Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
25/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. december 13. napján – 1630 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző; dr. Szabados Éva aljegyző;
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője;
Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezetője; Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a meghívott vendégeket, a civil, egyházi és társadalmi
szervezetek képviselőit, a vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, a sajtó
képviselőit, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő érdeklődőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A Testület ülését Dsida Jenő
erdélyi magyar költő gondolatával nyitja meg: „Karácsonyfa minden ága; csillog-villog:
csupa drága; szép mennyei üzenet: Kis Jézuska született.”
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az
alábbi témákban szükséges a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi pontokkal
kéri kiegészíteni a napirendet:
- A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása,
- Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaanyagának elfogadása.
Zárt ülésen kerül megtárgyalásra az ülést megelőzően kiosztott KEOP pályázattal kapcsolatos
írásos ügyvédi állásfoglalás.
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) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Mitykó József és Gergely László tanyagondnokok beszámolója
3) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2017. évi tevékenységéről
4) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2017.
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója
6) A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
7) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet
8) Szepsi Attila karbantartói munkakörbe való kinevezése
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9) A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
10) Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
11) A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása.
12) Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaanyagának elfogadása
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van a beszámolót illetően, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a
képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
228/2017.(XII.13.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 171/2017., 212/2017., 214/2017., 217/2017.,
200/2017., 201/2017. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési
tervének hatályosulásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Siklósi József okleveles építészmérnök, Ybl díjas építész,
Mezőhegyes Város főépítésze elkészítette tájékoztatóját a város rendezési tervének
módosításáról, és az egyéb településrendezési eszközökről. A tájékoztatót az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Siklósi József okleveles építészmérnök, Ybl díjas építész, Mezőhegyes Város
főépítésze által készített, a város rendezési tervének módosításáról, és az egyéb
településrendezési eszközökről szóló tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
229/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Tájékoztató a város rendezési tervének módosításáról, és az egyéb településrendezési
eszközökről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Siklósi József okleveles építészmérnök, Ybl díjas
építész, Mezőhegyes Város főépítésze által készített, a város rendezési tervének
módosításáról, és az egyéb településrendezési eszközökről szóló tájékoztatót – a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak
tapasztalatairól
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tartalmas beszámolót Hanczik Tibornak, Mitykó
Józsefnek, illetve Gergely Lászlónak, aki Pósa István nyugdíjba vonult tanyagondnok
álláshelyét tölti be átmenetileg. A II. számú tanyagondnoki szolgálat álláshelyének a
meghirdetéséről elmúlt ülésen döntött is a Testület. A tájékoztatót valamennyi bizottság
megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Fontos a tanyagondnokok
megbecsülése, hiszen rendkívül nagy szüksége van rájuk a majori lakosoknak, illetve a hivatal
munkáját is nagymértékben segítik.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Külön köszöni Hanczik
Tibornak, hogy egy-két alkalommal segítségére volt az iskolának, készséggel állt a
rendelkezésükre.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól szóló tájékoztatót, a
tanyagondnokok beszámolóját fogadja el, és fejezze ki elismerését és köszönetét a
tanyagondnokoknak a majori lakosság érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
230/2017.(XII.13.) Kt. sz. határozat
A Tanyagondnoki Szolgálat működéséről szóló tájékoztató, a tanyagondnokok
tevékenységéről szóló beszámolók
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat 2017. évi működéséről,
annak tapasztalatairól szóló tájékoztatót, a tanyagondnokok beszámolóját elfogadja.
Elismerését és köszönetét fejezi ki Hanczik Tibor, Mitykó József és Gergely László
tanyagondnokoknak a majori lakosság esélyegyenlőségének növelése, életfeltételeinek
javítása, és a jobb életminőség elérése érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2017.
évi tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálják
meg a bölcsőde, a bölcsődei férőhelyek, a bölcsődei kapacitás bővítésének lehetőségét.
Kedvezőbbek a finanszírozási feltételek a bölcsőde esetében, így kedvezőbb feltételeket is
tudnának biztosítani, ha a cukorgyári telephelyű óvodai minicsoport megszűnne azért, hogy
bővüljön a bölcsőde. Ezen túlmenően a bölcsődére ráadásul nagy az igény. Jelenleg a
cukorgyári telephelyű óvodában mini csoport van, ami azt jelenti, hogy azok a gyerekek
beleférnek a bölcsődei korhatárba is, ami 3 éves kort jelent, tehát nem jelente problémát az
átszervezés. Amennyiben van rá lehetőség, úgy a Csokonai u. 1. szám alatti, jelenleg óvoda és
bölcsőde épület csak bölcsődeként üzemelne tovább.
Mitykó Zsolt polgármester: A bizottság ülésén egy bölcsőde fejlesztésre irányuló javaslat
fogalmazódott meg. Amennyiben a Testület egyetért a javaslattal, úgy kéri az ÁMK
intézményvezetőjét, vizsgálják meg, hogy a jelenlegi jogszabályi feltételekkel van-e lehetőség
a bölcsődei férőhely bővítésére. Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény,
más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila
Általános Művelődési Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el azzal a
kiegészítéssel, hogy vizsgálják meg a bölcsőde, a bölcsődei férőhelyek, a bölcsődei kapacitás
bővítésének lehetőségét, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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231/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Beszámoló a József Attila Általános Művelődési Központ 2017. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Soósné Záluszki Mária intézményvezető által
készített, a József Attila Általános Művelődési Központ 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy vizsgálják meg a bölcsőde, a bölcsődei
férőhelyek, a bölcsődei kapacitás bővítésének lehetőségét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2017.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül igényes, részletes, mindenre kiterjedő beszámoló
készült. A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Köszönet és gratuláció illeti Mag Györgyné műszaki ügyintézőt, aki ismét
egy rendkívül igényes, részletes, könnyen áttekinthető, statisztikai adatokkal tűzdelt
beszámolót készített. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a beszámolót
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a város környezeti állapotáról szóló 2017. évi összegző elemzést az
előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, és az elemzés nyilvános közlésével tájékoztassa
Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
232/2017. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Beszámoló Mezőhegyes Város környezeti állapotáról 2017.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város környezeti állapotáról szóló 2017. évi
összegző elemzést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Az elemzés nyilvános közlésével – www.mezohegyes.hu honlap, József Attila ÁMK könyvtár
– tájékoztatja Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. december 31.
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5. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
koncepciója
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a bizottságokat az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési
koncepcióját részletesen ismertette a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
ülésén. Ez egy tervezési alap, egy munkaanyag, amely még több ponton is módosulhat a
költségvetés tárgyalásáig. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, a 2018. január
1-jétől alkalmazandó minimálbér, és az új szociális hozzájárulási adó mértéke alapján
