Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. január 31. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző; dr. Szabados Éva aljegyző;
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője;
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető
Meghívott: Polacsik Attila, a városi köztemetőt üzemeltető vállalkozó
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 tisztelt jelenlévőket.
A mai tanácskozást azzal a hangsúlyos megjegyzéssel kezdi, hogy a 2014. októberében
szolgálatba lépő Képviselő-testület, 2017. december 31-ig 267 alkalommal ülésezett, amelyek
alkalmával 2529 határozatot hozott. Ez a szám több mint az előző Képviselő-testületek
hasonló időszakra vetített ülésszámai. A határozatok száma azt bizonyítja, hogy üléseik alatt
nem csak beszélgettek, hanem dolgoztak is. A Képviselő-testület alapvetően a határozatok
által irányítja Mezőhegyes sorsát. Úgy véli, hogy döntéseikkel nemcsak a problémák után
futottak, hanem valóban előrelátó módon erősítették a város pozícióját és törekedtek arra,
hogy élhető és élhetőbb legyen Mezőhegyes. Gondol itt elsősorban a Ménesbirtokkal
kapcsolatos, vagy az Európai Uniós fejlesztési források elnyerésével kapcsolatos döntéseikre.
Ezt tudva vallhatják magukénak Benedek István művelődéstörténész következő gondolatát:
„A munka értelmét az adja, hogy haszna van belőle annak a közösségnek, amelybe az egyes
beletartozik.”
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Munkatervben első napirendi pontként szerepeltetett
Közmeghallgatás 2018. január 25-én megtartásra került. Azt a gyakorlatot szeretné bevezetni
a Munkatervbe, hogy a Közmeghallgatás ne a költségvetés elfogadásának napján legyen.
Ezzel szakít a korábbi gyakorlattal, de érkezhet a közmeghallgatáson olyan lakossági kérés,
amely befolyásolhatja a költségvetés elfogadásának menetét, és amelyet a szakértőknek meg
kell vizsgálniuk.
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 2018. évi folyószámla hitelszerződés módosítása,
- A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség
javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely felújítására irányuló
projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
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- a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház
kialakítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
- Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról és a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029
kódszámú pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
- Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról és a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
- A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 és a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú
pályázatra meghívandó vállalkozások kiválasztásáról
- A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség megkeresése népkonyha bevezetésével kapcsolatosan
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentések között ismerteti
azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) A 2018. évi költségvetés – első forduló
2) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
3) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2018. évi nyersanyag norma változása
4) A polgármester szabadságolási ütemterve 2018. évre
5) A tanyagondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
6) Harcsás Ferencné fogorvosi asszisztensi kinevezése
7) Kovács-Módis Beáta közalkalmazotti kinevezése
8) A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
9) Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
10) Orosházi Kórház támogatása
11) Dr. Varga Imre ügyvéd tartós ügyvédi megbízási szerződése
12) A 2018. évi folyószámla hitelszerződés módosítása,
13) A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség
javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely felújítására irányuló
projekt közbeszerzési eljárást lezáró döntés
14) A
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti
egészségház kialakítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
15) Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról és a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029
kódszámú pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
16) Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról és a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
17) A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 és a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú
pályázatra meghívandó vállalkozások kiválasztásáról
18) A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség megkeresése népkonyha bevezetésével
kapcsolatosan
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A nyílt ülés lezárását követően – informális ülés keretében –
tájékoztatást kíván nyújtani és a Képviselő-testület véleményét kéri az alábbi két témát
illetően:
1. Úthálózatok kérdésköre
2. A Digitális jólét programhoz kötődő probléma.
Javasolja, hogy a 2. és az 5. számú napirend megtárgyalásával kezdjék a testületi ülést,
tekintettel arra, hogy a téma kapcsán az érintettek meghívást kaptak az ülésre. Kéri, akinek
javaslata, módosító indítványa van a napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította,
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hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a
napirendi pontokkal, és a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjére tett javaslatával,
kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt és zárt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt és zárt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
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:
22/2018.(I.31.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 65/2017., 158/2017., 212/2017., 232/2017.,
237/2017., 238/2017., 240/2017., 241/2017., 6/2018. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a zárt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki a zárt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót 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:
23/2018.(I.31.) Kt. sz. határozat
Zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 248/2017. és 249/2017. Kt. sz. zárt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő
bevételektől és kiadásokról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozót,
amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatóját illetően, illetve olyan esetleges probléma,
felvetés van, amely közös megoldást igényel, azt tegye meg.
Polacsik Attila, köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A tájékoztatóhoz nem kíván kiegészítést
tenni.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Az együttes bizottsági
ülésen a jegyző úr tájékoztatást nyújtott a temető körüli kerítés folyamatos javításáról. Jó az
együttműködés az önkormányzat és a vállalkozó között.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót, és azt elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen felvetődött
néhány kérdés. A temető rendjét illetően érkezett jelzés. Örömmel veszik, hogy a temető
nyitvatartása napközben folyamatosan biztosított, és a kapuk is nyitva vannak, ellenben
nagyon sokan behajtanak gépjárművel a temető területére. Meglátása szerint a többségük
indokolatlanul tartózkodik a temető területén gépjárművel, emellett túl nagy sebességgel is
közlekednek. Ezek a gépjárművek veszélyeztetik a hozzátartozók biztonságát, és rongálják a
temető zöld felületeit is. Azoknak a hozzátartozóknak, akik betegségükből, korukból
kifolyólag nehezen tudják megközelíteni a sírt, engedélyezhetik a gépjárművel történő
behajtást, de más esetekben nem javasolja. Célszerű lenne sebességkorlátozást is bevezetni. A
bizottság javasolja, hogy a kegyeleti szempontokat is figyelembe véve, találjanak megoldást a
problémára, amennyiben szükséges, az önkormányzattal együttműködve.
Polacsik Attila, köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Sajnos ez gyakran előforduló probléma,
amelyet Ő is tapasztal. Amennyiben ilyen eset fordul elő, felhívja az érintett figyelmét arra,
hogy ezzel megsérti a temető rendjét, de sajnos a felszólításainak nem sok eredménye van.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Tájékoztató
táblával fel lehetne hívni a temetőt látogatók, hozzátartozók figyelmét, esetlegesen behajtást
tiltó jelzőtábla, vagy mobil parkolás és behajtásgátló oszlop, valamint sebességkorlátozó tábla
kerülhetne kihelyezésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A temető rendjében szerepeltetni kell és azt jól látható helyen
kell megjeleníteni, hogy a temető területére csak és kizárólag mozgáskorlátozott
igazolvánnyal rendelkezők mehetnek be gépjárművel. A figyelemfelhívó táblát ki lehetne
helyezni a temető hátsó bejáratánál felállítandó hirdetőtáblán.
Polacsik Attila, köztemetőt üzemeltető vállalkozó: Az önkormányzat által biztosított
hirdetőtáblát már felállították a temető hátsó bejáratánál, amelyen a temető rendje jól látható
formában kihelyezésre került.
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Kerekes György képviselő: A sebességtúllépés megakadályozása érdekében úgynevezett
„fekvőrendőr” létesítését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnos több esetben komfortprobléma és nem egészségügyi
probléma miatt hajtanak be a hozzátartozók a temető területére gépjárművel.
A szemét elszállítása a temetőből milyen időközönként történik meg?
Polacsik Attila, köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A zöld hulladék elszállítása rövid időn
belül befejeződik. A rácsos tárolóedényzetek elszállítását a hulladékszállítást végző
vállalkozás megkezdte. 2017. évben kialakításra kerültek az új konténerek tárolásának a
helyei. A jelenlegi hulladéktárolási rendszer – amely esztétikailag nem a legmegfelelőbb –
megszűnik. Igyekszik minden helyen szabályos konténereket elhelyezni. A műanyag
konténerek beszerzése folyamatos, egy kis időt igényel, hiszen nagy költséget jelent. 8-9
konténerre van szükség, és egy konténer ára körülbelül 30-40.000,- Ft + ÁFA. 7 konténert
ajánlott fel az önkormányzat, amelyből 3 rendkívül rossz állapotban van, azok
használhatatlanok.
Mitykó Zsolt polgármester: A temetőt üzemeltető vállalkozó több ízben jelezte, hogy a
jelenlegi urnafal betelt, rendkívül nagy szükség lenne új urnafal kialakítására. Ennek
kiépítésére igyekeznek közösen megoldást találni.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Arra van lehetőség,
hogy a temető rendjét – a temetőben, a temető környékén – a közterület felügyelő
meghatározott időközönként ellenőrizze, szükség esetén felhívja azok figyelmét, akik
megszegik a rendelkezéseket? A figyelmeztetés a szabálytalankodókat elrettenheti a további
szabálytalanságok elkövetésétől.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a felvetéssel. Fel lehetne kérni a polgárőr szervezeteket
is, hogy gyakrabban ellenőrizzék, figyeljék a szabálytalankodókat.
Polacsik Attila, köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A temető üzemeltetőjének előzetes
engedélyével munkavégzés céljából be lehet hajtani gépjárművel a temető területére. Aki
ilyen céllal hajt be, az mindig jelzi.
Mitykó Zsolt polgármester: A köztemetőben lévő lakóház ingatlant az önkormányzat
értékesítette Polacsik Attila vállalkozó részére, azzal a céllal, hogy azt az ingatlant a temető
üzemeltetője felújítsa. Ebben az ingatlanban kerül kialakításra a nyilvános mosdó?
Polacsik Attila, köztemetőt üzemeltető vállalkozó: A felújítást megkezdték, a nyilvános
mosdó az új épületben kerül kialakításra, akadálymentes mosdóhelyiség is lesz.
Mitykó Zsolt polgármester: Megköszöni Polacsik Úr munkáját. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a köztemető üzemeltetőjének tájékoztatóját a 2017. évi bevételekről és kiadásokról
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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24/2018.(I.31.) Kt. sz. határozat
Városi köztemető üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Polacsik Attila, a városi köztemető üzemeltetője által
beterjesztett, a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2017. évi bevételekről és kiadásokról
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A tanyagondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület az önkormányzat II. számú körzetének, a
Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major területén ellátandó tanyagondnoki
álláshely betöltésére pályázatot írt ki, amelynek beadási határideje 2018. január 20. volt. A
pályázat kiírására Pósa István nyugdíjba vonulása okán került sor. A pályázat benyújtására
nyitva álló határidőig kettő pályázat érkezett. A határidő lejártát követően az egyik pályázó
visszavonta pályázatát. Az egyetlen pályázatot benyújtó személy Gergely László, aki több
hónapja már helyettesként látta el a tanyagondnoki feladatokat. Gergely László pályázata
mind formailag, mind tartalmilag megfelel a kiírásnak. A pályázó a feladat ellátására
alkalmas, és előnyt élvez abból a szempontból is, hogy elvégezte a feladat ellátásához
szükséges tanyagondnoki képzést is. A tanyagondnoki álláshelyre jelentkező 2018. január 25.
napján lakossági fórum keretében mutatkozhatott be az érintett majori lakók előtt. A majori
lakók maradéktalanul meg vannak elégedve Gergely László helyettes tanyagondnoki
munkájával, egyhangúlag támogatták tanyagondnoki kinevezését.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést mindhárom bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés és a pályázati anyag a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és támogatja Gergely László tanyagondnoki kinevezését.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja Gergely László tanyagondnokká történő kinevezését.
Munkájához további sok sikert kíván.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság támogatja Gergely László tanyagondnoki kinevezését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, esetlegesen más javaslata van,
azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület Gergely László Mezőhegyes, Gluzek Gyula ltp. 6/A 1. em. 6. szám alatti
lakost nevezze ki közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú
körzetének, a Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major tanyagondnokának, az
önkormányzat falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás szakfeladatára, tanyagondnok
munkakörbe, 2018. február 1.-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben,
illetményét bruttó 210.171,- Ft/hó összegben állapítsa meg, kézfelnyújtással szavazzon.

6

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:
25/2018. (I.31.) Kt. számú határozat
Gergely László kinevezése a II. számú körzet tanyagondnokának
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kinevezi
Gergely László (Szül: Füzesgyarmat 1956.08.25., an: Bartha Irma) Mezőhegyes, Gluzek
Gyula ltp. 6/A 1. em. 6. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város
Önkormányzata II. számú körzetének, a Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57.
major tanyagondnokának, az önkormányzat falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás
szakfeladatára, tanyagondnok munkakörbe, 2018. február 1.-jétől határozatlan időre, heti 40
órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.
