, hogy a költségek ismeretében döntsön a Testület, ezért
kezdeményezzék a helyszíni bejárás megtartását.
Krcsméri Tibor képviselő: A helyszíni bejárás mekkora költséggel jár?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A helyszíni bejárásnak jelenleg nincs költsége.
28

Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül kellemetlen helyzetet eredményez, amikor felkérnek
szakembereket egy helyszíni szemlére, majd az elképzelést annak költségvonzata miatt nem
valósítják meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Megállóhely kialakítása esetében figyelemmel kell lenni arra,
hogy engedélyezési eljárást kell lefolytatni, amelyhez tervekre van szükség, ezen túlmenően
úttervet is készíttetni kell. A javasolt helyszínen korábban már volt megállóhely, de a
közlekedésfelügyelet vélhetően azért helyezte át a jelenlegi helyszínre – körülbelül 50 méterre
a volt megállóhelytől – mert közlekedésbiztonsági szempontból az nem volt megfelelő. Mivel
a javasolt helyszíntől nem túl nagy távolságra már van egy megállóhely, a
közlekedésfelügyelet vélhetően nem fogja engedélyezni az új megépítését.
Mitykó Zsolt polgármester: A kérelem elbírálásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
város több pontján is megállnak és vesznek fel dolgozókat az üzembe tartó buszjáratok, olyan
helyszíneken, ahol egyébként nincs hivatalosan kijelölve megállóhely. Amennyiben helyt
adnak egy kérésnek, úgy számítani lehet további kérésekre is.
Kerekes György képviselő: A kérelmező fedett buszváróhely kiépítését kéri – azért, hogy a
buszra várakozók ne ázzanak meg – nem pedig új buszmegálló létesítését.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A polgármester úr korábban már jelezte a kérelmezőnek, hogy
a megállóhely helyén milyen okból kifolyólag nem lehet fedett váróhelyet kialakítani. Mivel
ott azt jelenleg nem lehet kialakítani, ezért javasolt egy másik helyszínt a megállóhely
kialakítására, ahol vélhetően kiépíthető a fedett váróhely.
Kerekes György képviselő: A buszmegállóhely kijelölésének közlekedésbiztonsági
szempontból vélhetően szigorú előírásai, feltételei vannak. Amennyiben a javasolt helyszínt
az illetékes hatóság megvizsgálta, és nem látja akadályát megállóhely kialakításának, úgy a
kialakítás költségének ismeretében dönthet a Testület arról, hogy helyt ad-e a kérelemnek.
Ugyanakkor egy magánvállalkozó személyfuvarozó megállhat olyan helyen is, ahol azt a
KRESZ nem tiltja, így megállóhelyet nem kell kialakítani, csak egy fedett váróhelyet
kiépíteni. Az sem kizárt, hogy az érintett üzem felvállalja a fedett váróhely kiépítésének a
költségét, amennyiben az egyéb költséggel nem jár, és a közlekedési előírások szerint az adott
helyszínen megállhat a személyszállító gépjármű.
Mitykó Zsolt polgármester: Ennek megvizsgálásához feltétlenül szükségesnek tartja
szakértő felkérését.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Első lépésként, és ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni,
mindenképpen szükség van szakértő véleményére, ezért javasolja a szakértő felkérését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további véleményeket, esetleges javaslatokat. Mivel
további vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
kérje fel a jegyzőt, kérjen közútkezelői és hatósági állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a II.
József krt. és a Komlósi út kereszteződésébe áthelyezhető-e a jelenleg Komlósi úton található
buszmegálló és ennek milyen engedélyezési és kivitelezési feltételei és költségei vannak,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
204/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
Buszmegálló áthelyezésének lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, kérjen közútkezelői és hatósági
állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a II. József krt. és a Komlósi út kereszteződésébe
áthelyezhető-e a jelenleg Komlósi úton található buszmegálló és ennek milyen engedélyezési
és kivitelezési feltételei és költségei vannak. Felkéri a jegyzőt, hogy a választ terjessze a
testület következő ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Petőfi Sétány felújításának lehetősége
Mitykó Zsolt polgármester: Felmerült a Petőfi Sétány rehabilitációjának a gondolata. Az
elmúlt ülésen képviselői jelzés érkezett a Petőfi Sétány rendkívül rossz állapotát illetően,
mind a járda, mind a világítás állapotát figyelembe véve. Mivel a város egyik központi részét
érinti a probléma, így annak felújítását is szükségszerűnek tartja. 2016. évben végeztek
számításokat a sétány felújítására, így kérte, hogy ezen műszaki költségvetést aktualizálják.
Az új számítás alapján a bontás díjköltsége 3.392.107,- Ft, az építés anyagköltsége
3.950.680,- Ft. A megvalósítás összköltsége 7.342.787,- Ft lenne. A burkoláshoz szükséges
térkövet közmunkaprogram keretében gyártanák le és a felújítás saját erő bevonásával
történne meg. A felújítás a teljes sétányszakaszt érinti, 3 méter szélességben, amelyhez 55.530
db saját gyártású térkőre lenne szükség. Ekkora mennyiségű térkő legyártásához 5 főnek, 5
havi folyamatos munkájára lenne szükség. Ezen túlmenően számolni kell az engedélyeztetés –
tervezés, eljárás – költségeivel is. Kéri a véleményeket, hogy a felújítást a költségek
ismeretében elvégeztesse-e a Testület.