állították össze. A központi támogatások mértéke jelenleg még nem végleges, azok a
költségvetés I. fordulójának a tárgyalásáig változhatnak, így azokat a korábbi év becsült
adatai alapján számolták ki. Az egyéb dologi kiadások tekintetében sem rendelkeznek még
pontos adatokkal, hiszen a koncepció az első háromnegyedév adataiból kerül megtervezésre.
A költségvetési hiány mintegy 138 millió Ft, ami sokkal nagyobb, mint a 2017. évi koncepció
költségvetési hiánya volt. A nagy összegű hiány okairól az alábbiakban nyújt tájékoztatást. Az
adók, különösen az iparűzési adó tekintetében 16,5 millió Ft-tal, míg a központi támogatások
tekintetében 7,5 millió Ft-tal kevesebb bevétel került betervezésre. A központi támogatás
csökkenésének az oka a lakosságszám csökkenése, ebből adódóan az egy főre jutó adóerőképesség változása. A lakosságszám csökkenésével és az adóbevétel stagnálásával vagy
növekedésével nő az adóerő-képesség mértéke. A hiány mértékét befolyásolják az év közben
érkező pótelőirányzatok, illetve a központi támogatások még pontosításra kerülnek a Magyar
Államkincstár 2018. január 2.-ai értesítése alapján. A központi támogatás 12 hónapra
elosztva, nettó finanszírozás címén, havonta érkezik meg az önkormányzathoz. A január
hónapra járó központi támogatást azonban előző év december hónap utolsó napjaiban
átutalják. Ez az összeg általában 10 millió Ft. Tervezés szempontjából ezt az összeget a
következő évi költségvetésben kiadási oldalon kell szerepeltetni, mert kötelezettségként
jelenik meg, de év végére bevételi oldala is lesz, ez egy könyveléstechnikai művelet.
Igyekszik arra törekedni, hogy január hónapra, a költségvetés I. fordulójának a tárgyalására
csökkentse a hiány mértékét.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és
mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018.
évi költségvetési koncepcióját.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye, esetlegesen
javaslata van a koncepciót illetően, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Testület értékesítette a Kozma Ferenc u. 11. szám alatti
ingatlant. Az értékesítésből befolyó bevétel betervezése mellett keletkezett ekkora összegű
hiány? A Testület értékesítésre jelölte ki a volt fűtőmű épületét, tekintettel arra, hogy az
ingatlan megvásárlására komoly érdeklődés mutatkozott. Ezen összeg is betervezésre került a
koncepcióba?
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Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A Kozma Ferenc utca 11. szám alatti ingatlan
értékesítéséből befolyó bevétel a fejlesztési céltartaléknál jelenik meg. Azért ott szerepel, mert
a koncepció elkészítését követően döntött a Testület a TAO pályázatok támogatása
kérdésében. Az értékesítésből befolyó bevétel mind bevételi, mind kiadási oldalon is szerepel,
így azzal nem csökken a hiány. A költségvetés I. fordulójának tárgyalására már a helyén fog
szerepelni ez az összeg. Mivel a volt fűtőmű értékesítéséről nincs információja, így az nem
került be a koncepcióba.
Mitykó Zsolt polgármester: Mi a költségvetés elfogadásának a határideje?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: 2018. február 28.
Magyar Tibor képviselő: Korábbi testületi ülésen indítványozta, hogy a Testület által az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott, az önkormányzat éves
költségvetésében a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg
felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlását a Testület vegye vissza. Akkor a Testület akként
határozott, hogy mivel az idei évi rendezvénykeret már felosztásra került, az indítványt az
önkormányzat költségvetési koncepciója tárgyalásának ülésére napirendre tűzi. Az indítványát
továbbra is fenntartja.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem ért egyet az indítvánnyal, mert nem szeretné kiüríteni a
bizottság hatáskörét. Ő nem venné el a feladatot az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottságtól. Ilyen alapon minden egyes bizottságtól visszavehetnének hatásköröket. A
Testület feladata egy keretösszeg meghatározása. Ezen belül, vagy ezen túlmenően lesznek
olyan rendezvények, események, amelyek megrendezésének a költségéről, és arról, hogy
mely esemény élvezzen prioritást, a Testület fog dönteni. Ennek ellenére a Testület
elfogadhatja Magyar Tibor képviselő úr indítványát is.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben a Testület helyt ad az indítványnak, úgy a
Bizottság – véleménye szerint – javaslatot tehet a felosztást illetően a Testületnek, és azt a
Testület hagyja majd jóvá.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Egyetért a jegyző úrral. Véleménye szerint úgy lenne a
Testület számára is megnyugtató, ha a Bizottság tenne egy javaslatot a felosztást illetően, de a
döntést a Testület hozná meg.
Uj Zoltán képviselő: Annak érdekében, hogy a korábbi gyakorlat ne változzon, és ne kelljen
elvenni a Bizottságtól a hatáskört, arra az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság ülésre, amelyen döntenek a keretösszeg felosztásáról, minden testületi tag kapjon
meghívást, legyen azon jelen. Az együttes ülés keretében – ahol minden képviselő jelen van –
elmondhatják véleményüket, javaslatot tehetnek, és annak megfelelően dönt a bizottság a
felosztásról, így a Testület elé már nem kell, hogy bekerüljön a téma. Az együttes ülésen
ezáltal közösen döntenek a kérdésről.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a javaslattal.
Kerekes György képviselő: Uj Zoltán javaslata értelmében a hatáskör ugyanúgy a bizottság
hatásköre maradna? Amennyiben minden testületi tag jelen van az együttes bizottsági ülésen,
azt már testületi ülésnek is tekinthetnék.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az együttes bizottsági ülésen mindenki elmondhatja a
véleményét, javaslatot tehet, amelyet, ha azzal minden testületi tag egyetért, a bizottság
beépítene a rendezvénytervbe. Így lesz konszenzus A költségvetést illetően is bármely
képviselő javaslatot tehet egy-egy tétel beépítésére, átcsoportosítására, vagy éppen törlésére.
A rendezvényterv megtárgyalása is így történne a jövőben.
Magyar Tibor képviselő: Az elhangzottak alapján az indítványa ismételten nem éri el célját,
nem fog történni semmilyen változás. A költségvetésben meghatározott keretösszeg
felosztásáról a továbbiakban is a bizottság fog dönteni. A Testület tagjai elmondhatják
véleményüket, javaslatot is tehetnek együttes bizottsági ülésen, de mivel nem minden testületi
tag rendelkezik szavazati joggal a bizottságban, így a javaslata – amennyiben a bizottság nem
ért egyet azzal – nem kerül beépítésre a rendezvénytervbe. Gyakorlatilag nem fog történni ez
ügyben semmiféle változás.
Rajos István alpolgármester: Ő azzal a javaslattal értene egyet, hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság a Testület által a költségvetésben meghatározott
keretösszeg alapján előkészíti a rendezvénytervet, annak felosztására javaslatot állít össze a
Testületnek, majd a Testület megvitatja, és dönt a végleges rendezvénytervről.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem tartja elfogadhatónak, hogy a koncepció megvitatása helyett
a bizottság hatáskörébe utalt feladatról folyik a vita. A rendezvényterv keretösszege csupán
kis töredékét képezi a költségvetésnek. A rendezvénytervre fordítható összeg ugyanúgy a
költségvetés része, annak elszámolása ugyanolyan pontosan történik, mint minden más összeg
elszámolása. Miért nem bíznak meg az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságban? A felosztásról nem az elnök, sem pedig az elnökhelyettes, vagy bármely tag
dönt egyszemélyben. Megítélése szerint a bizottság tagjai mind a kellő szakértelemmel
rendelkeznek ahhoz, hogy egy ilyen kérdésben dönthessen a bizottság. Nem kíván vitát nyitni
a kérdésben, a Testület döntse el, hogy mit tesz a hatáskörrel.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem véletlen, hogy a Testületnek vannak átruházható
hatáskörei, hiszen e nélkül annyi feladata lenne a Testületnek, amelyet nem tudna kellő
hatékonysággal elvégezni. A bizottságok a Testület munkáját segítik, és érthető, hogy vannak
olyan kérdések, amelyekről dönthet is.
Kerekes György képviselő: Jelen ülésen szükséges-e e témában döntenie a Testületnek?
Amennyiben nem, úgy javasolja, hogy a következő testületi ülés keretében vitassák meg a
kérdést. Igen érzékeny témáról van szó, ezért nem javasolja, hogy az ünnepek előtt ezzel
foglalkozzanak. A következő ülésig minden képviselőnek lehetősége lesz átgondolni a
kérdést, majd akkor kifejtheti a véleményét.
Magyar Tibor képviselő: Nem tartja elfogadhatónak, hogy egyes – a várost érintő, nagyobb
jelentőségű – rendezvényeket kihagyjanak a rendezvénytervből, és azok megszervezéséhez
szükséges forrást adományokból szedjék össze. Amennyiben most nem döntenek a kérdésben,
a téma nem kerül ismételten a Testület elé. El fognak siklani a téma felett, a költségvetés
megtárgyalása fontosabb kérdés. Ellenben nem fogja megszavazni a költségvetést, ha ebben a
