Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
6/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. február 28. napján – 1500 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán, Jeszenka Zoltán, Kerekes
György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Mitykó Zsolt polgármester, Uj Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Szabados Éva aljegyző, Kolozsi József műszaki
csoportvezető
Távolmaradását bejelentette: Szentmihályi Ferenc jegyző
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet értelmében Mitykó Zsolt polgármester távolléte okán
a képviselő-testületi ülést Rajos István alpolgármester vezeti.
Rajos István alpolgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az aljegyző hölgyet,
Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes, Mitykó Zsolt polgármester úr, Uj Zoltán képviselő úr, és Szentmihályi Ferenc
jegyző úr jelezte távolmaradását. A Képviselő-testület tagjai, és az érintettek megkapták a mai
rendes ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Javaslatot tett az alábbi napirendek
megvitatására:
1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
2) Tájékoztatás a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének és
Óvodájának működésének rendjéről, 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
3) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
4) A Szavazatszámláló Bizottságok hiányzó tagjainak megválasztása
5) Rekultivált hulladéklerakó monitoring jelentésének elkészítése
6) Az ÁMK tornaterem parkettaburkolatának cseréje
7) Lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítése
8) A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
9) A Szociális Szervezeti Egység dokumentumainak módosítása
10) Védőoltással kapcsolatos ajánlat
11) A Kandász Travel televíziós, rádiós és online megjelenést biztosító ajánlata
12) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bejelentések
1

Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs
a napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Rajos István alpolgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
51/2018.(II.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 239/2017., 1/2018., 3/2018., 5/2018., 17/2018.,
21/2018., 25/2018., 26/2018., 28/2018., 29/2018., 31/2018., 33/2018., 34/2018. Kt. sz. nyílt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Rajos István alpolgármester: A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
véleményezte. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Rajos István alpolgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, véleménye van a
rendelet módosítását illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
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1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
előterjesztésnek megfelelő tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.

az

A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
3/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. napirendi pont: Tájékoztatás a József Attila Általános Művelődési Központ
Bölcsődéjének és Óvodájának működésének rendjéről, 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
Rajos István alpolgármester: A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A József Attila ÁMK intézményvezetője részt vett az együttes bizottsági ülésen, ahol
tisztázták a felmerülő kérdéseket. A bizottság javasolja, hogy a Testület 2018. évben is 0,- Ftban határozza meg a bölcsődei térítési díjat, valamint elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület vegye tudomásul a József Attila Általános Művelődési Központ
Bölcsődéjének és Óvodájának 2018. évre vonatkozó működésének rendjéről, 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 szóló tájékoztatóját, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
52/2018.(II.28.) Kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK tájékoztatójának tudomásul vétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a József Attila Általános Művelődési
Központ Bölcsődéjének és Óvodájának 2018. évre vonatkozó működésének rendjéről, 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 szóló tájékoztatóját.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a bölcsődei
intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban határozza meg és kérje fel a polgármestert, hogy a
döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
53/2018. (II.28.) Kt. számú határozata
Bölcsődei térítési díj meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
értelmében a bölcsődei intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban, azaz nulla forintban
határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Rajos István alpolgármester: Felkéri Dr. Szabados Éva aljegyzőt, tájékoztassa a Testületet a
rendeletmódosítás szükségességéről.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A módosítás indoka, hogy a Testület által a 2018. január 31.-ei
rendes testületi ülésen elfogadott új nyersanyagnorma árakat át kell vezetni a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendeletbe.
Rajos István alpolgármester: A rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
véleményezte. (A rendelettervezet és melléklete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Rajos István alpolgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, véleménye van a
rendelet módosítását illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.