Jeszenka Zoltán képviselő: Igen, javasolja a Petőfi Sétány felújítását. A Kozma Ferenc u.
11. szám alatti ingatlan értékesítésének tárgyalása során a Testület azon az állásponton volt,
hogy az értékesítésből befolyt pénzösszegből valami maradandót is alkossanak. Mivel a Petőfi
Sétány a város egyik legfrekventáltabb helye, és jelenleg a rendkívül rossz állapota miatt
balesetveszélyes, így annak felújítása szükségszerű.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a Petőfi Sétány felújítását elhatározzák, úgy
minden kapacitásukat ezen felújításra kell fordítani, a korábbi években megkezdett
járdafelújítások is leállnak arra az időre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Még azt is meg kell vizsgálniuk, hogy az önkormányzat által
gyártott térkőből elvégezhető-e a felújítás. Elképzelhető, hogy az Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal nem engedélyezi saját térkő használatát, tekintettel arra, hogy a
sétány műemlék. Amennyiben nem engedélyezi az örökségvédelem a saját térkő használatát,
úgy azt jóval nagyobb összegért meg kell vásárolni. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt az építési
beruházást engedélyeztetni is kell.

30

Mitykó Zsolt polgármester: 2018. évben a korábbi éveknél lényegesen kisebb létszámmal,
70 fővel indul a közmunkaprogram, ezáltal a korábbi éveknél kevesebb felújítási elképzelést
tudnak megvalósítani a programon belül. A Petőfi Sétány felújítása több hónapot venne
igénybe, a programban foglalkoztatottak közül legalább 10 főre lenne szükség. Az sem
garantált, hogy a közfoglalkoztatási programban elő tudják állítani a sétány felújításához
szükséges több mint 7 millió Ft-ot.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábbi években tettek arra kísérletet, hogy a sétány felújítását
közmunkaprogram keretében valósítsák meg, de minden alkalommal elutasították a
kérelmüket, a Magyar Állam nem támogatja az ilyen jellegű elképzelést. Próbáltak egyéb
pályázat útján is támogatást szerezni a sétány felújítására, de minden esetben elutasították azt.
Az örökségvédelem előírásaitól függ a felújítás költsége. Az engedélyeztetési eljárás, a
tervezés is igen komoly költséget ölel fel. Abban kell a Testületnek előzetesen a döntést
meghoznia – a költségvetés előkészítésére – hogy kívánja-e a felújítást elvégezni, a terveket
elkészíttetni, majd az engedélyezési eljárást elindítani. Mivel a Petőfi Sétány műemlék
védelem alatt áll, a felújításnál követni kell az örökségvédelem előírásait. Amennyiben a
Testület a felújítás mellett dönt, úgy annak költségét be kell építeni az önkormányzat 2018.
évi költségvetésébe.
Magyar Tibor képviselő: A Petőfi Sétány felújítását csak bontással, majd újraépítéssel lehet
megvalósítani? Arra nincs lehetőség, hogy viszonylag kis költségvetéssel olyan felújítást
hajtsanak végre, amely által elhárítható a balesetveszély, és amelyhez nem kell kérni az
örökségvédelem engedélyét? A felújítandó ingatlan eredeti állapotán nem változtatnának,
csak – aszfaltozással – javításokat végeznének. A kandeláberek csúnyák, festésre szorulnak.
Az önkormányzat anyagi helyzete jelenleg nem engedi meg a sétány több millió forintos
újraépítését. Amennyiben nem látnak más lehetőséget a sétány felújítására, úgy annak
állapotában ismét nem lesz változás, javulás. Javasolja, hogy legalább egy kisebb felújítást
hajtsanak végre a sétányon, hogy a balesetveszélyt elhárítsák.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A sétány felújítása kizárólag a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történhet. Ennek megfelelően készíttette el polgármester úr a felújításra
vonatkozó költségvetést. Az aszfaltozással történő útjavítás a sétány esetében nem jelent
megoldást. A kandeláberek festéséhez a Démász engedélyére van szükség. A sétány felújítási
munkáinak egy része engedélyhez kötött, de vannak olyan munkálatok, amelyekhez nincs
szükség külön engedélyre. A településen található műemlékeket az eredeti állapotnak
megfelelően kell helyreállítani, kontár munkálatokat nem végezhetnek. Meglátása szerint, ha
konkrét az elhatározás egy műemlék felújítására, akkor arra biztosítsanak megfelelő forrás
annak érdekében, hogy az a felújítás a jogszabályoknak megfelelő legyen, és tükrözze az
ingatlan eredeti állapotát. Például jelenleg így folyik a Diadalív felújítása is.