kérdésben nem lesz döntés. A jövőben nem fog könyörögni azért, hogy másnak is jusson a
rendezvénykeretből, és ne csak egy-két elképzelést támogassanak abból folyamatosan. Nem
szeretne senkit megbántani, de a bizottságon túl vannak még olyan személyek, akik javaslatot
tesznek a rendezvénykeret felosztásáról. Elképzelhető, hogy a javaslatok beérkeznek a
bizottsághoz, de a végén több javaslat is kimarad a tervből. Logikusan, ésszerűen kell
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felosztani a keretet, hogy a keretösszeg ne merüljön ki idő előtt, legyen pénz az év végén
tartandó rendezvényekre is. Jelen ülésen is vélhetően arról kell majd döntenie a Testületnek,
hogy biztosít-e plusz forrást egy év végi rendezvény megszervezéséhez.
Kerekes György képviselő: Mindenképpen szeretné, ha a témát újból napirendre tűzné a
Testület, a hozzászólása, javaslata egyértelműen erre irányult. Azonban kéri, hogy a témát a
következő ülésig napolják el.
Rajos István alpolgármester: E téma megvitatására a legideálisabb időpont a koncepció
megvitatásának az időpontja, hiszen ez a tétel is a koncepció része. Továbbra is fenntartja a
javaslatát, miszerint a végleges döntést a Testület hozza meg a rendezvénykeret felosztásáról.
Krcsméri Tibor képviselő: Minden általuk ismert rendezvényt igyekeznek a meghatározott
keretösszegből támogatni. Azzal is egyetértene, hogy a feladat kerüljön a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság hatáskörébe. E téma helyett azonban inkább
beszélhetnének arról, hogy a hiányt hogyan csökkenthetnék.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A legcélravezetőbb megoldás az lenne, ha közösen,
minden testületi és bizottsági tag, illetve az érintett szakemberek végeznék el ezt a munkát.
Mitykó Zsolt polgármester: Minden bizottság egy meghatározott keretösszeg felett
rendelkezhet, meghatározott feladat vonatkozásában. A Testület arról dönt, hogy mekkora
legyen ez a keretösszeg. Ezen túlmenően már a bizottságok tagjai döntenek a keretösszeg
felosztásáról. Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság esetében például a
rendezvényterv keretében a bizottság tagjai döntik el, hogy milyen rendezvényeket, mekkora
összeggel támogatnak. Meglátása szerint ettől függetlenül bármely képviselő javaslatot tehet a
bizottságnak a rendezvénytervet illetően. Amennyiben kimerült a rendezvénykeret, úgy 1-1
témát a Testület elé terjesztettek és dönthetett róla, hogy támogatja-e. 2018. évben
Mezőhegyes város testvértelepüléséről, az olaszországi Mordanoból érkezik egy nagyobb
küldöttség, a hagyományos diákcsere program keretében. Ennek vélhetően nagyobb költsége
lesz. Mordano jelezte, hogy tisztában vannak az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével,
ezért Ők is hozzájárulnak a költségekhez. Ezen témát illetően is a Testület fog döntést hozni,
nem egyedül a bizottság. Ő minden bizottság munkájával elégedett.
Rajos István alpolgármester: Magyar Tibor képviselő úrtól érkezett egy javaslat arra
vonatkozóan, hogy milyen formában szülessen döntés egy, a koncepcióban szereplő
keretösszeg felosztásáról. Bár kis része a rendezvénykeret a költségvetésnek, azonban fontos
része. A 138 millió Ft összegű hiány csökkentésére is szívesen fogadják a javaslatokat.
Krcsméri Tibor képviselő: A hiány csökkentése minden képviselőnek az érdeke. Azonban a
hatáskör átruházásával nem fog csökkenni a hiány mértéke.
Mitykó Zsolt polgármester: A január hónap ennek a feladatnak a jegyében telik. Az
önkormányzat minden csoportja, egysége azon munkálkodik, hogy a lehető legjobb
költségvetést állítsa össze mind a bizottságok elé véleményezésre, mind a Testület elé
döntésre.
Magyar Tibor képviselő: A koncepció részben az első háromnegyedév adataiból kerül
megtervezésre, tehát az még nagymértékben változhat. Ebből kifolyólag a hiány még
csökkenhet, vagy akár növekedhet is. Ez egy koncepció, amin még dolgoznak, a vezetők is
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arra törekszenek, hogy csökkentsék a hiány mértékét. A képviselők nehezen találják meg
annak lehetőségét, hogy mely tételekkel lehetne csökkenteni a kiadásokat. A képviselők nem
látnak bele a költségvetés részleteibe. Véleménye szerint nem is kell, hogy a rendszer
legapróbb részleteibe is belelássanak a képviselők, azoknak kell ezt megtenniük, akik napi
szinten ebben a rendszerben dolgoznak.
Mitykó Zsolt polgármester: Amikor a Testület elfogadja a koncepciót, arra adja áldását,
hogy december 31.-éig annak megfelelően végigvihetik a feladatokat, és nagyobb gond nélkül
lezárulhat az év. Több olyan tétel van a költségvetésben, amely év közben változhat. Ilyen
például egyes intézmények energetikai fejlesztéséből adódó energia megtakarítása, közüzemi
díj csökkenése. A közvilágítás korszerűsítésnek köszönhetően a közvilágítás költsége közel
felére csökkent, ennek ellenére ekkora hiány realizálható. Az ilyen és ehhez hasonló tételektől
csökkenést várnak a költségvetési hiányt illetően. Azonban nem minden adatot ismernek
jelenleg. 2018. január 31.-éig sok adat pontosabb lesz a jelenleginél.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Szívesen áll a képviselők rendelkezésére a
tekintetben, hogy részleteiben ismertesse a költségvetést. Minden kérdésben készséggel áll
rendelkezésre. A költségvetési koncepció, a költségvetés több ember több hetes munkájának
köszönhetően készül el, az összeállítása igen komoly szaktudást igényel. A vezetőségnek az
elmúlt héten több órán keresztül, szakfeladatonként, részletesen ismertette a költségvetési
koncepciót. Felhívta a figyelmüket arra, hogy miből adódik a hiány, és hogy mely tételek
változhatnak év közben.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezzel korábban sem volt probléma. A képviselők
megerősíthetik, hogy amikor tájékoztatást kértek, minden esetben készséggel állt
rendelkezésükre mind a hivatal, mind az intézmény részéről a megfelelő szakember.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elmúlt évek koncepcióihoz képest ez az a koncepció,
amelyben a legtöbb bizonytalanság van. Számos tételt, adatot illetően nincs konkrét
információjuk, a Magyar Államkincstár 2018. január hónapban küldi meg az iránymutatását
és egyes tételeket illetően a pontos adatokat. A koncepció mindig a legrosszabb esetre készül
fel, ezek a számok januárra még javulhatnak.
Magyar Tibor képviselő úr indítványával kapcsolatosan – hogy a Testület által az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott, az önkormányzat éves
költségvetésében a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg
felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlását a Testület vegye vissza – az lenne a
legoptimálisabb megoldás, ha a bizottság összeállítaná a rendezvénytervet, a hozzá rendelt
költségekkel, majd azt a Testület elé terjesztené. A költségvetés tárgyalásával egyidejűleg a
rendezvénytervről a Testület tagjai véleményt alkothatnának, javaslattal élhetnének, majd a
Testület döntene annak elfogadásáról.
Krcsméri Tibor képviselő: A költségvetési koncepció tárgyalására, azon belül a hiányra
vonatkozó megjegyzését nem a pénzügyi csoportvezetőnek szánta. Nem a koncepció
számadataival van problémája.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Felesleges a témát tovább boncolgatni. A költségvetési
koncepció, a költségvetés összeállítása egy rendkívüli szaktudást igénylő munka, amelyet a
pénzügyi csoportvezetőn és munkatársain kívül senki nem tudott volna elvégezni. A
bizottsági ülésen a pénzügyi vezető nagyvonalakban, de érthetően megfogalmazva
tájékoztatta annak adatairól a jelenlévőket. Fontos hangsúlyozni, hogy az adatok egy része
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több okból kifolyólag még változhat, azok nem tekinthetőek véglegesnek. Abban egyetért
Krcsméri Tibor képviselő úrral, hogy szánjanak több időt a koncepció megvitatására, de mivel
változnak még a számadatok, így a vitát sem érdemes elhúzni. Javasolja, hogy szavazzanak a
koncepcióról.
Magyar Tibor képviselő: A polgármester úr kifejezett kérése volt, hogy az indítványára a
koncepció tárgyalásakor térjenek vissza. Ezen okból kifolyólag tett javaslatot indítványának
megvitatására.
Uj Zoltán képviselő: A korábbi ciklusok során előfordult, hogy a költségvetés tárgyalásakor
a költségvetés minden egyes tételét részleteiben kibontották, megvitatták. Hosszú órákon
keresztül folytak azok a megbeszélések, ülések, viták. Már akkor is az volt a probléma, hogy
az Állam nem finanszírozta kellő mértékben az önkormányzat működését, az önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatait. Akkor a legtöbb esetben arra a megállapításra jutottak, hogy a
hiány mértékét csak létszámleépítéssel lehet csökkenteni. A létszámcsökkentés azonban a
feladat hatékony ellátásának a rovására ment volna, illetve nem egyszerű abban dönteni, hogy
mely területen történjen meg a létszámleépítés, és mely dolgozókat érintsen. Évről évre