(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek
megfelelő tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben
foglaltaknak)
4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
4. napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottságok hiányzó tagjainak megválasztása
Rajos István alpolgármester: A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az
országgyűlési képviselők választásának napját. A Testület a 2018. január 31.-ei ülésen
megválasztotta az addig javasolt Szavazatszámláló Bizottsági tagokat. A kisebbségi
szavazatszámláló bizottság felállítása miatt újabb tagokat kell jelölni a bizottságba. A jegyző
úr, mint a Helyi Választási Iroda vezetője javaslatot tett az új tagok személyére, és ezáltal a
korábban hozott határozat módosítása válik szükségessé. Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról szóló határozatát az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
54/2018. (II. 28.) kt. sz. határozat
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról szóló 30/2018. (I.31.) kt. sz. határozat
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Szavazatszámláló
Bizottságok megválasztásáról szóló 30/2018. (I.31.) kt. sz. határozatát:
„1. sz. – 6. sz. és Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság
Tagjai:
Bajusz Péterné
Mezőhegyes, Zrínyi u. 5.
Békési Lajosné
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 3/A. III/12.
Bertók Edina
Mezőhegyes, Posta u. 61.
Csete Timea
Mezőhegyes, Molnár C. Pál ltp. 8/B 3/10.
Dankó Gyula
Mezőhegyes, Kossuth u. 10.
Erdősi Tiborné
Mezőhegyes, Kossuth u. 7/1.
Faragó Péterné
Mezőhegyes, Széchenyi u. 9.
Gál Mária
Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A. 2. a.
Hajdú Sándor
Mezőhegyes, Mátyás k. u. 19.
Hanczik Tibor
Mezőhegyes, Munkácsy u. 1.
Hollós László
Mezőhegyes, Kórház u. 21.
Kékes-Szabó Kálmán
Mezőhegyes, Bem utca 2/B.
Kovács Sándor
Mezőhegyes, Battonyai út 5. 1/A.
Labáth Ágnes
Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 4/B 2/9.
Maczák Andrásné
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 6.
Méreg Tiborné
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/A 1/6.
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Perlaki Edit
Polacsik Attila
Réthy Gyuláné
Szabó Lajos
Szokainé Medve Ildikó

Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 4/B fsz. 1.
Mezőhegyes, István kir. u. 9.
Mezőhegyes, Deák F. u. 17.
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
Szabó Mariann
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, Vasút u. 14.
Mezőhegyes, Deák F. u. 5.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Rekultivált hulladéklerakó monitoring jelentésének elkészítése
Rajos István alpolgármester: Annyi megjegyzést kíván tenni az írásos előterjesztéshez,
hogy Mezőhegyes mellett több település is ezen pályázat kertében végezte el a
hulladéklerakók rekultivációját. A monitoring szolgáltatási tevékenységet több környékbeli
település vonatkozásában is a RexTerra Kft. végezte el, amelynek köszönhetően lényegesen
kedvezőbb ajánlatot tudott tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés és az árajánlatok a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Költséghatékonyság szempontjából célszerű az utógondozási tevékenység
végéig elvégeztetni a feladatot, ezért a bizottság javasolja a Testületnek, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó RexTerra Kft-t 2020. június 30.-áig bízza meg a tevékenység ellátásával.
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi hulladéklerakó 2018.- 2020. június 30-áig tartó utógondozására a RexTerra
Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. szakcéggel kössön szerződést
608.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 772.795,- Ft összegben, mely összeget az önkormányzat
aktuális éves költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
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55/2018. (II.28.) Kt. számú határozat
Rekultivált hulladéklerakó monitoring jelentésének elkészítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőhegyesi hulladéklerakó 2018.2020. június 30-áig tartó utógondozására a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.) szakcéggel köt
szerződést 608.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 772.795,- Ft összegben.
A kiadás fedezete az önkormányzat aktuális éves költségvetésének adóbevételi többlete.