15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó 210.171,- Ft/hó összegben állapítja meg,
mely magába foglalja a garantált bérminimum – 180.500,- Ft/hó – valamint a kötelező
szociális ágazati összevont pótlék – 29.671,- Ft/hó – összegét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon Gergely László
kinevezési okiratának módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: a közalkalmazotti kinevezés módosítására: 2018. február 5.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület nevében gratulál Gergely Lászlónak tanyagondnoki
kinevezéséhez, és eredményes, hasznos munkát kíván!
1. napirendi pont: A 2018. évi költségvetés – első forduló
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Évát, a pénzügyi-gazdálkodási
csoport vezetőjét, tájékoztassa a Testületet az önkormányzat 2018. évi költségvetési
tervezetének főbb mutatóiról.
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A Képviselő-testület, a
bizottságok, az önkormányzati intézmények, intézményegységek, a Polgármesteri Hivatal
vezető munkatársai előzetes egyeztetéseket követően előkészítették az önkormányzat 2018.
évi költségvetésének tervezetét.
A három intézmény költségvetési főösszege 1.916.418.852,- Ft. A költségvetési kiadások
intézményenként az ÁMK vonatkozásában 288.589.000,- Ft, a Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában 155.936.535,- Ft, valamint az önkormányzat vonatkozásában 1.471.893.317,Ft. A hiány összege 133.280.661,- Ft. A tervezet összeállításánál figyelembe vették a 2018.
január 1-jétől alkalmazandó minimálbér, és az új szociális hozzájárulási adó mértékét. A
szociális ágazati pótlékot, a kulturális pótlékot, és a bölcsődei pótlékot is az előírásoknak
megfelelően szerepeltették a tervezetben. A cafetéria összege nem változott.
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Mindhárom intézményt illetően történt létszámváltozás. A Magyar Államkincstár ellenőrzése
kapcsán az ÁMK 2018. január 1. napjától önállóan működő és gazdálkodó, de gazdálkodási
egységgel nem rendelkező intézménnyé alakult. Ennek oka, hogy az intézménynél
foglalkoztatottak száma nem éri el a 100 főt. A jogszabály értelmében meg kellett szüntetni az
ÁMK gazdálkodási csoportját. Az ÁMK gazdasági részlegénél dolgozó 2 fő közalkalmazott a
Polgármesteri Hivatalhoz került köztisztviselői jogviszonyba. Az ÁMK gazdálkodási
csoportjánál lévő üres álláshelyek megszüntetésre kerültek és a további 4 közalkalmazott az
intézményvezető döntése alapján különböző szakfeladatokra került áthelyezésre. Az
önkormányzat állományi létszáma 2 fővel növekedett, mivel a Testület döntött egy fogorvos,
és jelen ülésen dönt egy fogorvosi asszisztens közalkalmazottként történő kinevezéséről. Az
önkormányzat statisztikai állományi létszáma 118 fő – ebből 52 fő van az ÁMK-nál, 30 fő a
Polgármesteri Hivatalnál, 36 fő az önkormányzatnál. A Polgármesteri Hivatalnál 2 üres
álláshely van. Az önkormányzat parkgondozó és karbantartó részlegénél többen nyugdíjba
vonulnak 2018. évben, de szükség lesz az álláshelyek betöltésére, ezért a béreket betervezte.
A dologi kiadásokat illetően csak a legszükségesebb tételeket tervezték be, azok összege nem
haladja meg a 2017. évben betervezett összegeket. A Polgármesteri Hivatalnál 10 millió Ft-ot
tervezett be a településrendezési terv kötelező módosításának költségeire. Ezen költség
hitelfelvétellel szemben került betervezésre, tekintettel arra, hogy ezen költség fedezetét
illetően még nincsenek konkrét információk. Nem kizárt, hogy központi támogatás érkezik a
költségek biztosítására. Ezen költség nincs hatással a hiány mértékére. 1-1 millió Ft került
betervezésre a városgazdálkodási feladatokra közterületi útburkolatok felújítására és KRESZ
táblák beszerzésére, cseréjére. A 12/C. számú mellékletben, működési célú pénzeszköz
átadásként szerepel a Mezőhegyesi Sportegyesület TAO pályázatának önerejéhez, a
Sportpálya felújítására biztosított 20 millió Ft, valamint az ÁMK tornaterem felújítására
biztosított 18 millió Ft. A Kozma Ferenc u. 11. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyó 56
millió Ft bevétel nincs nagy hatással a hiányra, tekintettel arra, hogy a Testület korábbi
döntéseinek megfelelően ezen összegnek egy része a fedezete a Mezőhegyesi Sportegyesület
által elnyert TAO támogatás önerejének, amelyre 20 millió Ft-ot ítélt meg a Testület, egy
része pedig az ÁMK tornaterem felújításának fedezete lesz, amelyhez hozzávetőlegesen 18
millió Ft-ra lesz szükség. Polgármesteri utasításra a vételár fennmaradó részét nem tervezhette
be működtetésre, az tartalékként szerepel a költségvetésben. Amennyiben ezen összeg nem
tartalékként szerepelne, úgy az a hiány összegét csökkentené. A beruházásokat és felújításokat
illetően felső utasítás érkezett, hogy a 2017. évben elindult TOP pályázatokat milyen
formában kell szerepeltetni a költségvetésben. Az uniós pályázatok teljes támogatási összege
leutalásra került, amely rendkívül nagy összeget jelent. Ezen összegeket – körülbelül 655
millió Ft-ot – a pénzmaradvány soron kellett szerepeltetni. Azok a pályázatok szerepelnek a 4.
számú mellékletben, amelyek még nem indultak el, és nincs támogatási szerződés sem, illetve
nem utaltak előleget, de elő vannak irányozva,.
A bevételeknél a központi támogatásokat illetően nagy változás nem történt a koncepcióhoz
képest. A központi támogatások négy részből tevődnek össze, az önkormányzat működési
támogatása, a köznevelési, szociális, valamint a kulturális feladatok támogatása. A
lakosságszám csökkenése, valamint az adóerő-képesség stagnálása, illetve emelkedése
hatással van a központi támogatások mértékére. Az önkormányzat működési támogatása 7
millió Ft-tal kevesebb, mint 2017. évben. A köznevelési és a szociális-gyermekjóléti feladatok
tekintetében 3-3 millió Ft többlettámogatás fog érkezni. Ennek oka, hogy a bölcsődei
központi támogatások teljes mértékben átalakultak. A szociális feladatok esetében a
létszámváltozás okozza a többlettámogatást. A könyvtári központi támogatás valamivel
kevesebb, mint a tavalyi évben, tekintettel arra, hogy az a lakosságszámtól függ.
A nagy összegű hiányhoz az adóbevételek alakulása is nagymértékben hozzájárult. Az
adócsoport jelzése szerint 2017. évhez képest 16,5 millió Ft-tal kevesebb adóbevételre
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számíthatnak 2018. évben. Az étkezési térítési díjakat illetően a tervezetben az új – jelen
ülésen tárgyalandó – összegekkel számolt.
A bevételek részét képezi a hitelfelvétel is. 2018. évre kettő új hitel felvételét tervezte be, de
mindkettő bizonytalan, elképzelhető, hogy nem lesz rá szükség. Egyrészt a településrendezési
terv módosítására beállított 10 millió Ft, másrészről a fogászati kezelőszék beszerzésére
tervezett 8 millió Ft. Célszerű hitelként szerepeltetni a költségvetésben bizonyos
fejlesztéseket, mert azáltal a hitel felvételekor nem kell kormányengedélyt kérni, sokkal
egyszerűbb a hitelügyintézés. Amennyiben nem lesz szükség a hitelre, az a tétel bármikor
módosítható a költségvetésben.
Az elmondottakat figyelembe véve a hiány összege 133.280.661,- Ft, amely rendkívüli
támogatásként került betervezésre a költségvetésbe. Bízik abban, hogy az év végére össze
tudják zárni a költségvetést. Eddig mindig sikerült.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2017. decemberi rendes ülésén tervezési alapként
elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját, majd a 2018. január 25.
napján megtartott közmeghallgatáson lehetőséget biztosított a lakosság számára, hogy
megtegyék az észrevételeiket, javaslataikat. 2018. január 29. napján az önkormányzat
intézményvezetői, gazdasági vezetője és az érdekegyeztető szervezetek tehették meg
észrevételeiket, javaslataikat a költségvetési tervezetet illetően. Ugyanezen a napon a Testület
bizottságai tehettek javaslatot a költségvetési tervezettel kapcsolatosan. Amennyiben jelen
ülésen nem dönt a Testület a költségvetés elfogadásáról, úgy azt jogszabály értelmében
legkésőbb 2018. február 28. napjáig teheti meg.
Kéri a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Jól értelmezi, hogy 2018. január 1. napjától megemelésre került a
köztisztviselők bére?
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A Magyarország 2017.
évi központi költségvetésről szóló törvény lehetőséget biztosított arra, hogy a Testület eltérő
mértékben állapítsa meg a köztisztviselők illetményalapját. A Testület az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének tárgyalásakor élt ezzel a lehetőséggel, és az akkor 38.650,- Ft mértékű
illetményalapot megemelte 45.000, Ft-ra. A 2018. évi költségvetés is ezzel a mértékű
illetményalappal számol, tehát nem tervezték a köztisztviselők béremelését.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A 2018. évi költségvetésben a 2017. évi bérek kerültek
betervezésre. A középfokú végzettségű köztisztviselők többségének a bére az emelés nélkül
nem érné el a garantált bérminimum mértékét, így is alig haladja azt meg.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben 2017. évben a Testület megállapította a béremelést,
és az az idei évre nem változott, miért kell szerepeltetni a 2018. évi rendeletben is? Az Állam
részéről tehát nem kaptak béremelést a köztisztviselők.
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A Magyar
Államkincstár kérésére kell szerepeltetni a béremelésre vonatkozó rendelkezést az idei évben
is.
Magyar Tibor képviselő: A közművelődés és könyvtár feladaton foglalkoztatott 8 fő hogyan
tevődik össze?
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Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: 1 fő intézményegység vezető, 1 művelődésszervező, 1 könyvtáros, 1
technikus, 1 portás, 1 ügyviteli dolgozó, 1 informatikus, 1 iskolai védőnő és emellett, 1
művelődésszervezői üres álláshely van.
Magyar Tibor képviselő: Az iskolai védőnő miért a közművelődési feladaton szerepel?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Máshová nem sorolható, sem az óvodai, sem a bölcsődei feladatokhoz
nem tehetik.
Mitykó Zsolt polgármester: Az iskolai védőnő kérdését meg kell vizsgálniuk. A feladat
ellátására csak részben kap az önkormányzat állami finanszírozást, a munkaidő 8 órára történő
kiegészítése a Testület döntése, annak finanszírozását a Testület biztosítja.
Az önkormányzat statisztikai állományi létszáma 118 fő, amely 124 főről csökkent le. Ebből
52 főt a József Attila ÁMK foglalkoztat.
Magyar Tibor képviselő: A városgazdálkodás 16 fővel látja el a feladatát. A
közmunkaprogram átalakulásával ez a létszám elegendő lesz a város gondozására?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Vélhetően lesznek problémák. Gergely László tanyagondnokká
történő kinevezésével tovább csökken a parkgondozók létszáma. Az idén ráadásul többen
nyugdíjba is vonulnak. Sajnos rendkívül nagy problémát jelent, hogy kevés a megfelelő
végzettséggel rendelkező szakember, ezért nem is találnak új munkaerőt.
A közmunkaprogramot illetően a négy programban összesen 70 fő fog dolgozni. Úgy
szervezik a programokat, hogy a parkfenntartással ne legyen probléma. Vannak nehézségek,
problémák, de igyekeznek minden feladatot maximálisan megoldani.
Magyar Tibor képviselő: Sajnálattal tapasztalta, hogy a hiány összege a költségvetési
tervezet véglegesítésére folyamatosan növekedett. Nem fog gondot okozni a hiány mértéke?