kevesebb központi támogatás érkezik az önkormányzathoz, egyre nagyobb a támogatás
elvonásának a mértéke. Elgondolkodtató, hogy mi az oka a központi támogatás
csökkentésének, miközben az önkormányzat kiadásai – minimálbér, az egyes bér jellegű
kifizetések, vagy például az élelmiszer, az építőanyagok árai – folyamatosan, évről évre
emelkednek. Mivel Mezőhegyes az ipart illetően nem egy fejlett település, kevés olyan
vállalkozás, mezőgazdasági vállalkozó van, amely jelentős mértékű iparűzési adót fizet, és
ezek összege a kevés központi támogatás miatti hiányt nem tudja teljes mértékben fedezni,
ellensúlyozni. Évről évre kevesebb lesz a lakosságszám, kevesebb a központi támogatás, ezért
egyre nehezebb lesz szinten tartani a költségvetést. A Testület tisztában van azzal, mi az oka a
hiány mértékének, és azzal, hogy ezen változtatni nem tud, ezért nincs értelme arról
vitatkozni.
Kerekes György képviselő: A koncepció szintjén kell azt tisztázni, eldönteni, hogy a
bizottság, vagy a Testület hatáskörébe tartozzon a rendezvényterv keretösszegének felosztása?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem, jelenleg a bizottság hatáskörébe tartozik a keret
felosztása.
Kerekes György képviselő: Ebben az esetben javasolja, hogy a Testület szavazzon a
koncepcióról. Majd azt követően döntsön a Testület arról, hogy kinek a hatáskörébe tartozzon
a rendezvényterv keretösszegének felosztása.
Rajos István alpolgármester: Azért van jelentősége a kérdés jelen ülésen történő
megvitatásának, mert Magyar Tibor képviselő úr korábban egy indítvánnyal élt, és a Testület
úgy határozott, hogy az indítványról a koncepció megtárgyalásakor dönt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, javaslata
van a koncepciót illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
költségvetési koncepcióját – az előterjesztés szerinti tartalommal – tervezési alapként fogadja
el, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
233/2017.(XII.13.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetési koncepcióját – az előterjesztés szerinti tartalommal – tervezési alapként
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek Magyar Tibor indítványával kapcsolatosan további
kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Fenntartja korábbi javaslatát, miszerint az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság a Testület által a koncepcióban meghatározott keretösszeg
alapján készítse elő a rendezvénytervet, annak felosztására tegyen javaslatot a Testületnek,
majd a Testület vitassa meg, és döntsön a végleges rendezvénytervről és költségelosztásról.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
tárgyalhatja a kérdést az ülésén?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, tárgyalhatja bármely bizottság, javaslattal is élhet, de a
rendelet értelmében jelenleg az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.
Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy elveszi a hatáskört a bizottságtól, úgy módosítani
szükséges a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet.
Kerekes György képviselő: Vannak olyan kérdések, és helyzetek, amelyekben a
képviselőnek fel kell vállalnia a véleményét, és döntenie kell. Az a kérdés, hogy a
rendezvényterv keretösszegének felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlását a Testület el
kívánja-e venni a bizottságtól, avagy sem.
Mitykó Zsolt polgármester: Azzal a javaslattal ért egyet, hogy a Testület ne vegye el az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendezvényterv keretösszegének
felosztására vonatkozó hatáskörét. Kéri, akinek további kérdése, véleménye, más javaslata
van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja helyben azon döntését, hogy a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati
rendeletének III. fejezet 8. §-ának (6) bekezdésében, az önkormányzat éves költségvetésében
a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg felosztására vonatkozó
hatáskör gyakorlását az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra ruházta át,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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234/2017.(XII.13.) Kt. sz. határozat
A városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg felosztására
vonatkozó hatáskör gyakorlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete helyben hagyja azon döntését, hogy a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.)
önkormányzati rendeletének III. fejezet 8. §-ának (6) bekezdésében, az önkormányzat éves
költségvetésében a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg
felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlását az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságra ruházta át.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Magyar Tibor képviselő: Kéri, hogy az Ő indítványának megfelelően is szavaztassa meg a
kérdést polgármester úr.
Mitykó Zsolt polgármester: Ő azzal a javaslattal ért egyet, hogy a Testület ne vegye el az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendezvényterv keretösszegének
felosztására vonatkozó hatáskörét. Az indítvány értelmében azonban kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének III. fejezet 8. §-ának (6)
bekezdésében, az önkormányzat éves költségvetésében a városi rendezvényterv
végrehajtására meghatározott keretösszeg felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlását vonja
vissza az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságtól és vonja azt saját
hatáskörébe, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 4 szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elvetette,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
235/2017.(XII.13.) Kt. sz. határozat
A városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg felosztására
vonatkozó hatáskör gyakorlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elvetette azt a képviselői indítványt, hogy a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.)
önkormányzati rendeletének III. fejezet 8. §-ának (6) bekezdésében, az önkormányzat éves
költségvetésében a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg
felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlását vonja vissza az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottságtól és vonja azt saját hatáskörébe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület 2018. I. félévi munkatervének tervezete a korábbi
gyakorlatnak megfelelően készült el, kiegészítve egy-egy újonnan felmerült témával. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a Testület 2018. I. félévi
munkatervét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Testület a 2018. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelő tartalommal
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
236/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. I. félévi munkatervéről
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 15 óra. A Képviselő-testület a 2018. I. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2018. január 31.
Napirend:
1) Közmeghallgatás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
2) A 2018. évi költségvetés – első forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
Előadó: Polacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. február 28.
Napirend:
1) A 2018. évi költségvetés – második forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila
ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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2018. március 28.
Napirend:
1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2018. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadók: Mitykó Zsolt polgármester
Szentmihályi Ferenc jegyző
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke
Krcsméri Tibor, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
2018. április 25.
Napirend:
1) 2017. évi zárszámadás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az elhullott
állatok elszállításáról
Előadó: Gáspár Tamás gyepmester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2016.-2017. évről
Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2018. május 30.
Napirend:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Zsótér Attila őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Előadó: a szervezet(ek) elnöke(i)
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
5) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2017. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
6) A 2018. évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. június 27.
Napirend:
1) A képviselő-testület 2018. II. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Előadó: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív
hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
Előadó: Gyucha Mariann, általános igazgató-helyettes
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelettervezetet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
16