Felkéri polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a Kft.-vel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
6. napirendi pont: Az ÁMK tornaterem parkettaburkolatának cseréje
Rajos István alpolgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet az ÁMK tornaterem padlóburkolatának felújításával kapcsolatos legújabb
információkról, amelyek az elmúlt ülés óta érkeztek.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Testület már több ízben tárgyalta az ÁMK
tornaterem padlóburkolata felújításának a kérdését. A Testület javaslata szerint indikatív
költségbecslést kértek az ÁMK tornaterem padlóburkolatának a cseréjére. A felkért cég
helyszíni felmérést, egy helyen feltárást végzett, és kérték, hogy olyan indikatív árajánlatot
adjon, amely által a lehető legkedvezőbb költségen helyre tudják állítani a padlóburkolatot, és
meg tudják szüntetni a balesetveszélyes állapotot. A cég szakembere megállapította, hogy
nem szükséges a teljes meglevő rétegrend elbontása, ezáltal a korábbi pályázatok költségéhez
képest lényegesen kevesebb összegből fel lehetne újítani a padlóburkolatot. Az így
megállapított költségbecslés 22.294.850,- Ft. Ez az összeg nem tartalmazza a falburkolatok,
bordásfal és egyéb burkolatok elbontását, visszaállítását, a meglevő parketta felbontását és az
esetleges párnafa és deszkázat javításokat. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat
karbantartó részlegének kellene elvégeznie, amennyiben a felújítást ilyen formában képzeli el
a Testület.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási keretét. Ezen pályázatokat a
Belügyminisztérium koordinálja. A tornaterem padlóburkolatának a felújítása érdekében a
Testület a korábbi években minden esetben benyújtotta a pályázatát, de pozitív elbírálásban
egyetlen egy esetben sem részesült. Vélhetően az idei évben is kiírásra kerül a pályázat,
amely alapján a tornaterem padlóburkolatának a felújítására maximum 20 millió Ft-ra lehet
pályázni. Mindezen információkról tájékoztatta az együttes bizottsági ülésen jelenlévőket. A
bizottság álláspontja megegyezett azzal a javaslatával, hogy várják meg a pályázati kiírást,
amellyel lehetőség nyílna támogatást szerezni a felújításra.
Rajos István alpolgármester: A Testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében
elkülönített 15 millió Ft összeget a tornaterem padlóburkolatának felújítására.
Megállapítható, hogy a csoportvezető úr által említett minimális felújítás költségét sem
fedezné a 15 millió Ft. Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése, véleménye,
észrevétele, esetlegesen javaslata van, azt tegye meg.

7

Magyar Tibor képviselő: A csoportvezető úr által említett pályázat nagyon jó lehetőség
lenne a felújításra. Mindenképpen célszerű lenne megvárni a pályázati kiírást. Mekkora
önerő szükséges a pályázat benyújtásához?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az önkormányzat adóerő-képességének
függvényében kerül meghatározásra az önerő mértéke, amely lehet 15 %, 20 %, vagy 25 %.
2017. évben 25 % önerőt kellett volna biztosítania az önkormányzatnak a pályázat pozitív
elbírálása esetén.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy a költségvetésben elkülönített összeget továbbra is
a felújításra tartsák fenn. Ettől függetlenül minden lehetőséget ragadjanak meg, hogy
támogatást szerezzenek a padlóburkolat felújítására, és ezen felül minden olyan felújításra,
esetleges eszközbeszerzésre, amely a tornaterem megújulását, korszerűbbé tételét
eredményezi. Az előterjesztés is említi, hogy több olyan kisebb javításra is szükség lesz,
amelyeket az ajánlat nem tartalmaz. Április hónap végén kerülnek kiírásra a TAO pályázatok
is, amelyekhez – a korábbiakhoz hasonlóan – vélhetően önerőre lesz szükség. A cég
árajánlata közelít ahhoz az összeghez, amely a rendelkezésre áll. Az mindenképpen pozitív,
ha a padlóburkolat felújításán felül egyéb felújításokat is meg tudnak valósítani a
tornateremben. Az idei évben kedvezőbb feltételekkel tudnak pályázni a TAO rendszerben is,
hiszen jóval több igazolt játékossal rendelkezik a Kézilabda Szakosztály, és konkrét
elképzeléseik is vannak. Javasolja, hogy várják meg a pályázati lehetőségeket és
igyekezzenek a padlóburkolat felújításán felül minél több fejlesztést megvalósítani a
tornateremben.