Kerekes György képviselő: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a reprezentatív
központ felújítását végzi úgy, hogy előzetesen megkereste az Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalt, állásfoglalását kérve. A Zrt. a tervezett felújítást megelőzően kérte az
örökségvédelem állásfoglalását arról, melyek azok a felújítási munkálatok, amelyeket
engedélyeztetési eljárás nélkül elvégezhet. Az örökségvédelem az állásfoglalásában
részletesen kitért arra, hogy mely felújítási munkálatokat végezheti el a Zrt. engedélyeztetési
eljárás nélkül az érintett ingatlanokon. Hasonlóan lehetne eljárni a Petőfi Sétány felújítását
illetően is. A kandeláberek vonatkozásában is. Javasolja, hogy kérjenek állásfoglalást az
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivataltól. A megkeresésben kérni kellene, hogy nyilatkozzon
a hivatal arra vonatkozóan, hogy a sétányt milyen burkolattal lehet ellátni. Úgy véli, hogy a
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közmunkaprogramban gyártott térkő nem megfelelő a sétány újraburkolására. Meg kell
próbálni az érintett hatóságokkal olyan kompromisszumos megoldásra jutni, amely mindenki
megelégedésére szolgál. Amennyiben komplett felújítást kíván a Testület elvégeztetni, úgy az
engedélyeztetéssel, szakértők bevonásával és igen komoly költséggel járna. A balesetveszély
elhárítása érdekében azonban meg kellene tenni a szükséges intézkedéseket, átmeneti
megoldásként. A kisebb felújítás is azt mutatná, hogy a Testület foglalkozik a kérdéssel, és
igyekszik elvégezni a sétány rendbetételét. Felhívja a figyelmet, hogy az örökségvédelem
rendszeresen ír ki pályázatokat műemlékvédelmi épületek rehabilitációjára, felújítására
vonatkozóan.
Magyar Tibor képviselő: Tisztában van azzal, hogy az engedélyeztetési eljárás eredménye
és a költségek behatárolják az elképzelések megvalósítását. Annak érdekében, hogy a sétány
állapota tovább ne romoljon, és a balesetveszély ne fokozódjon, valamilyen mértékű felújítást,
karbantartást viszont el kellene rajta végezni. Amennyiben van rá lehetőség, és az
örökségvédelem engedélyt ad, úgy az aszfaltot újítsák meg. Legalább a balesetveszély
elhárítása érdekében végezzék el a szükséges munkálatokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Számára nem kérdés, hogy egy műemléki védelem alatt álló
létesítményt az eredeti formájában állítsanak helyre. Meglátása szerint – a települést pozitívan
érintő kormányzati döntések után – ez elvárás is a Testület irányába, és a műemléki
épületeknek méltó felújítását kellene elvégeztetniük, ahogyan a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. is így újítja fel ingatlanait. A sétány teljes felújítását meg lehet valósítani
lépcsőzetesen, amelynek költsége nem ró egyidejűleg nagy terhet az önkormányzat
költségvetésére. Állásfoglalás kérhető az örökségvédelemtől és az érintett szakhatóságokat is
meg lehet keresni, de az alapvető probléma az, hogy az önkormányzatnak nincs kellő
kapacitása a munkálatok elvégzéséhez.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy a II. József körútra tervezett
kerékpárút megépítése is – kellő munkaerőhiány miatt – áthúzódik 2018. évre. Ezen
munkálatokat határidőre el kell végezni, ezért amennyiben a Testület a Petőfi Sétány felújítása
mellett dönt, arra csak a kerékpárút megépítését követően kerülhet sor.
Krcsméri Tibor képviselő: Javasolja, kérjenek állásfoglalást az Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivataltól arra vonatkozóan, hogy a Petőfi Sétány átmeneti felújítására van-e
lehetőség, végrehajtható-e olyan felújítás engedélyek nélkül, amely a balesetveszély
elhárítására irányul. A Démász Zrt-t is érdemes megkeresni a kandeláberek lefestése
érdekében.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben nincs kapacitása az önkormányzatnak arra, hogy
közmunkaprogram keretében elvégezze a felújítást, úgy arra van-e lehetősége, hogy külső
vállalkozást vonjon be? Ebben az esetben természetesen növekednek a költségek is, de lehet,
hogy még így is kivitelezhetőnek ítélnék a munkát.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mivel nincs elegendő szakképzett férfi munkaerő a
programban, így nem kizárt, hogy a sétány felújítása csak külső vállalkozó bevonásával
valósítható meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért azzal a javaslattal, hogy a Petőfi Sétány felújítását
illetően kérjék ki az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását. Amennyiben az
állásfoglalás megérkezik, úgy a témát ismételten napirendre tűzi.
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7. Tájékoztatás beiskolázási körzetekről
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben megvizsgálta és
megfelelőnek találta, hogy Mezőhegyes város vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító
iskola: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. A felvételi körzet Mezőhegyes város közigazgatási
területe.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit:
2017. november 29. 15 óra
Napirendi pontok:
1) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
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 Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell
döntenie, és az érintett kérte ügye 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, az ülésen való részvételt, és az ülést – 1725 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
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