A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta: (A szavazati arány megfelel az SZMSZ-ben foglaltaknak.)
18/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
8. napirendi pont: Szepsi Attila karbantartói munkakörbe való kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel az önkormányzatnál rendkívül nagy a hiány
villanyszerelőből, így szükség lenne legalább egy fő villanyszerelő kinevezésére, karbantartói
munkakörbe. Szepsi Attila jelentkezett az önkormányzatnál az álláshelyre, villanyszerelő
végzettséggel rendelkezik, és minden egyéb feltételnek megfelel, ami a munkakör
betöltéséhez szükséges.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A villanyszerelő bére betervezésre került a
költségvetési koncepcióba.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a kinevezést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület nevezze ki Szepsi Attila Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 5. a. szám
alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat „lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” szakfeladatára, karbantartó munkakörbe, 2018. január 1.-jétől határozatlan
időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, illetményét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
bruttó 180.500.-Ft/hó összegben állapítsa meg, és a próbaidőt 3 hónapban határozza meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
237/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
Szepsi Attila kinevezése karbantartónak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Szepsi Attila (szül: Gyula 1982.05.19., an: Fekete Katalin)
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 5. a. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat „lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatára, karbantartó
munkakörbe, 2018. január 1.-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően bruttó 180.500.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza
meg.
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. január 1.
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9. napirendi pont: A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés
meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: Pap István Tibor Úr, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. vezérigazgatója vállalta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Helytörténeti
Gyűjteményre vonatkozó üzemeltetési szerződést újabb egy évvel meghosszabbítsák. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, javasolja a gyűjteményre
vonatkozó üzemeltetési szerződés újabb egy évvel történő meghosszabbítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó
üzemeltetési szerződést a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójának, Pap
István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel – hosszabbítsa meg 2018.
január 1.-jétől 2018. december 31.-éig, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
238/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel
(Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő
helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a Zrt.
vezérigazgatójának, Pap István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel –
meghosszabbítja 2018. január 1.-jétől 2018. december 31.-éig.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő a szerződés aláírására: 2017. december 31.
10. napirendi pont: Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
Mitykó Zsolt polgármester: A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
pályázatot írt ki a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása érdekében. A pályázat által lehetőség van a temetőben található 72 darab I.
világháborús hadisír és a temetőben lévő 1 darab emlékmű felújítására, környezetének
rendbetételére. Javasolja a pályázat benyújtását, tekintettel arra, hogy az 100 %-ban
finanszírozott, és előfinanszírozású. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását. A bizottsági ülésen még nem
volt ismert a pályázat költsége.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázati kiírásának
keretében a temetőben található 72 darab I. világháborús hadisír és 1 darab emlékmű
felújítása érdekében nyújtson be pályázatot, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
239/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
Mezőhegyes Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázati kiírásának keretében a temetőben található 72 darab
I. világháborús hadisír és 1 darab emlékmű felújítása érdekében pályázatot kíván benyújtani.
A pályázat költsége: bruttó 4.660.209.-Ft. A pályázat támogatási intenzitása: 100%-os, önerőt
nem igényel, előfinanszírozott.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
11. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: A József Attila Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy 2018. január 1. napjától az
ÁMK önállóan működő és gazdálkodó, de gazdálkodási egységgel nem rendelkező
intézménnyé alakul át. Ezen intézményi átszervezést jogszabály írja elő. Az ÁMK gazdasági
részlegénél dolgozó 2 közalkalmazott a Polgármesteri Hivatalhoz kerül köztisztviselői
jogviszonyba, amennyiben vállalják a feladatot. Előzetesen úgy nyilatkoztak, hogy vállalják.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila
Általános Művelődési Központ alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
módosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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240/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
József Attila Általános Művelődési Központjának
Alapító okiratát módosító okirat
A Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. július
21. napján kiadott Ö/270-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.
§ (2) bekezdése alapján – a 240/2017.(XII.13.) sz. Kt. határozatra figyelemmel a
következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 Bölcsőde
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
2 1 számú Óvoda
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17.
3 2 számú Óvoda
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 2.
4 3 számú Óvoda
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
5 Étkeztetés
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
6 Vendégház
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.
7 Közművelődés, városi könyvtár
5820Mezőhegyes, Béke park 1.
2.Az alapító okirat 3.1.2 és 3.2.2. pontjában
„székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.” helyébe a” székhelye: 5820 Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 22.” szöveg lép.
3.Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja az óvodai nevelés,
ellátást; bölcsődei ellátást, könyvtári szolgáltatás nyújtását, közművelődést, gyermek és
közétkeztetést
4.Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai nevelés, mely tartalmazza az
óvodai neveléssel integrálható sajátos nevelési igényű gyermek ellátását, sérülés
specifikum szerint testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), gyengén látó, enyhe fokban
hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozás zavarral) küzdő gyermekek ellátását is;
a bölcsődei ellátás; a könyvtári szolgáltatások nyújtása, közművelődés; a gyermek és
közétkeztetés.
5.Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1
2
3
4
5