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Várja a javaslatokat a
hiány összegének a csökkentése érdekében. A döntéseket a Testület hozza meg, Ő annak
megfelelően készíti elő a költségvetést. A koncepció tárgyalásakor is kérte, hogy tegyék meg
a javaslatokat a hiány csökkentését illetően, de azok nem érkeztek.
Magyar Tibor képviselő: Úgy véli, hogy a javaslatokat a szakembereknek kellene
megtenniük, majd azt megvizsgálva a Testület hozza meg a döntést.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Úgy véli, hogy nem rosszabb az önkormányzat anyagi
helyzete, és nem bizonytalanabb a költségvetés, mint 2017. évben. A tavalyi évet is – a
nehézségektől eltekintve – végig tudták vinni. Vannak tételek a költségvetési tervezetben,
amelyek nem biztos, hogy teljesülnek az év folyamán. Ez minden évben elmondható, vannak
betervezett költségek, amelyek megmaradnak a tervezés szintjén, de nem teljesülnek. Mint
ahogyan a korábbi években, most is sok olyan tétel van, amelyhez rendelt költség év közben
változhat, csökkenhet, vagy nem is kell saját erőt biztosítani a megvalósításához, mert év
közben központi támogatás érkezik rá. 2017. évben 11 millió Ft-tal sikerült csökkentenie az
adócsoportnak a hátralékot, amelyre év elején még nem láttak esélyt. Ez is nagymértékben
befolyásolta a költségvetés alakulását. Sajnálatos tény, hogy a szállítók felé ilyen
nagymértékű a tartozás, de bízik abban, hogy a Centrál Étteremben bevezetett svédasztalos
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kínálat megnöveli a vendégek létszámát, a forgalmat és a bevételt, amely által csökkenthető
ez a tartozás is. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a hiány mértékét.
Mitykó Zsolt polgármester: Két nagyon fontos kormányzati döntés határozta meg az
önkormányzat működését az elmúlt évek során. Az egyik a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vétele 2013. évben, majd a másik 2017. évben történt, amikor magának az
épületnek a működtetését is átvette az Állam. Ez egy korszakalkotó lépés volt a korábbi
testületek működéséhez viszonyítva. Ennek ellenére a hiány mértéke nem sokkal csökkent, de
régebben volt, hogy a többszöröse is volt a jelenleginek, mégis biztosítani tudták a
működtetést és átvészelték az időszakot. Figyelemmel kell lenni arra, hogy jelentős mértékű
központi támogatás kerül elvonásra, közel 50 millió Ft-tal kevesebb állami támogatás érkezik
2018. évben az önkormányzathoz. A központi támogatás csökkenésének az oka a
lakosságszám csökkenése, az adóbevételek stagnálása mellett, ebből adódóan az egy főre jutó
adóerő-képesség változása. Ez a jelentős mértékű elvonás nagy hatással van a hiány
mértékére. Nagyon fontos lenne, hogy a lakosságszám ne csökkenjen 5000 fő alá. Ezen
túlmenően számos tényező befolyásolja a költségvetés alakulását, amelyre a Testület nincs
hatással. Ilyen például, hogy a befolyt gépjárműadó 60 %-át tovább kell utalni a Magyar
Államkincstár részére, vagy, hogy a lakosság egy része nem fizeti be a kivetett adókat, és sok
esetben azt behajtani sem tudják.
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: 2017. évben 229 millió
Ft adóbevételt terveztek be a költségvetésbe, amelyhez képest év végére az összes adóbevétel
összege 248 millió Ft lett. A jelenlegi költségvetési tervezetben szereplő 213 millió Ft egy
előrevetített tervszám, amely jelentős mértékben változhat.
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: A 213 millió Ft adóbevétel az az összeg, amely
biztonsággal tervezhető, ennél csak több folyhat be az év végére. Nem szerencsés előre nagy
összeget tervezni, amely esetlegesen nem valósul meg az év végére. Május hónapban már
pontosabb információval tud szolgálni, amikor benyújtásra és feldolgozásra kerülnek az
iparűzési adóbevallások, és előírják a szeptemberi adóelőlegeket. A magánszemélyek
kommunális adója, a gépjárműadó, a talajterhelési díj, és az idegenforgalmi adó bevételek
vonatkozásában szinte teljesen pontos összegekkel tud szolgálni, de az iparűzési adót illetően
ilyenkor még nem tudhatják, hogy milyen évet zárnak a vállalkozók, vállalkozások. Az egyik
legnagyobb adót fizető vállalkozással, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel történő
egyeztetés alapján csökkentette le a várható adóbevétel összegét.
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: 2017. évben 20 millió
Ft pótelőirányzat érkezett év közben az Államtól, amelyről előzetesen nem volt információja,
tehát év elején a költségvetésben sem szerepelhetett. Ilyen például a minimálbér-emelés
támogatása, a szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, kulturális pótlék támogatása. Ezeket a
támogatásokat előre nem tervezheti, viszont ezen tételeket a kiadási oldalon szerepeltetnie
kell, amely a hiányt növeli. A költségvetés tervezetét az előző év bázis adataira építve állítja
össze. Nagyobb összegű plusz kiadást a béremelések jelentenek, amelyet törvény határoz
meg, arra az önkormányzat nincs hatással. A dologi kiadások az előző év adatai alapján
kerülnek betervezésre. 2017. évhez képest 10 %-kal több támogatást vont el az Állam, ez
2018. évben 52 millió Ft támogatás megvonását jelenti. Vannak feladatok, amelyekre
egyáltalán nem érkezik állami támogatás. Ilyen például a városgazdálkodási feladatok. A
hivatal működtetésére is kevesebb támogatás érkezik.
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Uj Zoltán képviselő: Megítélése szerint ez a hiányösszeg még kezelhető, nincs olyan nagy
probléma. Probléma abból adódhat, ha ez a hiány tovább nő és ezt a hiányt a jövő évi
választások alkalmával, az újonnan felállt Testület átveszi. Igen komoly bírálat érheti a
jelenlegi Testületet. Amennyiben év közben nem csökken a hiány mértéke, úgy a következő
évben érdemes lenne azon elgondolkodni, melyik az a feladat, amely nagyon nagy
költségráfordítást igényel, mi az, ami generálja a nagy összegű hiány kialakulását. A
köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele a költségvetésben nem azt az eredményt
mutatja, mint amit vártak attól. A hiány mértéke akkora, hogy azt már saját bevételből,
ingatlan értékesítéséből nem orvosolhatják. Arra pedig nem számíthatnak, hogy a hiány
mértékével megegyező, vagy a hiányt jelentősen csökkentő központi támogatásban részesül
az önkormányzat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat gazdálkodásában nincs olyan tétel, amely
felesleges lenne, vagy amely a hiány mértékét indokolatlanul növelné. Csak és kizárólag a
működtetés folyamatos biztosításához szükséges költségek kerültek betervezésre. A korábbi
fejlesztések, a beruházások, a különböző eszközbeszerzések kivétel nélkül mind pályázati
támogatással valósultak meg, és ezt kívánják folytatni a jövőben is. A költségvetési tervezetet
megvizsgálva elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása tervszerű, a hiány nem az
önkormányzat nem megfelelő gazdálkodásából fakad.
Laurinyeczné Hurguly Éva, pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Több olyan tétel van,
amelyet illetően biztos abban, hogy 2018. évben nem valósul meg. Ettől függetlenül be kell
tervezni ezeket, mert amennyiben nem szerepelnek a költségvetésben, úgy azokat nem is
tudnák megvalósítani az adott évben.
Krcsméri Tibor képviselő: Számolni kell azzal is, hogy váratlan kiadások is lesznek.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet mindhárom bizottság véleményezte. (A
rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A rendelettervezet
jól átlátható, igen részletesen ismerteti az egyes költségvetési tételeket. A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság nevében megköszöni a pénzügyi vezető munkáját. A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek további kérdése, véleménye van a
költségvetést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről
szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
3. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzat 2018. évi nyersanyag norma
változása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Az ÁMK Centrál Étterem jelenleg érvényes nyersanyag normája 2014. év
óta nem változott, így a bizottság indokoltnak tartja az emelést. A bizottság javasolja a
nyersanyagnormának az előterjesztésben ismertetett mértékben történő megemelését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a nyersanyag norma mértékének emelését. A nyersanyagnorma egy adag
étel előállításához szükséges nyersanyag mennyiségét jelenti?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Nem, a
nyersanyagnorma az étel előállításához szükséges nyersanyag árát jelenti, a jogszabály
rendelkezik ilyen megfogalmazásról. A Centrál élelmezésvezetője jelezte, hogy a jelenleg
érvényes nyersanyag árakból a jogszabályban meghatározott étel mennyiséget már nem tudja
előállítani, ezért szükséges a nyersanyag norma megemelése.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A Testület következő ülésére kerül beterjesztésre a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításának a tervezete, amely tartalmazni fogja a szülők által fizetendő, a
nyersanyagnorma alapján kiszámított új térítési díjakat.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A szülőknek a
nyersanyagnorma ÁFA-val növelt értékét kell megfizetniük térítési díjként.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a nyersanyagnormának az előterjesztésben ismertetett
mértékben történő megemelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Centrál Étterem 2018. március 1-től érvényes nyersanyagnormáját
az előterjesztésben szereplő értékekkel hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
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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26/2018.(I.31.) Kt. sz. határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem nyersanyagnormájának
jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ Centrál
Étterem által biztosított étkeztetés 2018. március 1-től alkalmazandó nyersanyagnormáját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Diákotthoni ellátás
nettó 900,- Ft
Egész napos iskola
(tízórai, ebéd)
nettó 410,- Ft
Menza (ebéd)
nettó 300,- Ft
Óvodai ellátás
nettó 411,- Ft
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Bölcsődei ellátás
nettó 400,- Ft
Középiskolai tanulók
(reggeli, ebéd, vacsora)
nettó 752,- Ft
Felnőtt étkezés
nettó 752,- Ft
(reggeli, ebéd, vacsora)
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemterve 2018. évre
Mitykó Zsolt polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
értelmében a polgármesternek meg kell határoznia az adott év szabadságának ütemezését,
melyet a Testületnek február 28-áig kell jóváhagynia. Az alpolgármester szabadságára
ugyanezen szabályok vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a
polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki. A polgármestert 2018.
évben 41 nap szabadság illeti meg. A határozati javaslat ismerteti, hogy 2018. évben mely
napokon kívánja letölteni a szabadságát. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadását az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati
javaslatnak megfelelően hagyja jóvá a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét,
kézfelnyújtással szavazzon.
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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27/2018. (I. 31.) Kt. számú határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 2018. évre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint jóváhagyja a polgármester
2018. évi szabadságolási ütemtervét:
- Összes szabadság: 41 nap – szabadság kivétele: Február 2. 1 nap, Február 9. 1 nap, Február
16. 1 nap, Február 23. 1 nap, Március 2. 1 nap, Március 9-10. 2 nap, Március 23. 1 nap,
Április 6. 1 nap, Április 13. 1 nap, Április 20-21. 2 nap, Április 27. 1 nap, Május 11. 1 nap,
Május 18. 1 nap, Május 25. 1 nap, Június 8. 1 nap, Június 15. 1 nap, Július 16.-20. 5 nap,
Augusztus 21-24. 4 nap, Szeptember 14. 1 nap, Szeptember 21. 1 nap, Szeptember 28. 1 nap,
Október 12-13. 2 nap, Október 19. 1 nap, November 9-10. 2 nap, November 16. 1 nap,
November 23. 1 nap, December 1. 1 nap December 21. 1 nap, December 27-28. 2 nap.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Harcsás Ferencné fogorvosi asszisztensi kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Harcsás Ferencné az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi
asszisztensi feladatait látná el 2018. február 1. napjától, közalkalmazotti jogviszonyban,
fogorvosi alapellátás szakfeladaton. Illetménye bruttó 199.100,- Ft/hó összegben kerülne
meghatározásra. Harcsás Ferencné jelenleg Pitvaros Községi Önkormányzat
közalkalmazottja, és áthelyezéssel kerülne Mezőhegyes Város Önkormányzatához. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
Harcsás Ferencné Pitvaros, Deák F. u. 16/A. szám alatti lakost nevezze ki közalkalmazotti
jogviszonyba, az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi asszisztensének, Mezőhegyes Város
Önkormányzatának fogorvosi alapellátás szakfeladatára, 2018. február 1.-jétől határozott
időre, 2018. december 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben, illetményét bruttó 199.100.Ft/hó összegben állapítsa meg, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
28/2018. (I.31.) Kt. sz. határozat
Harcsás Ferencné kinevezése az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi asszisztensének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján kinevezi Harcsás Ferencné (szül: Herdinai Éva
1966.07.07., an: Czigle Mária) Pitvaros, Deák F. u. 16/A. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba, az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi asszisztensének, Mezőhegyes Város
Önkormányzatának fogorvosi alapellátás szakfeladatára, 2018. február 1.-jétől határozott
időre, 2018. december 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Áthelyezés esetén próbaidőt kikötni nem kell.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
szabályainak megfelelően, tekintettel a 2018. évben érvényes garantált bérminimum
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összegére, valamint az áthelyező munkáltatónál megállapított magasabb illetményére, bruttó
199.100.-Ft/hó összegben állapítja meg, mely magában foglalja a garantált bérminimum
összegét (bruttó 180.500.-Ft/hó) és a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész összegét
(bruttó 18.600.-Ft/hó).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. február 1.