Rajos István alpolgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság véleményezte. (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 az ÁMK tornaterem padlóburkolatának
felújítására kérjen be a Testület három erre a munkára alkalmas vállalkozástól árajánlatot.
Rajos István alpolgármester: A mai nap folyamán Dr. Szabados Éva aljegyzővel részt vett
egy értekezleten, ahol jelen volt és tájékoztatót tartott a Belügyminisztérium önkormányzati
helyettes államtitkára, Dr. Dukai Miklós. Volt szerencséje személyes konzultációra a
helyettes államtitkár úrral, amelyen említést tett az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatási lehetőségeiről. Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat induljon
az említett pályázatokon. Minél több fórumon beszélnek ezekről a pályázatokról, annál jobb
lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat előtt. Ezen túlmenően a tornaterem felújításának a
kérdésében egyeztetett a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatójával, Bánki András
Úrral. Felvázolta az igazgató úrnak az önkormányzat elképzelését. Az igazgató úr biztosította
arról, hogy a tankerület nyitottan áll a kérdéshez. A József Attila Általános Iskola, Kollégium
és Alapfokú Művészeti Iskola éves költségvetése tartalmaz kisebb felújítási, fejlesztési
tételeket. Az elképzelés megvalósítása érdekében további egyeztetést fognak folytatni az
igazgató úrral, és az iskola intézményvezetőjével, Paulikné Szabó Ildikó asszonnyal.
Megpróbálják megtalálni a legjobb lehetőséget és a lehető legtöbb forrást a tornaterem
padlóburkolatának a felújítására, és a tornatermet érintő egyéb fejlesztésekre. A Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság javaslata, hogy kérjenek be három árajánlatot,
illetve Magyar Tibor képviselő úr javaslata, hogy a költségvetésben elkülönített 15 millió Ftot továbbra is a tornaterem felújítására tartsák fenn.
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Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
kérje fel a polgármestert, hogy a Mezőhegyes, Béke park 1. szám alatti, 721 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon levő József Attila Általános Művelődési Központ
tornaterme padlóburkolatának felújítása érdekében kérjen árajánlatot három olyan
vállalkozástól, amelyek alkalmasak és jogosultak a munka elvégzésére, és az ajánlatokat
terjessze a Testület elé, emellett a Testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az
ÁMK tornaterem padlóburkolatának felújítására elkülönített összeget tartsa fenn,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
56/2018. (II.28.) Kt. számú határozat
Árajánlatkérés a József Attila Általános Művelődési Központ tornatermének
felújítására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Mezőhegyes, Béke
park 1. szám alatti, 721 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon levő József Attila
Általános Művelődési Központ tornaterme padlóburkolatának felújítása érdekében kérjen
árajánlatot három olyan vállalkozástól, amelyek alkalmasak és jogosultak a munka
elvégzésére.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ajánlatokat beérkezésüket követően terjessze a
Testület ülésére.
A Testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az ÁMK tornaterem
padlóburkolatának felújítására elkülönített összeget fenntartja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Magyar Tibor képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának
vezetője: Tájékoztatja a Testületet, hogy 2018. március 3. napján 9 órai kezdettel LU10 lány
utánpótlás kézilabda torna megrendezésére kerül sor Mezőhegyesen, a József Attila ÁMK
tornatermében. A torna alatt összesen 14 mérkőzést játszanak a csapatok. A tornán részt
vesznek Békés megye, Csongrád megye, valamint Bács-Kiskun megye női kézilabda csapatai,
többek között a Békéscsabai Előre NKSE, a Kecskeméti Sportiskola, a Gyulai Sportiskola,
Orosháza, Újkígyós, Szeghalom, Szarvas. Az említett városokból, településekről nagyon sok
érdeklődőt várnak. Az MSE Kézilabda Szakosztályának női serdülő játékosai már több
településen is bizonyítottak. Sok szeretettel vár minden érdeklődőt a rendezvényre. Reméli,
hogy nem lesz probléma a parketta állapotával. Az ilyen és ehhez hasonló tornákkal lehet
propagálni Mezőhegyest, és szorgalmazni a tornaterem felújítását, bármilyen pályázat
kapcsán. A Magyar Kézilabda Szövetség részéről négy alkalommal kapott ellenőrzést a
Szakosztály, edzéseket tekintettek meg, kiértékelték az ott tapasztaltakat. Ezáltal a szövetség
irányából is támogatható az MSE Kézilabda Szakosztálya. A Szakosztály működése, a
gyermeklétszám növelése, a tornák helyi megrendezése mind megfelelően alátámasztja a
tornaterem felújításának a szükségességét.