kormányzati funkciószám
013350
074032
082042
082043
082044

kormányzati funkció megnevezése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

082091
091110
091120
091140
096015
096025
104030
104031
104035
104037

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6.Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – közalkalmazotti jogviszonyban,
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre ( 5 évre) nevezi
ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester
7.Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
1
tv.
8.Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése
9. Az alapító okirat 6.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodási feladatait a
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.) látja el
10.Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
maximális gyermekfeladatellátási hely megnevezése
megjelölése , tanulólétszám
1 számú Óvoda (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
50
1
utca 17.)
2 számú Óvoda (5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula
50
2
utca 2.)
3 számú Óvoda (5820 Mezőhegyes, Csokonai utca
25
3
1.)
4 Bölcsőde (5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.)
10
12.Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma

1

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

2 5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
3 5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 2.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
4
17.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
5
22.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
6
10.

721

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
használati jog

az ingatlan
funkciója, célja

129
527
736

használati jog
használati jog
használati jog

Közművelődés és
könyvtár
Óvoda, bölcsőde
Óvoda
Óvoda

3

használati jog

étkeztetés

863/1

használati jog

vendégház

Jelen módosító okiratot 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József
Attila Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
241/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete József Attila Általános
Művelődési Központja Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Mezőhegyes Város
Képviselőtestületének József Attila Általános Művelődési Központja alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése:Mezőhegyes Város Képviselő-testületének
Művelődési Központja
1.1.2.rövidített neve: József Attila Általános Művelődési Központ
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
1.2.2.telephelye(i):
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József

Attila

Általános

1
2
3
4
5
6
7

telephely megnevezése
Bölcsőde
1 számú Óvoda
2 számú Óvoda
3 számú Óvoda
Étkeztetés
Vendégház
Közművelődés, városi könyvtár

telephely címe
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17.
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 2.
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma:1979.10.15.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2.2.2.székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központja
(a Mezőhegyes Város
Képviselőtestületének József Attila
Általános Művelődési Központjába
beolvadt szerv)

székhelye
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
3.1.2.székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
3.2.A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése:Mezőhegyes Városi Önkormányzat
3.2.2.székhelye:5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

4.A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja az óvodai nevelés, ellátást; bölcsődei
ellátást, könyvtári szolgáltatás nyújtását, közművelődést, gyermek és közétkeztetést
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:az óvodai nevelés, mely tartalmazza az óvodai neveléssel
integrálható sajátos nevelési igényű gyermek ellátását, sérülés specifikum szerint testi fogyatékos
(mozgáskorlátozott),gyengén látó, enyhe fokban hallássérült,enyhe értelmi fogyatékos, a fejlődés
egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozás zavarral)
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küzdő gyermekek ellátását is;a bölcsődei ellátás; akönyvtári szolgáltatások nyújtása,
közművelődés; a gyermek és közétkeztetés.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kormányzati funkciószám
013350
074032
082042
082043
082044
082091
091110
091120
091140
096015
096025
104030

12
13
14
15

104031
104035
104037

kormányzati funkció megnevezése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív
napközbeni ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város közigazgatási területe

5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – közalkalmazotti jogviszonyban, Mezőhegyes
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre ( 5 évre) nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII. tv.

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1.típusa: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodási feladatait a
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.) látja el
6.2.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
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tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése
1
2
3
4

1.számú Óvoda (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
17.)
2.számú Óvoda (5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 2.)
3.számú Óvoda (5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.)
Bölcsőde (5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.)

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1
2
3
4
5
6

ingatlan
helyrajzi
száma

maximális gyermek-,
tanulólétszám
50
50
25
10

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

721

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
használati jog

5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1.
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 2.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.

129
527
736
3
863/1

használati jog
használati jog
használati jog
használati jog
használati jog

az ingatlan
funkciója, célja
Közművelődés és
könyvtár
Óvoda, bölcsőde
Óvoda
Óvoda
étkeztetés
vendégház

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Mezőhegyes Város Képviselőtestületének József Attila Általános Művelődési Központja
2017. december 13. napján kelt, 2018. január 1. napjától alkalmazandó
Ö/513/2017okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
12. napirendi pont: Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaanyagának
elfogadása
Mitykó Zsolt polgármester: Több TOP pályázat igényli Mezőhegyes Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának a meglétét. A dokumentum elkészült, annak elfogadását
követően annak megismerése céljából biztosítani kell a nyilvánossá tételét. A továbbiakban
ehhez a munkaanyaghoz bárki hozzászólhat, javaslatot tehet, kifogással élhet, mely
észrevételeket 2018. január 6.-áig juttathatják el a Hivatalhoz. A munkaanyag nagy segítséget
nyújthat a stratégiai döntések meghozatalában. Kéri az Integrált Településfejlesztési
Stratégiával kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Rajos István alpolgármester: Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban:
ITS) a TOP-521 kódszámú „Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi
befogadásért” című pályázat keretében kellett elkészíteni. Az ITS stratégiai elképzeléseket
tartalmaz. A dokumentációt a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. készítette el, az
elkészítés költsége pályázati támogatásból finanszírozott. Ez az ITS nem csak egy adott
pályázathoz kapcsolódik, hanem az előttük álló 5-10, vagy akár 15 évet is meghatározhatja.
Az ITS elkészíttetése és elfogadása miatt mérföldkő módosítást kellett kérni, amelynek
módosított határideje 2018. január 31. E határidőnek megfelelően került kijelölésre a január
6.-ai időpont, majd ezt követően lakossági fórumot kell tartani. Jelen ülésre beterjesztett ITS
egy munkaanyag, amely a végleges elfogadásáig egy-két ponton javításra, kiegészítésre,
25