7. napirendi pont: Kovács-Módis Beáta közalkalmazotti kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Az Önkormányzat Szociális Egységének takarítói álláshelye
2017. december 31. napjával üresedett meg, a korábbi dolgozó kérésére, közös megegyezéssel
szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya. Kovács-Módis Beáta jelentkezett a megüresedett
takarítói álláshelyre, aki alkalmas és megfelelő a feladat ellátására. Az álláshely betöltése
sürgős, mert csak 1 takarítónő van az egységben, nincs helyettese, ezért javasolja KovácsMódis Beáta közalkalmazottként történő kinevezését. Kéri, akinek kérdése, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Kovács-Módis Beáta Mezőhegyes, Táncsics u. 5. szám alatti lakost nevezze ki
közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egysége idősek
nappali ellátása szakfeladatára, takarító munkakörbe, 2018. február 1.-jétől határozott időre, 1
év időtartamra, heti 40 órás teljes munkaidőben, illetményét bruttó 146.500,- Ft/hó összegben
állapítsa meg, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
29/2018. (I.31.) Kt. sz. határozat
Kovács-Módis Beáta határozott idejű közalkalmazotti kinevezése takarító munkakörbe
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kinevezi
Kovács-Módis Beáta (Szül: Módis Beáta, Újfehértó 1974.02.02., an: Vadon Erzsébet)
Mezőhegyes, Táncsics u. 5. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes
Város Önkormányzata Szociális Egysége idősek nappali ellátása szakfeladatára, takarító
munkakörbe, 2018. február 1.-jétől határozott időre, 1 év időtartamra (2019. január 31.-jéig),
heti 40 órás teljes munkaidőben.
A próbaidő időtartamát 3 hónapban határozza meg.
Illetményét a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.
15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó 146.500,- Ft/hó összegben állapítja meg,
mely magába foglalja a minimálbér – 138.000,- Ft/hó – valamint a kötelező szociális ágazati
összevont pótlék – 8.500,- Ft/hó – összegét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
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Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. február 1.
8. napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: A hat Szavazatszámláló Bizottságba összesen 18 tagot kell
megválasztani, a póttagok száma 12. A bizottságba történő felkérést a korábbi tagok közül
szinte mindenki elfogadta. Felkéri a jegyző urat, tájékoztassa a testületet az előterjesztéssel
kapcsolatosan. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az
országgyűlési képviselők választásának napját. A jegyzőnek, mint a Helyi Választási Iroda
vezetőjének felelőssége a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a kiválasztása és a testület
elé terjesztése elfogadásra. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
értelmében a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be. A képviselő-testület a tagok és póttagok megválasztásáról egy szavazással dönt.
A kisebbségi szavazatszámláló bizottság megválasztására a 2018. februári rendes ülésen kerül
sor. A megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak mandátuma a
következő általános választás kitűzését követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Szavazatszámláló Bizottságok összetételét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
30/2018. (I.31.) kt. sz. határozat
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
1. sz. – 6. sz. Szavazatszámláló Bizottság
Tagjai:
Bajusz Péterné
Bertók Edina
Csete Timea
Dankó Gyula
Gál Mária
Hajdú Sándor
Hanczik Tibor
Hollós László
Kékes-Szabó Kálmán
Kovács Sándor
Labáth Ágnes
Maczák Andrásné
Méreg Tiborné
Perlaki Edit
Polacsik Attila
Réthy Gyuláné

Mezőhegyes, Zrínyi u. 5.
Mezőhegyes, Posta u. 61.
Mezőhegyes, Molnár C. Pál ltp. 8/B 3/10.
Mezőhegyes, Kossuth u. 10.
Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A. 2. a.
Mezőhegyes, Mátyás k. u. 19.
Mezőhegyes, Munkácsy u. 1.
Mezőhegyes, Kórház u. 21.
Mezőhegyes, Bem utca 2/B.
Mezőhegyes, Battonyai út 5. 1/A.
Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 4/B 2/9.
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 6.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/A 1/6.
Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 4/B fsz. 1.
Mezőhegyes, István kir. u. 9.
Mezőhegyes, Deák F. u. 17.
17

Szabó Lajos
Szokainé Medve Ildikó

Mezőhegyes, Kossuth u. 16.
Mezőhegyes, Kossuth u. 25.

Póttagjai:
Boros István
Farkas Edina
Frankóné Setényi Mária
Halász Sándorné
Kerekesné Pap Ildikó
Kocsárdiné Járási Erika
Kocsó Károlyné
Kovács Istvánné
Miklós Ágnes Erzsébet
ifj. Paulik Árpád
Sármai Éva
Szászné Agócs Andrea

Mezőhegyes, Mátyás kir. u. 27.
Mezőhegyes, II. József krt. 81.
Mezőhegyes, Ómező 34/1.
Mezőhegyes, Kossuth u. 21/4.
Mezőhegyes, Vörösmarty u. 6.
Mezőhegyes, Ságvári u. 6.
Mezőhegyes, Kórház u. 13.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 1/A 3/11.
Mezőhegyes, Hild J. u. 14/A. I. em 5.
Mezőhegyes, Alkotmány u. 39.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/B 1/6.
Mezőhegyes, Deák F. u. 5.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

9. napirendi pont: Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés
meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesen az Elsősegélynyújtó hely működtetését az
Alföld Ambulance Kft. látja el. A Kft. a 2016. évben kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként
és az akkor megkötött szerződés alapján végezte a feladatot. A szerződés 2018. február 28.
napjával jár le. A szerződés újabb egy évvel történő meghosszabbítását javasolja. Mivel a
szolgáltatás nettó értéke nem éri el a 15 millió Ft közbeszerzési értékhatárt, így a vonatkozó
jogszabályok értelmében nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a szerződés egy évvel történő meghosszabbítását.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja az Alföld Ambulance Kft-vel kötött szerződés egy évvel történő meghosszabbítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat és az Alföld Ambulance Kft. között, a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti
ingatlanban létesített elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére létrejött
szolgáltatási szerződést változatlan feltételekkel hosszabbítsa meg 2018. március 1.-jétől
2019. február 28.-áig, kézfelnyújtással szavazzon.
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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31/2018. (I.31.) kt. számú határozat
Az Alföld Ambulance Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete – a 240/2016. (XII.14.) Kt sz. határozatával
jóváhagyott – Mezőhegyes Városi Önkormányzat és az Alföld Ambulance Kft. (székhelye:
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) között, 2016.
december 21.-én a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített
elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére létrejött szolgáltatási szerződést
változatlan feltételekkel meghosszabbítja, 2018. március 1.-jétől 2019. február 28.-áig.
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. § (1)
bekezdés d) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1)
bekezdése alapján a szolgáltatás megrendeléséhez közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. február 28.
10. napirendi pont: Orosházi Kórház támogatása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére
tekintettel a Testület ne támogassa a kórház kérését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, a Testület ne támogassa az Orosházi Kórház kérését, az önkormányzat igen nehéz
anyagi helyzetére tekintettel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa az Orosházi Kórház
működését, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
32/2018. (I.31.) kt. számú határozat
Az Orosházi Kórház működésének támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat igen nehéz
anyagi helyzetére tekintettel nem támogatja az Orosházi Kórház működését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Dr. Duray Gergő főigazgató urat.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. február 5.
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11. napirendi pont: Dr. Varga Imre ügyvéd tartós ügyvédi megbízási szerződése
Mitykó Zsolt polgármester: A Dr. Varga Imre Ügyvéd Úrral kötött megbízási szerződést
jogszabályváltozás miatt kell módosítani. A szerződés tervezetet az ügyvéd úr készítette el.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a jogi feladatok ellátására kössön
megbízási szerződést Dr. Varga Imre ügyvéd úrral, az előterjesztés szerinti tartalommal.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ügyvédi
tevékenységi feladatok ellátására 2018. január 1. napjától határozatlan időre kössön tartós
ügyvédi megbízási szerződést Dr. Varga Imre ügyvéddel, és megbízási díjként az általa
megajánlott 90. 000,- Ft + ÁFA/hó összeget állapítson meg, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
33/2018. (I.31.) kt. számú határozat
Tartós ügyvédi megbízási szerződés Dr. Varga Imre ügyvéddel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységi feladatok ellátására 2018.
január 1. napjától határozatlan időre tartós ügyvédi megbízási szerződést köt Dr. Varga Imre
ügyvéddel (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.).
Megbízási díjként 90. 000,- Ft + ÁFA/hó összeget állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. február 1.
12. napirendi pont: 2018. évi folyószámla hitelszerződés módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezetőt, tájékoztassa a bizottságokat a folyószámla hitelszerződés módosításáról.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A Testület korábban
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Programjára az ÁMK épület tornacsarnoka padlóburkolatának a felújítása
érdekében. A döntést követően megvizsgálták a pályázati feltételeket, amellyel kapcsolatosan
jogi problémák merültek fel, ezért a Testület úgy határozott, hogy mégsem nyújtja be a
pályázatot. Abban azonban egyetértettek a Testület tagjai, hogy a felújítás szükségszerű, ezért
önerőből is meg kívánják azt valósítani. Mivel a Kantár épület vételára csak március hónapot
követően várható, ezért javasolta, hogy átmeneti időre emeltesse meg a Testület a folyószámla
hitelkeretet 50 millió Ft-ról 65 millió Ft-ra. A hitelkeret megemelésének nincs akadálya, de
nem kötelező annak felhasználása, amennyiben a fejlesztés mégsem valósul meg. A
számlavezető pénzintézet, az OTP Bank előkészítette a szerződés tervezetet. Szeptember 30.
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napjáig a pénzintézet felülvizsgálja az önkormányzat folyószámlahitelét abból a szempontból,
hogy azt milyen formában tudja visszafizetni, tekintettel arra, hogy a hitel nem húzódhat át a
következő évre. Az önkormányzatnak ehhez likviditási tervet kell készítenie. Amennyiben a
vételár hamarabb megérkezik az önkormányzat számlájára, vagy a felújítás esetlegesen nem
valósul meg az idei évben, úgy a hitelkeret nem kerül felhasználásra.
Zsóriné Kovács Márta képviselő elhagyta az üléstermet. Távolléte nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Uj Zoltán képviselő: Elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet arról, hogy a Mezőhegyesi
Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya által elnyert TAO támogatással tervezett sportpálya
felújítási projekt megvalósításához szükség van a Testület által megítélt önerő összegére.
Csak abban az esetben indítanák el a kivitelezésre irányuló eljárásokat, ha az önerő az
egyesület rendelkezésére áll. A polgármester úr arról tájékoztatta a Testületet, hogy jelen
ülésre már pontosabb információval fog szolgálni a Kozma Ferenc utca 11. szám alatti Kantár
ingatlan értékesítése és a vételár kifizetésével kapcsolatosan.
Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatása értelmében az
ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződés aláírására 2018. február 9. napján kerülne
sor. A vételár kiegyenlítésének időpontjáról továbbra sincs pontos információja.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben egy hónapon belül várható a vételár átutalása, úgy még
nem lenne késő a Sportpálya fejlesztési projektjének elindításához.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A hitelkeret megemelése indokolt. Amennyiben a Kantár
vételára megérkezik az önkormányzat számlájára, úgy az ÁMK tornaterme miatt nem lesz
szükség a hitelre, a 15 millió Ft hitelkeret nem kerül felhasználásra, azt egy elkülönített
számlán tartják.
Elmúlt ülésen említésre került, hogy az ÁMK tornacsarnok padlóburkolatának a felújítása
érdekében keresik az egyéb lehetőségeket. Megkerestek egy erre a munkára alkalmas
vállalkozást, akinek várják az árajánlatát a tornacsarnok felújítására.
Uj Zoltán képviselő: A TAO támogatással a Mezőhegyesi Sportegyesületnek 2018. június
30. napjáig kell elszámolnia. A projekt előkészítése azonban időt vesz igénybe, az előírt
határidőket tartani szükséges, ebből kifolyólag sürgető az önerő kérdése. Tekintettel arra,
hogy igen komoly fejlesztés valósul meg az öltöző épületet, valamint a pályát illetően is, a
kivitelezési munkálatokra időben ki kell választani a megfelelő vállalkozást. Az árajánlatokat
megküldték a vállalkozásoknak, hiszen azok beérkezésére és a kivitelező kiválasztására is
előírt határidők vannak. Rendkívül nagy odafigyeléssel végzik a feladatot, hiszen nem
szeretnék, hogy az ellenőrzés során hiányosságot, bárminemű szabálytalanságot tárjanak fel,
ezáltal esetlegesen visszafizetési kötelezettség terhelje az egyesületet. Reméli, hogy
hamarosan megérkezik az önkormányzat számlájára a Kantár ingatlan eladásából származó
bevétel.
Kerekes György képviselő: A megemelt hitelkeret csak abban az esetben kerül lehívásra, ha
annak szükségét látják, vagy lehívásra kerül, de nem használják fel azt?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A hitelkeret megemelésével a pénzösszeg rendelkezésre fog
állni, de amennyiben arra nem lesz szükség, nem kerül felhasználásra.
Zsóriné Kovács Márta képviselő visszatért az ülésterembe.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A jegyző úr javaslatára,
miután a 15 millió Ft keretösszeg átutalásra kerül a pénzintézet részértől, egy elkülönített
számlán fogják tartani, mindaddig, amíg újabb utasítás nem érkezik az esetleges
felhasználását illetően.
Rajos István alpolgármester: Elmúlt testületi ülésen kérdésként merült fel, hogy az ingatlan
vételára a Békés Megyei Kormányhivatal rendelkezésére áll-e. Dr. Takács Árpád Úr, a Békés
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja tájékoztatta, hogy a vételár a kormányhivatal
rendelkezésére áll. Arra azonban nem adott felhatalmazást, hogy az összeg átutalásának
időpontjáról nyilatkozzon. A szerződés a polgármester úr által említett időben aláírásra kerül.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Tájékoztatja a Testületet, hogy a
Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezetője,
Demeter Krisztina felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy az eladónak kell viselnie az
értékesítéshez szükséges kötelező energetikai vizsgálatok elvégzésének, a dokumentumok
elkészítésének a költségeit. A Békés Megyei Kormányhivatal által ajánlott szakértő ajánlata –
szint alapterületenként 1.000,- Ft + ÁFA – hozzávetőlegesen 600-700.000,- Ft.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Javasolja, hogy keressenek meg több szakértőt is és kérjenek
árajánlatot, majd annak függvényében döntsön a Testület a munka elvégeztetéséről.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatásokat. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület hagyja jóvá a folyószámla-hitelkeret
65 millió Ft-ra történő megemelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá az
önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt. pénzintézettel 2018. február 1. napjától 2018.
szeptember 28. napjáig terjedő futamidőre, a folyószámla hitelkeret 65.000.000,- Ft-ra történő
módosítását az ÁMK tornaterem felújítása önerejének megelőlegezése céljából,
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:
34/2018. (I.31.) Kt. sz. határozat
2018. évi folyószámla hitelszerződés módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.
pénzintézettel 2018. február 1. napjától 2018. szeptember 28. napjáig terjedő futamidőre, a
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folyószámla hitelkeret 65.000.000,- forintra történő módosítását az ÁMK tornaterem
felújítása önerejének megelőlegezése céljából.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt a költségvetésébe beépíti, és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Mezőhegyes Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt, és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére.
Az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvénynek.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a hitel további fedezetét az alábbi táblázatban
összesített ingatlanokra alapított
 2011.11.30-án kelt jelzálogszerződés alapján,
 2009.07.22-én kelt, 1-2-09-3300-0267-9. sz. jelzálogszerződés alapján,
 2010.06.10-én kelt, 1-2-10-3300-0030-3, 1-2-10-3300-0224-8; 1-2-10-3300-0232-9
sz. jelzálog szerződés alapján biztosítja.
No.
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/10
Mezőhegyes, belterület
2. Szántó
806/3
Mezőhegyes, belterület
3. Szántó
806/5
Mezőhegyes, belterület
4. Irodaépület
850/1
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
5. Szántó
0445/34
Mezőhegyes, külterület
6. Szántó
0647/10
Mezőhegyes, külterület
7. Szántó
093/4
Mezőhegyes, külterület
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés megkötéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. február 15.
13. napirendi pont: A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és
az életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely
felújítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2018. január 9.-ei rendkívüli ülésén döntött a TOP1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása
Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely felújítására irányuló, illetve a TOP4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására irányuló
nyertes pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás
megindításáról, a Bírálóbizottság megválasztásáról, valamint az ajánlatkérésről. 2018. január
29. napján került sor az ajánlatok felbontására. A Testületnek a bontást követően, a
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Bírálóbizottság javaslatára, jelen ülésen kell meghoznia az eljárást lezáró döntést. Felkéri a
Bírálóbizottság elnökét, Laurinyeczné Hurguly Évát, a hivatal pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezetőjét, ismertesse a Bírálóbizottság javaslatát. (A határozati javaslatok a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Laurinyeczné Hurguly Éva, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, pénzügyigazdálkodási csoportvezető: A közbeszerzési eljárás az I. számú óvodai telephely
felújítására, valamint a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására elnyert pályázat
kivitelezése érdekében került kiírásra. A Testület által elfogadott ajánlattételi felhívást
mindkét projekt vonatkozásában 5-5 gazdasági szereplőnek küldték meg. Az együttes
bizottsági ülést megelőzően készítette elő a Bírálóbizottság a javaslatát a Testületi döntésre. A
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása
Mezőhegyesen” elnevezésű, az I. számú óvodai telephely felújítására irányuló pályázat
ajánlattételi felhívására a felkért öt vállalkozás közül egyetlen küldte meg ajánlatát, de az
ajánlott ár jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet. Az ajánlat ettől
függetlenül érvényes. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 70. §-a (1)
bekezdése alapján, amennyiben az egyetlen benyújtott ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ezen
pályázat esetében a kivitelező kiválasztására rendelkezésre álló határidő 2018. március 31. A
Bírálóbizottság javaslata, hogy a Testület nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást.
A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására
irányuló nyertes pályázat ajánlattételi felhívására az öt felkért vállalkozás közül kettő
nyújtotta be árajánlatát. A kettő ajánlatból egy ajánlat tekinthető érvényesnek, a másik
határidőn túl érkezett. A határidőn túl érkezett ajánlat – formai hibára tekintettel –
érvénytelen. A határidőben benyújtott ajánlat érvényesnek tekinthető, de az abban foglalt
összeg meghaladja a rendelkezésre áll anyagi fedezet összegét. Ez esetben a
közbeszerzésekről szóló törvény 75. §-a (2) bekezdése b) pontja alapján, amennyiben az
egyetlen érvényes ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, az
ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ezen pályázat esetében a kivitelező
kiválasztására rendelkezésre álló határidő 2018. február 28. A Bírálóbizottság javaslata, hogy
a Testület nyilvánítsa eredménytelennek mindkét eljárást. A Bírálóbizottság további javaslata,
hogy a Testület mindkét pályázat kivitelezőjének kiválasztására ismételten indítsa el a
közbeszerzési eljárást, fogadja el az ajánlattételi felhívást, és azt küldje meg az érintett
vállalkozásoknak.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a témát illetően, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
„I. számú Óvoda energiahatékony felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást nyilvánítsa
eredménytelennek, tekintettel arra, hogy az egyetlen benyújtott árajánlat meghaladja a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, 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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35/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
„I. számú Óvoda energiahatékony felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi döntést hozta:
Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az egyetlen benyújtott
árajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
14. napirendi pont: A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5.
szám alatti egészségház kialakítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását
lezáró döntés
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Trínium Alfa
Kft. ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, a Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. ajánlatát
érvénytelennek, a legkedvezőbb ajánlatot adó Trínium Alfa Kft. érvényes ajánlatától
függetlenül az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek, 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:
36/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi döntést hozta:
Az ajánlatkérő a Trínium Alfa Kft., 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. által benyújtott
ajánlatot érvényesnek, a Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. 5630 Békés, Tárház u. 66. által
benyújtott ajánlatot a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés a)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Az eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot a Trínium
Alfa Kft. tette 50.065.558,- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 60 hónap építési felelős
műszaki vezető szakmai gyakorlati idővel és 60 hónap jótállási időtartammal. Az eljárás a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról és a TOP-1.4.1-15BS1-2016-00029 kódszámú pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
16. napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról és a TOP-4.1.1-15BS1-2016-00021 kódszámú pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, ismertesse a
kivitelező kiválasztására irányuló eljárás további menetét.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az I. számú óvodai telephely felújítására, valamint a
Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására elnyert pályázat kivitelezése érdekében újra
meg kell indítani a közbeszerzési eljárást. Ehhez ismételten meg kell választani a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait. A bizottságba mindkét pályázat esetében ugyanazon
személyeket javasolják, mint a korábbi eljárás esetében, azaz Dr. Fodor András ügyvéd,
közbeszerzési és jogi szakértőt, Laurinyeczné Hurguly Évát, a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, valamint Kolozsi Józsefet, a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatal műszaki csoportvezetőjét. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az
életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezését végző vállalkozó
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és
jogi szakértőt, Laurinyeczné Hurguly Évát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetőjét, valamint Kolozsi Józsefet, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportvezetőjét kérje fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak, 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:
37/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-15-BS1-201600029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű
pályázat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az
alábbi személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő
A testület a háromtagú bírálóbizottság tagjának kinevezi továbbá az alábbi személyeket:
2. Laurinyeczné Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője,
3. Kolozsi József, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.1.115-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértőt,
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Laurinyeczné Hurguly Évát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét,
valamint Kolozsi Józsefet, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetőjét
kérje fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak, 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:
38/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.1.1-15-BS1-201600021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő
A testület a háromtagú bírálóbizottság tagjának kinevezi továbbá az alábbi személyeket:
2. Laurinyeczné Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője,
3. Kolozsi József, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A következő lépés az ajánlattételi felhívás
elfogadása. Mindkét pályázat esetében a korábbi felhíváshoz képest három ponton módosult
az ajánlattételi felhívás, a dátumokat illetően. Az „I. számú Óvoda energiahatékony felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel benyújtásának a határideje 2018. február 12.