Rajos István alpolgármester: Köszönik a meghívást. Sok Sikert Kíván a rendezvényhez! Az
önkormányzat karbantartó részlegének vezetőjével és az iskola intézményvezetőjével
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egyeztetnek időpontot, és átvizsgálják a parketta állapotát, hogy az esetleges hibákat
ideiglenesen kijavítsák.
7. napirendi pont: Lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítése
Rajos István alpolgármester: Mezőhegyesen jelenleg 17 olyan belterületi út van, amely
javításra, felújításra szorul, de a legjobb az lenne, ha aszfalttal látnák el őket. A korábbi
megbeszélések során fogalmazódott meg egy olyan koncepció, hogy a város három
útszakaszának tervezésére árajánlatot kérnek. A műszaki csoportvezető megkért egy indikatív
árajánlatot, felkéri, hogy ismertesse azt.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Több változatot dolgoztak ki arról, hogy a
különböző útszakaszokat illetően mennyibe kerülne a tervezési munka. Az elkészült jogerős
építési engedélyezési terv korábban három évig volt érvényes, amely két alkalommal –
átdolgozás nélkül – két-két évvel volt meghosszabbítható, így összesen hét évig volt érvényes.
Egy nemrég megjelent jogszabály értelmében a jogerős építési engedélyezési terv öt évig
érvényes, amely két alkalommal három-három évvel meghosszabbítható, így 11 évig
érvényes. Fontos tájékoztatni a Testületet arról, hogy a tervezési díj nem tartalmazza az alábbi
díjakat: hatósági engedélyezési eljárási díjak, a bevont szakhatóságok díja, tulajdoni lapok és
térképmásolatok kikérésének a díja, szomszédos ingatlanok tulajdonosainak név- és
címjegyzékének elkészítése, amennyiben szükséges a közműkiváltások, bemérési tervek
elkészítése, közvilágítási munkarészek elkészítése, ideiglenes forgalomtechnikai tervek,
forgalomba helyezés díja, geotechnikai vizsgálatok díja. Az indikatív árajánlatot adó cég
tervezője szerint – az előzetes felmérés alapján – ezek a díjak nem fognak túl nagy költséget
jelenteni, de számolni kell azokkal.
Magyar Tibor képviselő: 2018. őszén Mezőhegyesen a Hársfa utcában lévő Kiállítási
Centrum- és Lovaspályán, illetve a lóversenypálya melletti területen egy igen nagy volumenű
agrárszakmai rendezvényt szervez a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. A Hársfa utca
rendkívül keskeny útszakasz. Arra nincs lehetőség, hogy a Zrt. kiemelt beruházása keretében
felújításra, kiszélesítésre kerülhessen a Hársfa utca útburkolata, hogy több irányból is
megközelíthetővé váljon a lovaspálya, ezáltal a különböző versenyek, rendezvények? A
rendezvények helyszínére történő kijutás, a közlekedés, a parkolás rendkívül nehézkes,
logisztikailag rendkívül körülményes. Ezen probléma megoldására, kiküszöbölésére várható-e
esetlegesen központi támogatás?