esetlegesen átdolgozásra szorul, a lakossági fórumot követően a beérkező javaslatok abba
bedolgozásra kerülnek, majd ezt követően – a mérföldkő teljesítéséhez igazodva – a Testület
dönt az elfogadásáról.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Mezőhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának munkaanyagát a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal tekintse vitára alkalmasnak, fogadja el, és kérje
fel a polgármestert, hogy a dokumentum közzétételéről a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően gondoskodjon, és az időközben felmerült
javaslatokkal együtt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
242/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaanyagának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának munkaanyagát a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal vitára alkalmasnak találja és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a dokumentum közzétételéről a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően gondoskodjon, és az időközben
felmerült javaslatokkal együtt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. A TOP-2.1.3 kódszámú, „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
című pályázat kivitelezése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás és
ajánlatkérés visszavonása
Mitykó Zsolt polgármester: A testület az elmúlt ülésen döntött a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című
pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és az alapján közbeszerzési eljárás
megindításáról, valamint a pályázat kivitelezésére ajánlatkérésről, 5 cég vonatkozásában.
Időközben megkezdték a különböző pályázati projektek átvilágítását. Igyekeznek minden
apró részletre odafigyelni, nehogy probléma merüljön fel.
Az említett pályázat kivitelezésére indikatív árajánlatot kértek egy építőipari tevékenységet
folytató vállalkozástól. Sajnálattal tapasztalták, hogy a rendelkezésre álló támogatási összeg
és az árajánlatban szereplő költségkalkuláció között mintegy 70 millió Ft különbség van.
Tekintettel arra, hogy a költségkalkuláció 2,5 évvel ezelőtt készült, és jelenleg mintegy 70
millió forinttal többe kerülnek a munkálatok, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérés
testületi határozatainak visszavonás szükséges. Amennyiben az Irányító Hatóság ragaszkodik
az eredetileg benyújtott költségvetéshez, és az nem módosítható, úgy az önkormányzatnak
kellene saját költségvetéséből biztosítania a hiányzó összeget. Javasolja a közbeszerzési
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eljárás megindításáról és az ajánlatkérésről szóló határozatok visszavonását. Ezt követően
megkezdődnek a tárgyalások az Irányító Hatósággal, esetlegesen a műszaki tartalom
módosításáról, vagy plusz forrás előteremtéséről. Ezt követően ismét a Testület elé kerül a
téma, azt figyelembe véve, hogy a mérföldkövek teljesítése ne kerüljön veszélybe. Amint Dr.
Fodor András elkészíti az új ajánlattételi felhívást, haladéktalanul a Testület elé terjesztik
döntés céljából. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Békés Megyei Önkormányzat, mint
projektmenedzser közvetlenül az ülést megelőzően felvázolta, hogy hogyan lehetne orvosolni
a fennálló problémát. A Békés Megyei Önkormányzat javasolja, hogy az érintett pályázat
kapcsán kérjenek mérföldkő módosítást, ezt követően a műszaki ellenőr és a tervező
bevonásával műszaki tartalmat kell módosítani, azt csökkenteni kell. Lehetőség van a műszaki
tartalom csökkentésére az eredeti műszaki tartalom 75 %-a erejéig, anélkül, hogy támogatási
szerződést kelljen módosítani. A legfőbb indikátor tényező, a 2200 méter hosszú bel- és
csapadékvíz elvezető csatornahálózat felújítása szerepel az eredeti költségvetésben, amelynek
75 %-a 1750 méter. Amennyiben 1750 méter csatornahálózat felújítására sikerül
lecsökkenteni a műszaki tartalmat, úgy nem kell módosítani a támogatási szerződést. A
műszaki tartalom csökkentésével csökkenthető a rendelkezésre álló támogatási forrás és az
indikatív árajánlat összege közötti különbség. Amennyiben sikerül a műszaki tartalom
csökkentése, úgy a Testület újból dönthet a közbeszerzési eljárás megindításáról, a módosított
ajánlattételi felhívás alapján.
Rajos István alpolgármester: Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás összege a csapadékvíz
elvezető csatornarendszer felújítását, kiépítését, rekonstrukcióját szolgálja. A pályázati kiírás
6 %-os burkolatfelújításra ad lehetőséget. Az emelt összeg biztosítaná, hogy a zárt
csapadékvíz elvezető rendszer feletti burkolat ne csak 6 %-ban, hanem a megfelelő mértékben
és minőségben kerüljön felújításra. Az eredeti költségvetés és az indikatív költségvetés
közötti nagymértékű különbség nem csak abból adódik, hogy az eredeti költségvetés közel 3
éve készült el, hanem a burkolat felújításának a rendkívül magas költsége miatt is.
Amennyiben a rendszer felújításra kerül, úgy a burkolatot a szükséges mértékben és
mennyiségben helyre kell állítani.
Magyar Tibor képviselő: Az indikatív árajánlat alapján a pályázaton elnyert 114 millió Ft
támogatást ki kellene egészítenie az önkormányzatnak 70 millió Ft-tal?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elnyert bruttó 114 millió Ft összegű támogatás egy
meghatározott részét, hozzávetőlegesen nettó 70 millió Ft-ot lehet építési beruházásra
fordítani. Ahhoz, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer feletti útburkolatot a megfelelő
mértékben és minőségben ki lehessen építeni, és javítani, az indikatív árajánlat szerint plusz
70 millió Ft –ra lenne szükség. A probléma abból adódik, hogy útburkolat felújítására a
megpályázott összeg csupán 6 %-át lehet fordítani. Ez rendkívül kis összeg az indikatív
árajánlatban szereplő összeghez képest. A pályázati kiírás értelmében nyílt csapadékvíz
elvezető rendszer felújítását lehetne megvalósítani, ami azt jelenti, hogy feltételezhetően
minimális az az útburkolat, amelyet fel kell újítani, ezért állapítottak meg csupán 6 %-ot erre a
felújítási munkára. Az útburkolatot azonban a megfelelő minőségben helyre kell állítani a
rendszer felújítását követően. Mivel biztosak szerettek volna lenni abban, hogy a projekt
megvalósítása az önkormányzatra nézve nem jelent plusz költséget, ezért kértek árajánlatot. A
problémát jelezték a közbeszerzési szaktanácsadónak, Dr. Fodor András ügyvéd úrnak, aki
javasolta, hogy a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó testületi döntést vonják
vissza. A közbeszerzési eljárást azért kellett volna megindítani, mert december 31. nappal
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teljesíteni kellene a mérföldkövet, a határidő tehát rendkívül sürgeti az önkormányzatot. A
projekt-menedzser javaslata értelmében mérföldkő módosítást fognak kezdeményezni.
Hasonló problémával küzdenek másik három TOP pályázatot illetően is.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testületnek elmúlt ülésen döntenie kellett a közbeszerzési
eljárás megindításáról a határidőre való tekintettel. Bíztató, hogy egy ízben van lehetőség a
mérföldkő módosítására. További mérföldkő-módosításra sajnos nincs lehetőség, de addig
van idő a tárgyalások lefolytatására. Kéri, hogy a Testület értsen egyet a határozatok
visszavonásával.
Jeszenka Zoltán képviselő: Egyértelmű, hogy jelen esetben vissza kell vonni a
határozatokat. Megoldható a probléma, úgy hogy a pályázattól ne kelljen visszalépni?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen, megoldható. Egy elnyert pályázatot sem kívánnak
visszaadni.
Jeszenka Zoltán képviselő: Sajnos egyre több probléma merül fel az építési beruházásos
pályázatokkal kapcsolatosan. Az építőipari költségek rendkívüli mértékben emelkedtek az
elmúlt években, és ez az emelkedés állandósulni látszik. A pályázatokon az eddigiekben több
szakember is dolgozott, akiknek a munkadíját ki kellett fizetni. Reméli, hogy nem fognak
meghiúsulni a beruházások.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a problémák nem az
önkormányzat hibájából keletkeztek.
Jeszenka Zoltán képviselő: Vélhetően az előkészítő- és háttérmunkálatokat nem a kellő
odafigyeléssel végezték el, ezeken kellene változtatni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázat benyújtásához szükséges költségvetés 2015. évben
készült el. A most elkészíttetett indikatív árajánlat hozzávetőlegesen 50 %-os eltérést,
különbséget mutat az akkori költségvetéshez képest.
Mitykó Zsolt polgármester: Az árajánlatot adó vállalkozás azzal is számolt, hogy a
kivitelezési munkálatok csak 2018. évben kezdődhetnek meg, így belekalkulálta a 2018. évi
bér-, valamint anyagár emelést is.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az a tervező, aki a csapadékvíz-hálózat
rekonstrukció terveit elkészítette, készített egy árazatlan tervezői költségvetést is 2016.
áprilisában. Az árazatlan költségvetést átadta a pályázatot készítő Projektfelügyelet Kft-nek.
A Kft. most beárazta az árazatlan költségvetést és a Kft-nek is ugyanazok az összegek jöttek
ki, mint az indikatív árajánlatban. Elsősorban nem az áremelkedések miatt lett ilyen
nagymértékű a különbség, hanem mert olyan kevés pályázati összegre lehetett pályázni – és
még abból is elvontak – hogy a műszaki tartalmat csökkenteni kellett volna. Amennyiben
korábban rendelkeznek ezzel az információval, akkor a műszaki tartalmat időben csökkenteni
lehetett volna. Biztos abban, hogy ez szükséges ahhoz, hogy ne kelljen visszaadni a
pályázatot, az esetben ha a Testület nem tud önerőt hozzárendelni a megvalósításhoz.
Rajos István alpolgármester: Addig nem léphetnek tovább a projektben, amíg a Testület
abban nem dönt. Az indikatív árajánlatból kitűnik, hogy a projektet csak jelentős
önkormányzati hozzájárulással, vagy a műszaki tartalom csökkentésével tudják
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megvalósítani. Ahhoz, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyék, a projektben lépni
tudjanak, jelen ülésen a közbeszerzési eljárás megindításának és az ajánlattételi felhívás
megküldésének a visszavonásáról kell döntenie a Testületnek, mert a polgármester nincs
feljogosítva arra, hogy a Testület nélkül döntsön.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület vonja vissza a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 217/2017.
(XI.29.) Kt. számú határozatát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
243/2017. (XII.13.) Kt. számú határozata
TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadék- is belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című
pályázat kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 217/2017.
(XI.29.) Kt. számú határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 217/2017. (XI.29.) Kt. számú határozatát – melyben
arról döntött, hogy a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezése tárgyában – tekintettel arra, hogy a tervezett
kivitelezési munkálatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt – a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szabályai szerint meghívásos közbeszerzési eljárás
megindítását határozta el a Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési szakértő által elkészített
ajánlattételi felhívás alapján és felkérte Dr. Fodor András ügyvéd urat, közbeszerzési
szakértőt, hogy a közbeszerzési eljárást indítsa el – visszavonja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület vonja vissza a közbeszerzési ajánlatkérés megküldésére vonatkozó
218/2017. (XI.29.) Kt. számú határozatát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
244/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére vonatkozó ajánlatkérésről szóló
218/2017. (XI.29.) kt. sz. határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 218/2017. (XI.29.) kt. sz. határozatát – melyben
arról döntött, hogy TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” pályázatnak – az ajánlatkérésben részletezett
módon való – kivitelezésére ajánlattételre kéri fel az alábbi gazdasági szereplőket:
1. Rimai Útépítő Kft. Rimai Norbert rimaiutepito@gmail.com
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6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12.
2. Térburkolat Kft. Sütő László terburk@mail.opticon.hu
6000 Kecskemét, Madách u. 8.
3. Vépfu Kft. Vízhányó László v.laszlo@vepfu.axelero.net
6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 49/a.
4. UT-EP-KER 97 KFT Fekete Tamás utepker@invitel.hu
1077 Budapest, Izabella u. 27/a.
5. Csertő Farm Bt. Csertő János iroda@csertofarm.hu
6078 Jakabszállás, IV. Körzet 9/A.
- visszavonja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. A polgármester szabadságáról
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. §-a értelmében a
polgármester az igénybe vett szabadsága mértékéről utólagos jóváhagyás érdekében
tájékoztatja a testületet. Az I. és II. félévben kivett rendes szabadság napjainak száma: 36 nap.
A polgármester éves szabadságának mértéke 41 nap. A ki nem vett 5 napot 2017. december
21-22.-én, valamint december 27. és 29. között szándékozik kivenni. A két ünnep között
várhatóan lakossági fórumot kell tartani. 2017. évről 2018. évre átütemezett szabadsága nem
lesz. Kéri, hogy a Testület a 2017. évi szabadsága terhére 36 nap szabadság kivételét hagyja
jóvá. Kéri a Testületet, aki bejelentését elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
245/2017.(XII.13.) Kt.sz. határozat
A polgármester szabadságáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 41. §ában foglaltak alapján Mitykó Zsolt polgármester 2017. évi szabadsága terhére az alábbi
táblázatban ismertetett napokon letöltött 36 nap szabadság kivételét utólagosan jóváhagyja.
Időszak
Február 3.
Február 10.
Február 17.
Február 24.
Március 3.
Március 10.
Március 17.
Március 24.
Április 7.
Április 21.
Május 12.
Május 19.