(hétfő) 10 óra 30 perc, az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2018. február 12. 10 óra. Az ajánlattétel
közzététele mindkét eljárás esetében 2018. február 1. napja. A bontásra az „I. számú Óvoda
energiahatékony felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás esetében 2018. február 22. napján 10
óra 30 perckor kerül sor, míg az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” tárgyú közbeszerzési eljárás esetében 2018. február 12. napján 10 órakor. A
bontást követően a Bírálóbizottság javaslatot fog tenni a Testületnek a beérkezett ajánlatok
alapján a kivitelező kiválasztására.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-1.4.115-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat kivitelezőjét eldöntő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az
előterjesztés melléklete szerinti 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:
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39/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú „A foglakoztatás és az életminőség javítása
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029
kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat
kivitelezőjét eldöntő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.1.115-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezőjét eldöntő közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását az előterjesztés melléklete szerinti 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:
40/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.1.1-15-BS1-201600021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat kivitelezőjét eldöntő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
17. napirendi pont: A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 és a TOP-4.1.1-15-BS1-201600021 kódszámú pályázatra meghívandó vállalkozások kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, ismertesse a
kivitelező kiválasztására irányuló eljárás további menetét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 (óvoda) és a
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 (egészségház) pályázatok kapcsán elfogadta a Testület az
ajánlattételi felhívást és megválasztotta a közbeszerzési bíráló bizottság tagjait. Ezen
túlmenően meg kell határozni az ajánlattételre meghívandó vállalkozásokat is. Az előző
eljárásban meghívott gazdasági szereplők közül jelen eljárásban kizárnák azon 2-2 gazdasági
szereplőt, amelyek semmilyen formában sem reagáltak a felkérésre. Az ajánlattételi felhívás
megküldésével ajánlatot kérnek a határozati javaslatban felsorolt gazdasági szereplőktől.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-1.4.1-15-BS128

2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat kivitelezésére az előterjesztésben ismertetett gazdasági szereplőket kérje
fel ajánlattételre, 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:
41/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezésre ajánlattételre felkért vállalkozások
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-15-BS1-201600029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű
pályázat kivitelezésére az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
1. CSÁMPI & CSÁMPI Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
5630 Békés, Tárház utca 66.
Csávás János
csampikft@gmail.com
2. Békési Általános Építőipari Bt.
5630 Békés, Álmos u. 9.
Szilágyi Lajos
szilalajos67@gmail.com
3. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
Szatmári Károly
szatmari.karoly@bamsz.hu
4. Pet - Bau Hőtechnika, Gyárkémény és Kemenceépítő Kft. 5900 Orosháza, Csorvási út 29.
Kokovai János
kokovai.janos@petbau.hu
5. Orostherm Kft. 5900 Orosháza, Bajnok u. 3
Dancsó Attila
orostherm@orostherm.hu dancso.attila@orostherm.hu
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.1.115-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezésére az előterjesztésben ismertetett gazdasági
szereplőket kérje fel ajánlattételre, 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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42/2018. (I.31.) kt. számú határozat
A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezésre ajánlattételre felkért
vállalkozások
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.1.1-15-BS1-201600021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat kivitelezésére az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
1. CSÁMPI & CSÁMPI Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
5630 Békés, Tárház utca 66.
Csávás János
csampikft@gmail.com
2. Békési Általános Építőipari Bt.
5630 Békés, Álmos u. 9.
Szilágyi Lajos
szilalajos67@gmail.com
3. Trinium Alfa Kft.
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
Szabó Zoltán
szabo.zoltan@triniumalfa.hu
4. Pet - Bau Hőtechnika, Gyárkémény és Kemenceépítő Kft. 5900 Orosháza, Csorvási út 29.
Kokovai János
kokovai.janos@petbau.hu
5. Orostherm Kft. 5900 Orosháza, Bajnok u. 3
Dancsó Attila
orostherm@orostherm.hu dancso.attila@orostherm.hu
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
18. napirendi pont: Dél-Békés Jövőjéért Szövetség megkeresése népkonyha
bevezetésével kapcsolatosan
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség elnöke, Simonka György úr a
népkonyha, mint szociális szolgáltatás bevezetésének lehetőségével kereste meg. A Szövetség
szeretné a népkonyha szolgáltatást a térségben is bevezetni, amellyel kapcsolatosan kéri a
Testület véleményét, esetleges csatlakozási szándékát. Jelezni szükséges, hogy az
önkormányzat rendelkezik-e a népkonyha szolgáltatás bevezetéséhez szükséges ingatlannal.
Amennyiben van ilyen ingatlan, úgy a szövetség annak folyamatos hasznosítását tervezi,
legalább 1 munkahely létesítése mellett. A Szövetségnek jelezni kell, amennyiben a
településen több 1000 adag étel elkészítésére alkalmas konyha kialakítására is van lehetőség.
A népkonyha létesítésére akkor van lehetőség, ha a felmérések során egy meghatározott
létszám igényt tart arra. A Szövetség térségi szinten próbálja a szükséges létszámot bevonni a
programba. A program célja, hogy szombat és vasárnap kivételével a hét minden napján egy
tál meleg ételhez hozzájussanak az arra rászorulók. A részvétel nem igényel regisztrációt,
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bárki részesülhet a kedvezményben. Az elkészített étel kiosztására ki kell jelölni egy épületet,
és az ételt egy óra alatt el kell fogyasztani. A kezdeményezésbe be lehet vonni civil
szervezeteket is. Az önkormányzat Szociális Egységének vezetője aggályosnak véli az étel
ilyen formában történő kiosztását. Mivel ezzel a lehetőséggel élnének az emberek, a jelenleg
működő szociális ellátó rendszer sérülne. Vélhetően feszültséget szülne a lakók között, hiszen
a majorokba nem szállítanák ki az ételt, így a leginkább rászorulók nem is jutnának hozzá a
kedvezményhez. Ő is úgy véli, hogy Mezőhegyesen nem érné el célját a kezdeményezés,
nehézkes lenne az ételosztás megszervezése. A kezdeményezéssel kapcsolatosan több negatív
tényező van, mint pozitív. Kérdés az is, hogy a népkonyha kialakításának milyen
közegészségügyi előírásai vannak.
Rajos István alpolgármester: Simonka György, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség elnöke a
szövetség legutóbbi ülésén ismertette a programot. A népkonyhát, mint szociális szolgáltatási
programot budapesti minta alapján képzeli el. Jelenleg azon fáradozik, hogy a dél-békési
kistérségben milyen formában lehetne a programot megvalósítani. Elsősorban azokra a
kistelepülésekre gondolt, amelyek életében rendkívül nagy jelentőséggel bírna a napi egyszeri
meleg egytálétel kiosztása, ahol nagylétszámban élnek hátrányos helyzetű családok,
személyek. Az alapprogramot elindító közösség csak egy meghatározott létszám elérése
esetén vonná be a települést, vagy a térséget a programba. A térségben ezt a létszámot a
települések külön-külön nem tudnák teljesíteni. A Szövetség a Calendula program keretén
belül próbálja a programot megvalósítani, ezért igényfelmérést végez a térségben. A
népkonyha programot csak összefogással tudják a térségben megvalósítani. A kutatásfelmérésre a Szövetség 1 millió Ft-ot biztosít. Igényfelmérést végeznek, melyek azok a térségi
települések, ahol lenne igény erre a szolgáltatásra. Fontos, hogy nem kell regisztrálni, nem
készülhet fotó az ételosztásról, ennél fogva ez a szolgáltatás nem kapcsolódhat egy
személyhez, vagy párthoz sem. Mezőhegyesen, amennyiben a szociális ellátórendszerbe
bevont személyek részesülnének a kezdeményezésben, úgy a rendszer működése veszélybe
kerülne. Nem biztos, hogy a leginkább rászoruló majori lakók ebből a kedvezményből
részesülni tudnának. Emellett az önkormányzat az étel kiosztására megfelelő ingatlannal sem
rendelkezik. Szükség esetén bevonhatóak a civil szervezetek, amelyek esetlegesen biztosítani
tudják a helyiséget, vagy egyéb formában segítséget tudnának nyújtani. A jegyző úr felvetette,
hogy az ételosztásnak közegészségügyi szempontból megvannak a jogszabályi feltételei,
amelynek meg kell felelni, a feltételeket biztosítani kell.
Mitykó Zsolt polgármester: A település adottságai is azt mutatják, hogy ebben a
programban ne vegyen részt az önkormányzat. Gondolkodjanak abban, hogy hogyan lehetne
más formában megteremteni ezt a lehetőséget. Javasolja, hogy a Testület ne éljen a
népkonyha szociális szolgáltatás lehetőségével.
Magyar Tibor képviselő: Arra van lehetőség a programon belül, hogy alkalmi jelleggel
kerülhessen sor ételosztásra Mezőhegyesen? Például, ha heti egy alkalommal osztanának
ételt, nagyobb lenne rá az igény.
Rajos István alpolgármester: Arra is van lehetőség – megfelelő létszám esetén – hogy a hét
meghatározott napjain kerüljön sor az ételosztásra. A település Képviselő-testületének joga
eldönteni, hogy a hét mely napjain kerüljön sor az ételosztásra.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Amennyiben nem 5 napon keresztül, hanem
meghatározott napokon kerülne sor az ételosztásra, úgy abban az esetben is biztosítani kellene
a jogszabályi feltételeket.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az ételosztás helyszínéül akadálymentesített ingatlant kell
biztosítani. Az önkormányzat nem rendelkezik a jogszabályi feltételeknek megfelelő
ingatlannal, sőt helyiséggel sem.
Rajos István alpolgármester: Az étel nem vihető el, helyben kell elfogyasztani.
Magyar Tibor képviselő: Az étel előállításáról nem az önkormányzatnak kell gondoskodni?
Rajos István alpolgármester: Az ételt központilag főzik le, az önkormányzat feladata az étel
átvétele és kiosztása.
Magyar Tibor képviselő: Úgy véli, hogy a hét legalább egy napján biztos lenne igény az étel
elfogyasztására. Esetlegesen a közfoglalkoztatottak számára fel lehetne ajánlani a lehetőséget,
hiszen rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkeznek.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A közfoglalkoztatottak korábban sem éltek az önkormányzat
által felajánlott hasonló lehetőséggel. Emellett az étel elfogyasztóit nem lehet kijelölni,
érkezési sorrendben történik annak átvétele.
Kerekes György képviselő: Egy meghatározott mennyiségű ételadagot igényelhet az
önkormányzat, amely előre meghirdetett helyen és módon kiosztásra kerülhet a lakosság
körében. Ezt a szolgáltatást bárki igénybe veheti.
Rajos István alpolgármester: Az ételadagot egy igényfelmérés alapján rendelnék meg.
Problémát jelentene azonban a majori lakók ételhez juttatása, hiszen az ételt nem vihetik el a
kijelölt helyszínről, a majori lakók beszállítása azonban rendkívül nagy költség- és
időráfordítást igényelne.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat sajnos nem tudja biztosítani azokat a
feltételeket, amelyeket a szolgáltatás bevezetéséhez a jogszabály előír. Kéri, akinek további
kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne éljen a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
népkonyha szociális szolgáltatás bevezetésére irányuló kezdeményezésével, megfelelő
ingatlan hiányában, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
43/2018.(I.31.) Kt. számú határozat
Népkonyha szociális szolgáltatás lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
által népkonyha szociális szolgáltatás bevezetésére irányuló kezdeményezésével nem kíván
élni, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás bevezetéséhez az önkormányzat nem rendelkezik a
jogszabályi előírásoknak megfelelő ingatlannal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: A napirendek megtárgyalásának a végére értek. Kéri, akinek
nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.

Bejelentések
1. Megkeresés gyakorlati hely biztosítása iránt
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jelentkezett az önkormányzatnál egy vállalkozó, aki külföldről,
az Európai Unió országaiból szeretne diákokat Magyarországra hozni, gyakorlati idő eltöltése
céljából. Gyakorlati helyként a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot jelölte meg a
vállalkozó. A Centrálban azonban nem tudják biztosítani a feltételeket, tekintettel arra, hogy a
gyermekétkeztetés egész évben folyamatos. Az önkormányzatnak nincs egyéb olyan ingatlana
sem, ami megfelelő lenne erre a célra.
Magyar Tibor képviselő: A vállalkozó szakácstanulóknak kíván Mezőhegyesen gyakorlati
helyet biztosítani?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Külföldi pincér és szakács tanulóknak szeretne gyakorlati
helyet biztosítani Mezőhegyesen. Amennyiben egyetért a Testület a javaslatával, úgy
tájékoztatja a vállalkozót, hogy az önkormányzat nem tud gyakorlati helyet biztosítani, erre az
önkormányzatnál nincs lehetőség.
A Testület tagjai egyetértettek a javaslattal.
2. Porfestő üzem ünnepélyes átadása
Mitykó Zsolt polgármester: Örömmel tájékoztatja a Testületet, hogy 2018. február 8. napján
kerül sor a közfoglalkoztatási program keretében kialakított – a lomseprű előállító műhelyhez
kapcsolódó – porfestő üzem ünnepélyes átadására. Az üzem ünnepélyes átadására meghívást
kapott Dr. Hoffmann Imre Úr, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyért felelős
államtitkára is. Kéri a Testület tagjait, akinek ideje engedi, vegyen részt az eseményen.