Kerekes György képviselő: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kiemelt
beruházásának területén az ülést megelőzően tartottak bejárást. Tájékoztatja a Testületet, hogy
rendkívül gyors ütemben kezdődött meg a mai nap folyamán az ipari út építése. A Zrt-nek
több szempontból is érdekében áll az út megépítése. Ez az út vélhetően részben
tehermentesíteni fogja a Hársfa utcát. Ettől függetlenül pozitívum lenne, ha a beruházáshoz
kapcsolódóan plusz forrást tudnának biztosítani a Hársfa utca kiszélesítésére. A leendő
agrárszakmai rendezvény szervezője, házigazdája a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely a
Zrt. lebonyolító partnerként vesz részt azon. Javasolja, hogy a Kamara irányába is tegyenek
lépéseket a rendezvény helyszínének megközelíthetősége, a környező utcák komfortosabbá
tétele érdekében. Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával.
Rajos István alpolgármester: Többek között e témában is egyeztetést folytatott Farkas
Sándor kormánybiztos úrral, Pap István Tibor vezérigazgató úrral, illetve Béni Attila járási
10

hivatalvezető úrral. Ezen egyeztetés során a vezérigazgató úr tájékoztatta, hogy a Zrt-nek
határozott elképzelése van – központi forrásokat is igénybe véve – a Hársfa utca
kiszélesítésére, illetve nagyobb teherbírásúvá tételére. Ennek kapcsán a hivatal műszaki
csoportvezetőjével már elkezdődött a gondolkozás, hogy milyen irányba lehetne a szélesítést
megtenni. Mind a Zrt., mind Magyarország Kormánya foglalkozik a kérdéssel. Nem csak a
leendő agrárszakmai kiállítás, hanem már a lóversenyek is aktuálissá teszik a helyszín
megközelíthetőségének a kérdését, az útszakasz rendezését.
Jelen ülésen az előterjesztésben ismertetett útszakaszok építési engedélyezési terveinek az
elkészítéséről, az arra vonatkozó árajánlatok bekéréséről kellene dönteni. Ezek az útszakaszok
nem nagy teherbírású útszakaszok, így ezeken az útszakaszokon teherforgalom nem lesz, sőt,
tilos lesz, amelyet a megfelelő közlekedési jelzőtáblák jelezni is fognak. A kivitelezés
költségét a közlekedési jogszabályok által előírt rendelkezések megnövelhetik.
Jelen ülésen kizárólag a tervezésről dönt a Testület. A tervek elkészíttetése nem jár együtt
azzal, hogy a kivitelezést is annak megfelelően végzik el, tehát elképzelhető, hogy egy-egy
utcát illetően egyelőre nem kerül sor kivitelezésre. Az önkormányzat és a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., valamint a Zrt. szakemberei folyamatosan egyeztetnek a
különböző elképzeléseket illetően, így össze tudják hangolni azokat. A Zrt. beruházásainak a
tervezőcsapata megegyezik az önkormányzat tervezőcsapatával.
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: Tekintettel arra, hogy a tervek 11 évig érvényesek, a bizottság javasolja,
hogy a Testület mindhárom útszakasz terveinek elkészítésére kérjen árajánlatot három ezen
munka elvégzésére jogosult vállalkozástól.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben valamilyen okánál fogva a közeljövőben nem
tudná az önkormányzat az útfelújításra vonatkozó elképzelését megvalósítani, úgy a terveket a
későbbiekben is fel tudja használni, mivel az új jogszabályok értelmében a tervek 11 évig
érvényesek.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, esetlegesen más javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes város három alábbi útszakaszának
építési engedélyezési terveinek elkészítésére kérjen be egyösszegű árajánlatot a munka
elvégzésére jogosult három vállalkozástól: Akácfa – Pacsirta – Orgona utcák összesen 583 m
hosszúságban; Alkotmány – Váci M. utcák összesen 726 m hosszúságban; és a József Attila
– Ruisz Gyula utcák összesen 635 m hosszúságban, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
57/2018. (II.28.) Kt. számú határozat
Lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítésére árajánlatok kérése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes város három alábbi
útszakaszának építési engedélyezési terveinek elkészítésére kér be egyösszegű árajánlatot a
munka elvégzésére jogosult három vállalkozástól:
1. Akácfa – Pacsirta – Orgona utcák összesen 583 m hosszúságban;
2. Alkotmány – Váci M. utcák összesen 726 m hosszúságban;
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3. József A. – Ruisz Gy. utcák összesen 635 m hosszúságban.