Napok száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Május 26.
Június 22.-23.
Június 29.-30.
Július 10-14.
Augusztus 7-11.
Szeptember 15.
Szeptember 22.
Szeptember 29.
Október 12.-13.
Október 27.
November 10.
November 17.
November 24.

1
2
2
5
5
1
1
1
2
1
1
1
1

Felelős: Rajos István alpolgármester
Határidő: azonnal
3. A Petőfi Sétány felújításának lehetősége
Szentmihályi Ferenc jegyző: A 2017. október 25.-ei rendes ülésén tárgyalta a Testület annak
kérdését, hogy milyen lehetőségek adódhatnak a Petőfi Sétány felújítására. A Testület
egyetértett abban, hogy a Petőfi Sétány felújítását illetően kérjék ki az Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását és amennyiben az állásfoglalás megérkezik, úgy a
témát ismételten megtárgyalja. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) javaslata, hogy a felújítást illetően az Önkormányzat egyeztessen a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által megbízott Nemes Roland tervezővel. A tervező úr a
Zrt. valamennyi műemléki épületének rekonstrukciós tervezői munkálataiban részt vesz. A
Hivatal azért kéri a tervező úrral való egyeztetést, hogy a burkolat kialakítását illetően is egy
egységes városkép alakuljon ki. Felvette a kapcsolatot a tervező úrral, aki folyamatosan végzi
a műemlékek felmérését, és ígéretet tett arra, hogy a Petőfi Sétányt is felméri, javaslatot tesz a
felújításra vonatkozóan. A felmérés plusz költségébe nem kerül az önkormányzatnak. A
Hivatal határozott kérése, hogy mivel a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
elképzelései között továbbra is szerepel a Ménesközpontnak a Világörökségi Várományosi
listára történő feljuttatása, így a műemléki épületek felújításával kapcsolatos kérdést
globálisan kezeljék.
4. Köszönetnyilvánítás Lipták Norbert vállalkozónak
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület nevében köszönetét fejezi ki Lipták
Norbert vállalkozónak, aki több éven és több cikluson keresztül segítette a Testület munkáját,
az ülései közvetítéséhez szükséges felvétel készítésével. A Testület hosszas egyeztetést
követően jutott arra az elhatározásra, hogy a jövőben nem készíttet videófelvételt az ülésekről,
ennek okán nem hosszabbít szerződést a vállalkozóval.
5. Városi Karácsony megrendezéséhez biztosítandó anyagi támogatásról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület elmúlt ülésén arról döntött, hogy a 2017. december
19. napján megrendezendő „Városi Karácsony” elnevezésű rendezvény megszervezéséhez
szükséges anyagi forrás önkormányzati költségvetésből történő biztosításáról jelen ülésen
dönt abban az esetben, ha a költségek fedezéséhez szükséges összeget egyéb támogatásból és
felajánlásokból nem tudják biztosítani. Kérdezi Soósné Záluszki Máriát, a József Attila
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Általános Művelődési Központ intézményvezetőjét, mekkora összeget ajánlottak fel a
képviselők, és mekkora összegre van még szükség, amelyet az önkormányzatnak kellene
biztosítania.
Soósné Záluszki Máriát, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: 100.000,- Ft összegben érkezett képviselői felajánlás, és mivel az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének rendezvénytervében 300.000.-Ft-ot biztosított a Városi Karácsony
megszervezésére, amelynek költsége hozzávetőlegesen 470.000,- Ft lesz, így 70.000,- Ft-ra
lenne még szükség.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy a Testület biztosítsa a rendezvény megszervezéséhez
szükséges 70.000,- Ft-ot. Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a 2017. december 19. napján megrendezendő „Városi Karácsony” elnevezésű
rendezvény megszervezéséhez 70.000,- Ft-ot biztosítson, melynek fedezete az önkormányzat
2017. évi költségvetésének adóbevételei többlete, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
246/2017.(XII.13.) Kt. számú határozat
A „Városi Karácsony” megszervezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2017. december 19. napján megrendezendő „Városi
Karácsony” elnevezésű rendezvény megszervezéséhez 70.000,- Ft-ot biztosít.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a „Városi Karácsony”
elnevezésű rendezvény 2017. december 19. napján 15.30 órai kezdettel kerül megrendezésre.
15 óra 30 perctől a legkisebb korosztály számára lesz egy színházi előadás a színházteremben,
majd a nagyobb gyermekek részére. Ezt követően, illetve az előadással egyidejűleg és végig a
rendezvény ideje alatt játszóház, illetve kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A
megvendégelést illetően babgulyás, kalács, kakaó, tej és tea kerül kiosztásra. Nagy örömére
szolgál, hogy a rendezvény keretein belül emléklappal és ajándékkal köszönik meg a
sokszoros véradók önzetlenségét. Civil összefogás eredményeképpen valósulhat meg a
rendezvény, és ezen civil szervezetek képviselői több ízben megbeszélést, egyeztetést
folytattak a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. A rendezvényre sok szeretettel
várják Mezőhegyes lakosságát, és minden érdeklődőt.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit:
2018. január 31. 15 óra
Napirendi pontok:
1) Közmeghallgatás
2) A 2018. évi költségvetés – első forduló
3) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
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Mitykó Zsolt polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és
Krcsméri Tibor képviselőket.
Tekintettel arra, hogy a következőkben tárgyalandó témák önkormányzati vagyont érintenek,
amely kérdésekben a Testületnek döntenie kell, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján zárt ülés
elrendelését javasolja.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Mötv. vonatkozó rendelkezései
értelmében az önkormányzat vagyonával való rendelkezésre hivatkozással, az ügyvédi eseti
megbízási szerződésről, valamint az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak
ellátásáról szóló napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendeljen el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
247/2017.(XII.13.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással, az ügyvédi eseti megbízási szerződésről, valamint az I. számú fogorvosi körzet
fogorvosi feladatainak ellátásáról szóló téma tárgyalására zárt ülést rendel el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, a bizottságok, az
Önkormányzat és a Hivatal dolgozói nevében Mezőhegyes város lakosságának és
mindenkinek, aki nyomon követte az ülést, családi körben eltöltött Nagyon Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –1755 órakor – berekesztette.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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