3. Tájékoztatás a Közoktatási Kerekasztal megbeszélésen elhangzottakról
Mitykó Zsolt polgármester: 2018. január 29. napján az együttes bizottsági ülés keretében
került sor a Közoktatási Kerekasztal megbeszélésre. A megbeszélésen három témakört
érintettek.
Tájékoztatta az iskola vezetőségét arról, hogy a Testület komoly lépéseket tesz és döntést hoz
az ÁMK épület tornatermének felújítása érdekében. Kérte az intézményvezetőt, tájékoztassa a
bizottságokat, hogy a Tankerület tervez-e 2018. évben felújítást, fejlesztést. Az
intézményvezető asszony tájékoztatása alapján a Tankerület nem tervez fejlesztést 2018.
évben. Tárgyalásokat folytatnak a Tankerülettel annak érdekében, hogy a tornaterem
padlóburkolatának önkormányzat általi felújítása esetén, vállalná-e a Tankerület a tornaterem
festését, meszelését.
Maczák Andrásné pedagógus, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja
tájékoztatta a bizottságokat Mezőhegyes olaszországi testvértelepülése, Mordanó
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delegációjának érkezéséről, vendégül látásáról. Maczák Andrásnét bízták meg ezen iskolai és
önkormányzati program megszervezésével, koordinálásával. A költségek meghatározásához
pontosítani szükséges a Mezőhegyesre érkező vendégek létszámát. A delegáció fogadására,
vendégül látására hozzávetőlegesen 800.000,- Ft-ra lesz szükség. A februári rendes ülésig
pontosabb adatokkal, költségekkel tudnak majd szolgálni.
Érintették a könyvtár kérdését is. Az új jogszabály értelmében a lakosságszám alapján 2 fővel
kell ellátni a könyvtári feladatokat. Az iskolai és felnőtt könyvtár mint nyilvános könyvtár,
egységes könyvtárként fognak működni. Zsóriné Kovács Márta pedagógus a tankerület
alkalmazásában 12 órában látja el a könyvtárosi feladatokat, amely a könyvtári iskolai órák
megtartására elegendő óraszám. Jelenleg 1 főállású könyvtárost foglalkoztat az ÁMK
Közművelődési egysége. Mellé kellene még 1 főállású könyvtáros a későbbiekben. A
könyvtár leltára teljes mértékben átkerül az önkormányzat tulajdonába, erről megállapodás
fog születni az önkormányzat és a tankerület között.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Szükség van a Tankerülettel kötött szerződés
módosítására?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Tankerülettel kötött szerződés módosítása csak a Tankerület
igazgatójának a beleegyezésével történhet meg. A szerződést mindenképpen módosítani
szükséges, de a munkát el kell kezdeni.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Ahhoz, hogy megkezdjék a munkát, nincs szükség a szerződés
módosítására, mert a leltár jelenleg is az ÁMK tulajdonában van. Az iskolai könyvtáros
részére személyes használatra lettek átadva könyvek, amelyekkel a könyvtárosnak el kell
számolnia. Ideiglenesen az 1 fő főállású könyvtáros mellett megfelelő végzettséggel
rendelkező 1 fő közfoglalkoztatottal biztosítják a feladatellátást.
Magyar Tibor képviselő: Plusz 1 fő főállású könyvtárost kell majd foglalkoztatnia az ÁMK
Közművelődési egységének, hogy el tudják látni a feladatot?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen. A Tankerület heti 12 órában biztosítja az iskolai könyvtári
feladatokat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az új közművelődési törvény a település lakosságszámának
függvényében írja elő, hogy hány főállású könyvtárost kell foglalkoztatni a feladat
ellátásához. Mezőhegyes esetében 2 főállású könyvtárost kell alkalmazni. Jelenleg 1 fő
könyvtárost foglalkoztat főállásban az ÁMK Közművelődési egysége. Átmeneti jelleggel a
másik könyvtáros biztosítása megoldható megfelelő végzettségű közfoglalkoztatott
alkalmazásával. Az Állam ingyenes képzések szervezésével kíván segítséget nyújtani a
megfelelő végzettségű szakember biztosítása érdekében. Az új közművelődési törvény egyéb
kötelező közművelődési feladatot is előír.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Ezen kötelező
feladatok ellátására az Állam biztosít központi támogatást?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Békéscsabán részt vettek egy, az új közművelődési törvénnyel
kapcsolatos tájékoztatón, ahol előadták, hogy változni fog a közművelődési feladatok
támogatásának a rendszere. Vélhetően az Állam biztosítja a működéshez szükséges forrást.
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Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A könyvtárt illetően az
önkormányzat biztosítja a 2 könyvtáros foglalkoztatását, valamint a közüzemi díjakat is? Ez
igen komoly költséget jelent az önkormányzatnak.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A könyvtár iskolai könyvtári funkciója ugyanúgy
megmarad, hiszen az elsősorban az iskolai könyvtári órák megtartása érdekében fog a jövőben
is funkcionálni. Ennélfogva nem tartja indokoltnak, hogy az önkormányzat viselje ezen
helyiség közüzemi díjait.
Kerekes György képviselő: A Tankerülettel mindenképpen meg kell állapodni és fontos,
hogy azt írásba is foglalják.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A feladatok és
költségek vállalása nem egyenlő arányban történik az önkormányzat és a tankerület részéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: 2018. évben az 1 főállású megfelelő végzettséggel rendelkező
könyvtáros mellett közfoglalkoztatottal biztosítják a könyvtári feladatok ellátását, majd 2019.
évtől – amennyiben azt jogszabály előírja – megfelelő végzettséggel rendelő szakemberrel
kell elvégeztetni a feladatot.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Jogszabály írja elő a könyvtár nyitvatartási idejét, amely
nem biztosítható csak egy főállású és egy iskolai könyvtári feladatokat ellátó könyvtárossal.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat jelenleg ilyen formában tudja megoldani a
feladat ellátását. Várható, hogy év végéig még lesz jogszabálymódosítás, majd annak
megfelelően készülnek elő a következő évre.
Mitykó Zsolt polgármester: A részletek tisztázása érdekében feltétlenül tárgyalniuk kell a
Békéscsabai Tankerülettel. Ugyanúgy, mint ahogyan az ÁMK tornatermének festését illetően
is tárgyalást kell folytatniuk.
4. Javaslat fiatal művésztehetségeket támogató rendszer létrehozására
Mitykó Zsolt polgármester: Krcsméri Tibor képviselő úr, az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság elnöke javaslatot tett művészeti pályára készülő, fiatal
művésztehetségeket támogató alap, támogatási rendszer létrehozására, amely által anyagi
támogatásban tudnák részesíteni a fiatal tehetségeket. Az önkormányzat ezt olyan formában
teheti meg, hogy alszámlát nyit, és a Testület által megítélt támogatást erre az alszámlára
különíti el. A Testületen túl bárki támogatást nyújthat a fiatal tehetségek megsegítésére, úgy,
hogy a felajánlott összeget ezen alszámlára utalja. Az alszámla nyitása és kezelése nem jár
plusz költséggel. Magánszemélyként 10.000,- Ft-ot kíván utalni a művészeti pályára készülő
tehetségeket támogató alszámlára. Amennyiben egyetért a Testület a javaslattal, úgy az
elképzelés, javaslat megvalósulásáról ünnepség keretében tájékoztatják a lakosságot, a leendő
támogatókat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A kezdeményezésre, javaslatra vonatkozóan szabályzatot, vagy
rendeletet kell előkészíteni, és elfogadni, amelyben meghatározzák az adományozás
feltételeit, a támogatáselosztást, a támogatásra jogosultak körét és így tovább. A javaslat jogi
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feltételeire vonatkozó előírásokat meg kell vizsgálniuk. Az előkészítés az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság feladata, majd azt elfogadásra a Testület elé terjeszheti.
Krcsméri Tibor képviselő: Azért látja szükségszerűnek a fiatal művésztehetségeket
támogató rendszer létrehozását, mert nagyon sok olyan művészeti pályára készülő fiatal
művésztehetség tanul a Művészeti Iskolában, akiknek a tehetségük további fejlesztéséhez nem
áll rendelkezésre kellő anyagi forrás. Ezen fiatal művésztehetségek szívesen megmutatnák
tehetségüket bármely városi rendezvény alkalmával, és műsorukkal színesítenék a
rendezvényt.
Kerekes György képviselő elhagyta az üléstermet. Távolléte nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Elsődlegesen a Testületnek meg kell vitatnia, hogy egyetért-e a
javaslattal, a kezdeményezéssel. Amennyiben igen, úgy arra vonatkozóan szabályrendszert
kell felállítani.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat által létrehozott Mezőhegyes Városért
Közalapítvány – amelynek elnöke nemrégiben lemondott elnöki tisztségéről, ezáltal az
alapítvány további működése kérdésessé vált – a kezdeményezés mögé állhat, felvállalhatná a
feladatot. A felvetést, javaslatot az alapítvány meghatározhatja új célként és az alapítvány
határozza meg a támogatás feltételrendszerét. Az alapítvány meghirdetheti a pályázatot és erre
a célra érkező támogatást elkülönítetten kezelve, kizárólag a pályázati kiírásra beérkezett
kérelmek elbírálására fordíthatja. Megítélése szerint ez átláthatóbb, és jogszerűbb eljárás
lenne, mint a polgármester úr és a képviselő úr által felvetett javaslat. Ezáltal értelmet nyerne
az alapítvány további működése is. Nem okozna gondot az új feladat, új cél megvalósítása,
hiszen egy már létező és jogszerűen működő alapítványról van szó.
Kerekes György képviselő visszatért az ülésterembe.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem látja akadályát annak sem, hogy az általa javasolt rendszer
szerint történjen a támogatás odaítélése, annak kisebb-nagyobb nehézségeivel együtt is.
Tekintettel arra is, hogy az alapítvány elnöke lemondott, annak jövőbeni működése nem
biztos. Meg kellene választani az alapítvány elnökét, kuratóriumának tagjait, felül kell
vizsgálni, majd módosítani az alapító okiratát, amely hosszú időt vesz igénybe.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A művészeti pályára készülő fiatal művésztehetségek
támogatására létrehozandó támogatási rendszer nem működhet jogszerűen egy alszámla
megnyitásával. Feltétlenül meg kell vizsgálni a támogatási rendszer létrehozásának jogi
feltételeit.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A kezdeményezésnek jogi szempontból utána kell járni, azt
megfelelően elő kell készíteni, hogy a Testület dönthessen róla. Jelen ülésen a Testület nem
tud döntést hozni, mert a kérdés jogi hátterét meg kell vizsgálni.
Kerekes György képviselő: Az önkormányzatnál e célra nyitott alszámla kezelése szigorú
szabályokhoz kötött. Az alszámlán lévő támogatások felhasználásához felhatalmazásra van
szükség. A támogatás elszámolása szigorú szabályokhoz kötött.
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Uj Zoltán képviselő: A közalapítvány jogi helyzetét rövid időn belül tisztázni szükséges,
hiszen az alapítványok jogszerű működtetésének igen szigorú szabályai vannak. Az elnök
személye és a kuratórium tagjai megválasztásának jogi folyamata, cégbírósági bejegyeztetése,
az alapító okirat módosítása egy hosszadalmas folyamat. Ugyanakkor az alapítvány céljainak
eléréséhez, feladatainak ellátásához biztosítani kellene anyagi forrást, mert anélkül nincs
értelme a jövőbeni működésének.
Mitykó Zsolt polgármester: A javaslatot, felvetést a kellő előkészítés után a Testület elé
terjesztik.
5. Petőfi Sétány felújításának lehetőségéről
Mitykó Zsolt polgármester: A 2017. október 25.-ei és december 13.-ai 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 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. Nemes Roland tervező
megküldte ajánlatát a Petőfi Sétány felújítására vonatkozóan. A tervező úr egyeztetett a
műemléki hatósággal, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Osztály képviselőjével, Király Jánossal. Az alábbi véleményt alakították
ki (a véleményt tartalmában ismertette):
„- A műemlékekhez csak a lámpatartó vasak, kandeláberek tartoznak, ha ehhez úgy nyúlunk
hozzá, hogy megváltoztatjuk kinézetét, akkor Örökségvédelmi engedélyt kell kérnünk
tőlük. Ez azzal jár, hogy a műemléki törvényben előírtak szerint kell az örökségvédelmi
építési engedélyt kidolgozni és kérni. Minimum 2-3 szakvéleményt és örökségvédelmi
(régészet és műemlék) hatástanulmányt, (hacsak ez már meg nincs és 10 évnél fiatalabb)
kell készíteni.