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatokat – beérkezésüket követően – terjessze a Testület
ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
8. napirendi pont: A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Rajos István alpolgármester: Megváltoztak a közbeszerzési eljárások szabályai. Az új
jogszabályok értelmében 2018. március 1. napjáig az önkormányzatnak is kötelező
regisztrálnia az EKR (elektronikus közbeszerzési) rendszerben. A közbeszerzések kapcsán
meghatározott feladatokat az EKR-ben kell elvégezni. A közbeszerzési feladatok ellátásával
megbízott ügyvéd, Dr. Varga Imre is jogosultsággal bír a rendszerben, így ezen feladatokat a
korábban megkötött szerződés alapján neki kell ellátnia. Jelen ülésen a Testületnek a már
korábban elfogadott közbeszerzési szabályzat jelenleg szükséges módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt tartalmát kell jóváhagynia. Az előterjesztést és a közbeszerzési szabályzat
tervezetét az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés és a közbeszerzési szabályzat tervezete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a tervezet szerinti tartalommal hagyja jóvá a Testület az
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá a 99/2016.(IV.27.) Kt.
számú határozattal elfogadott Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, azzal, hogy a
módosított Közbeszerzési Szabályzat 2018. április 15. napján lép hatályba, és rendelkezéseit
az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési eljárások
alapján megkötött szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
58/2018. (II. 28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja a 99/2016.(IV.27.) Kt. számú határozattal elfogadott Mezőhegyes Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
A módosított Közbeszerzési Szabályzat 2018. április 15. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 15.
12

9. napirendi pont: A Szociális Szervezeti Egység dokumentumainak módosítása
Rajos István alpolgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzést végzett a
szociális feladatok ellátását illetően, mely ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a
szakmai programot, az SZMSZ-t, a házirendet, valamint azok mellékleteit ki kell egészíteni és
bizonyos mellékleteket át kell dolgozni. A szükséges módosításokat, kiegészítéseket az
önkormányzat szociális egységének szakemberei elvégezték. Kérdezi Gál Máriát, az
Önkormányzat Szociális Egységének vezetőjét, kíván-e kiegészítést tenni az anyaghoz.
Gál Mária, Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális Egységének vezetője: Nem
kíván kiegészítést tenni.
Rajos István alpolgármester: A Szociális szervezeti egység és a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programját, SZMSZ-ét, és házirendjét, valamint az azokhoz tartozó
mellékleteket, dokumentumokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság megvizsgálta és
megtárgyalta. (Az előterjesztés és az Önkormányzat Szociális Egységének szakmai
dokumentumai a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a
beterjesztett tartalommal javasolja elfogadásra a Szociális Egység és az önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai programját, szervezeti és működési
szabályzatát, házirendjét, valamint a szükséges dokumentumok kiegészítését, javítását. Fontos
hangsúlyozni, hogy a dokumentumok az ellenőrzésnek megfelelő minőségben, formában,
tartalommal, és kielégítő részletességgel készültek el. Köszöni az igen részletes, mindenre
kiterjedő, a jogszabályoznak mindenben megfelelő anyag elkészítését.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezúton köszöni a Szociális Egység
mindazon dolgozójának a munkáját, akik a dokumentumok elkészítésében részt vettek. Egy
igen részletesen kidolgozott, precíz anyag készült el, amely részletesen tartalmazza a
szakterület jogszabályi előírásait, annak minden szépségével, nehézségével együtt. A
Testületnek jóvá kell hagynia a Szociális szervezeti egység és az önkormányzat Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai programját, SZMSZ-ét, és házirendjét, valamint az
azokhoz tartozó mellékleteket, dokumentumokat.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja
jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége Szakmai Programját,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
59/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Szakmai Programjának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, 2018. március 1-jei
hatállyal jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Szakmai Programját, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális
szervezeti egysége Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
60/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, 2018. március 1-jei
hatállyal jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Szervezeti és Működési Szabályzatát, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális
szervezeti egysége házirendjét, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
61/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Házirendjének jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, 2018. március 1-jei
hatállyal jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Házirendjét, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége Szakmai Programjához,
Szervezeti és Működési Szabályzatához, valamint Házirendjéhez tartozó mellékleteket az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
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62/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
szakmai dokumentumaihoz tartozó mellékletek elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális
szervezeti egysége Szakmai Programjához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, valamint
Házirendjéhez tartozó mellékleteket – az előterjesztés mellékletét képező tartalommal –
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család– és
Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai Programját, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
63/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Szakmai Programjának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, 2018.