-Ha a lámpatartó vasakhoz úgy nyúlunk hozzá, hogy csak ugyanarra a színre átfestjük,
akkor ehhez nem kell semmilyen engedély. -A járda burkolat nem műemlék, önálló
közlekedési építmény, annak átépítéséhez a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházi Járási Hivataltól kell közlekedési építési engedélyt kérni.
- A Műemléki hatóság valószínűleg közreműködő szakhatóság lesz a járdaengedélyezés
ügyében (ha a Mezőkovácsházi hatóság kikéri a véleményét). Megmutattam a helyben
gyártott burkolókövet, melyet megfelelőnek talált Király János, így építhető ebből a járda.
Én mégis javaslok egy másikat, szebbet. Az is lehet, hogy mindkettőből összeválogatva,
építve alakítsuk ki a járdafelületet. A békéscsabai térburkolat nagyon szép és alkalmas a
sétákhoz. (a mellékletben) Lehetne bele a burkolatba elhelyezni szintbeli világító testeket,
melyek a rózsalugasokat és a fákat alulról világítanák meg, ez kellemes esti látványt
nyújthat.”
Nemes Roland tervező megküldte a tervezésre vonatkozó árajánlatát. A járófelület nem, de a
kandeláberek műemlék védettség alatt vannak. Az árajánlat csak a munkadíjat tartalmazza. A
burkolat felújítása 440.000,- Ft, a lámpatestek felújítása 200.000,- Ft lenne. Ezen összegek
csak a helyszíni felmérést, tervezést és engedélyeztetést foglalják magukba. A szakértő
tájékoztatása szerint biztosan kelleni fog még: történeti szakvélemény, falfestés-kutatási
szakvélemény, műemléki hatástanulmány. Eredetileg a téma a sétány járófelületének a
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kijavítására irányuló javaslat kapcsán merült fel. Kéri, hogy a fent elmondottak alapján,
alkosson véleményt a Testület a Petőfi Sétány esetleges felújítását illetően.
Magyar Tibor képviselő: Köszöni, hogy utánajártak a Petőfi Sétány felújításának
lehetőségeinek és, hogy kikérték a szakértők véleményét. Fontos információ, hogy a
járófelület nem műemlék, így az engedély nélkül javítható, felújítható. Amennyiben az
önkormányzat rendelkezni fog a kellő anyagi forrással, úgy a szakértő által javasolt felújítást,
amelynek eredményeképpen a sétány illeszkedhet a történelmi városképhez, el lehet
végeztetni. Megítélése szerint a sétánynak a vasútállomástól a Centrál épületéig történő
ideiglenes felújítása vállalható az önkormányzat részéről.
Továbbra sincs azonban előrelépés abban, hogy kitiltsák a gépjárműveket a Petőfi Sétányról.
A sétányon gépjárművel történő közlekedés rendkívül veszélyes a gyalogosan, vagy
kerékpárral közlekedőkre nézve és tönkreteszi a járófelületet is. A sétányon lévő üzlet
megközelítése megoldható más formában is, az üzlettel szemben lévő parkoló használatával.
Az üzlet tulajdonosának és alkalmazottjának vélhetően nincs engedélye arra vonatkozóan,
hogy gépjárművel hajtson be a sétányra. Javasolja, hogy jelöljenek ki az üzlet számára a
Centrál épülethez tartozó parkolóban egy helyet, és ne engedélyezzék senki számára a
gépjárművel történő behajtást a Petőfi Sétányra.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy mobil forgalom korlátozó oszlop elhelyezésével
tiltsák meg a sétányra gépjárművel történő behajtást. Indokolt esetben szükség lehet a lezárt út
szabaddá tételére, akkor engedélyt adhatnak a behajtásra, de egyéb esetekben nem.
Krcsméri Tibor képviselő: Ez a megoldás az önkormányzatnak plusz költséggel járna.
Javasolja, hogy szólítsák fel a vállalkozót arra, hogy gépjárművel ne hajtson be a sétány
területére, de plusz forrást ne különítsenek el ennek a problémának a megoldására.
Mitykó Zsolt polgármester: Elsődlegesen felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy gépjárművel
ne hajtson be a sétány területére. Amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, úgy dönthet a
Testület a forgalomkorlátozó oszlop telepítéséről.
Javasolja, térjenek vissza a sétány felújításának a kérdésére. Kéri a véleményeket arra
vonatkozóan, hogy a kandeláberek festését elvégeztessék-e.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A kandeláberek festéséhez a Démász Zrt. engedélyére van
szükség. Legutóbb a Zrt. végeztette el a festést.
Magyar Tibor képviselő: A járófelület felújítása fontosabb kérdés, mint a kandeláberek
festése. Fontos, hogy a balesetveszélyes állapot megszüntetésre kerüljön.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Nemes Roland tervező úr álláspontja szerint a
kátyúzás semmilyen formában nem jelent megoldást a sétány járófelületének a felújítására.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben a kátyúzás nem megoldható, úgy döntsön a
Testület a sétány járófelületének teljes felújításáról.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Az önkormányzat műszaki ügyintézője készített kalkulációt a
sétány járófelületének saját térkővel történő teljes felújítására vonatkozóan. Ennek összege
körülbelül 7 millió Ft volt.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzatnak jelenleg nincs szabad kapacitása arra,
hogy a teljes felújítási munkálatot elvégezze.
Krcsméri Tibor képviselő: A veszélyes szakaszok kijavítását, kátyúzását sem tudják
elvégezni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ideiglenes megoldásként melegaszfalttal történő felújítást
javasol.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy a műszaki csoport készítsen többféle
költségkalkulációt a járdafelület felújításra vonatkozóan, hogy a Testület dönteni tudjon a
kérdésben.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a műszaki csoportvezetőt a költségvetések elkészítésére,
a kandeláberek kérdéséről pedig egyeztetést kezdeményez a Démász Zrt-vel.
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetéséről
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. december végén levélben tájékoztatta Medgyesegyháza
polgármestere, Dr. Nagy Béla arról, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást
2018. január 31. napját követően az önkormányzat nem kívánja működtetni. Az
önkormányzat is csatlakozott a rendszerhez és vállalta a Mezőhegyesre kihelyezett 11 darab
készülék utáni hozzájárulás – 8.500.-Ft/készülék/év – megfizetését. A rendszer működtetését
a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum veszi át.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat 2018. február 1. napjától mentesül ezen
költség megfizetése alól.
7. Kutyamenhely fenntartásához segítségkérés
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste az önkormányzatot Mátyásiné Komorózki Rozália
Elek, Kossuth u. 3. szám alatti lakos azzal a kéréssel, hogy segítsék Tölgyesi Anikó gyulai
lakos közel 500 kutyát számláló kutyamenhelyét, mert az alapító már nem bírja egymaga
anyagilag a menhely fenntartását. Kérte, hogy aki teheti, adója 1 %-ával vagy pénzbeli
adományával segítse a kutyamenhelyet. Az önkormányzat annyiban tud segíteni, hogy közzé
teszik az alapítvány nevét és adószámát. Az alapítvány neve: Állatotthon Alapítvány,
adószáma 18387885-1-04. Amennyiben valamely képviselő tiszteletdíjából vagy adója 1%ából segítené az alapítványt, kéri, jelezze a Hivatal munkatársainak.
8. Digitális Jólét Programmal kapcsolatos tájékoztató
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki és városfejlesztési
csoportvezetőt, tájékoztassa a Testületet a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos
ismeretekről.
Kolozsi József műszaki és városfejlesztési csoportvezető: A Digitális Jólét Program egyik
célkitűzése, a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében valósul meg az internet
széleskörű hozzáférését lehetővé tevő, az egész országot lefedő, nagy sávszélességet biztosító
hírközlési hálózatok megépítése. A Mezőkovácsházai Járás területén az Invitel Távközlési
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Zrt. nyerte a jogot a hálózat kiépítésére azokon a helyeken, ahol nem az előírás szerint
kiépített és nem megfelelő teljesítményű vezetékek vannak. Mezőhegyes területén jelentős
mértékű hálózatkiépítési munka veszi kezdetét. A hálózat egy része új oszlopsor kiépítésével
fog megvalósulni. Esztétikai szempontból kiemelkedő, frekventált helyeken földkábel
telepítésére kerül sor. A kisebb esztétikai jelentőségű lakóövezetekben sajnos oszlopsor
kiépítése valósul meg, azokon a helyeken, ahol a Démász Zrt. nem engedélyezi a már
meglévő közvilágítási hálózatán a felszerelést. Mivel európai uniós forrásból megvalósuló
kormányzati beruházásról van szó, kötelező mindennemű engedélyt megadni a projekt
megvalósítása érdekében. Az így kiépített hálózatokon az Invitel Zrt. jogosult szolgáltatni.
Mitykó Zsolt polgármester: Szerette volna időben tájékoztatni a programról és a
beruházásról a Testületet, hogy szükség esetén a képviselők is időben és kellő információ
birtokában tudják tájékoztatni a lakosságot. A Digitális Jólét Program keretében az ország
minden településén kiépítik a nagy sávszélességet biztosító hálózatot, a nagy teljesítményű
internet hozzáférést. Még azokon a területeken is, ahol egyelőre építési telkek szerepelnek. A
földkábel, és oszlopok kiépítésének – legfőképpen a város frekventált helyszínein – esztétikai
szempontból rendkívül nagy jelentősége van. Ezen beruházás – legfőképpen esztétikai
szempontokra figyelemmel – vélhetően fog okozni kisebb kellemetlenségeket.
Kolozsi József műszaki és városfejlesztési csoportvezető: Az Invitel Zrt. rendkívül
rugalmasan kezeli ezt a kérdést, és készséggel állnak bárminemű tárgyalás elé, amennyiben
azt igényli az önkormányzat. Már az ülést megelőző egyeztetés során is sikerült a város egyegy frekventáltabb területét érintő építkezés részleteiről megállapodniuk. A projekt jelenleg
tervezési fázisban van, de a tervezésre rendelkezésre álló idő rövid, így bárminemű
észrevétele van az önkormányzatnak, azt sürgősen jeleznie kell.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Kormány ezen beruházást nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette. Ennek megfelelően minden szükséges engedélyt
meg kell adniuk, és jelentést kell teljesíteni a Békés Megyei Kormányhivatal irányába.
Mitykó Zsolt polgármester: Mint minden fejlesztésnek, ezen beruházásnak is meg lesz a
pozitív eredménye, de az önkormányzatnak figyelemmel kell lenni arra, hogy a kivitelezési
munkálatok az előírásnak megfelelően történjenek.
Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye
meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Az elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet, hogy az I. sz. óvoda
felújítására irányuló pályázat kivitelezési munkálatainak elkezdődése miatt megkezdték az
óvoda berendezéseinek és csoportjainak az átköltöztetését. A teljes átköltöztetés megtörtént.
Úgy véli, mindkét csoport megfelelően elhelyezkedett az új helyen. A szülői visszajelzések is
azt tükrözik, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között kerültek elhelyezésre. Panasz,
negatív vélemény nem érkezett. Köszönetet szeretne mondani az önkormányzati karbantartó
részleg vezetőjének, Fóris Gábornak és a részleg dolgozóinak, a munkairányítónak, Nagy
György Jánosnak, illetve mindazoknak a közfoglalkoztatási programban résztvevő
dolgozóknak, akik hozzájárultak a rendkívül rugalmas, gyors és precíz költözéshez.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit. A 2018. február 28. napjára tervezett rendes testületi ülés előre
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meghirdetett első napirendi pontja a 2018. évi költségvetés második fordulója, mivel azonban
jelen ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete, így ezen
napirendi pont megtárgyalására nem kerül sor.
2018. február 28. (szerda) 15 óra
Napirend:
1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
2) 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
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Magyar Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1740 órakor –
berekesztette.
K. m. f.
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