március 1-jei hatállyal jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család– és
Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai Programját, az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
64/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, 2018.
március 1-jei hatállyal jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család– és
Gyermekjóléti Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatát, az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület tekintse
jogszerűnek Mezőhegyes Város Önkormányzat Család– és Gyermekjóléti Szolgálata
Házirendjét, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
65/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Házirendjének ellenőrzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján ellenőrizte
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család– és Gyermekjóléti Szolgálata Házirendjét – az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal – és az ellenőrzést követően megállapítja, hogy a
házirend tartalma jogszerű.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család– és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai
Programjához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, valamint Házirendjéhez tartozó
mellékleteket az előterjesztés mellékletét képező tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
66/2018. (II.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
szakmai dokumentumaihoz tartozó mellékletek elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Család– és
Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai Programjához, Szervezeti és Működési Szabályzatához,
valamint Házirendjéhez tartozó mellékleteket – az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Rajos István alpolgármester: Ismételten megkereste az önkormányzatot a GlaxoSmithKline
Kft. azzal az ajánlattal, hogy kedvezményes áron kínálja a különböző védőoltásokat. A
korábbi védőoltással kapcsolatos ajánlatokhoz hasonlóan javasolja, hogy az önkormányzat
rendkívül nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne éljen az ajánlattal. Az előterjesztést a
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Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a
Testület most se éljen a Kft. ajánlatával.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Testületnek, hogy a GlaxoSmithKline Kft. ajánlatával ne éljen.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne éljen a GlaxoSmithKline
Kft. védőoltások lakosság részére történő megvásárlásával kapcsolatos ajánlatával,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
67/2018. (II.28.) Kt. számú határozat
Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni a GlaxoSmithKline Kft.nek (1124 Budapest, Csörsz u. 43.) a lakosság részére történő védőoltások megvásárlásával
kapcsolatos ajánlatát, de az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem áll
módjában azt elfogadni.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Kft.-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. március 10.
11. napirendi pont: A Kandász Travel televíziós, rádiós és online megjelenést
biztosító ajánlata
Rajos István alpolgármester: Megkereste az önkormányzatot a Kandász Travel, amely a
város turisztikai látnivalóinak, kulturális életének, rendezvényeinek megjelenítésére tesz
ajánlatot, meghatározott díj megfizetése mellett. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság is 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 igen nehéz anyagi helyzetére
tekintettel a Testület ne éljen a Kandász Travel ajánlatával.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület ne éljen a Kandász Travel ajánlatával.
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Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne éljen a Kandász Travel
ajánlatával, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
68/2018. (II. 28.) kt. sz. határozat
A Kandász Travel televíziós, rádiós és online megjelenést biztosító ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszöni a Kandász Travel megkeresését, de tekintettel az Önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetére - nem él a lehetőséggel, hogy
megjelenjen a részére ajánlott televíziós, rádiós és online felületeken.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Kandász Travel-t.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő az értesítésre: 2018. március 10.
12. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Rajos István alpolgármester: A rendelettervezet indokolása részletezi a rendelet
módosításának a szükségességét. A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a
rendelettervezetet illetően, azt tegye meg.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A Békés Megyei Kormányhivatal felhívta az önkormányzat
figyelmét, hogy formai javításokat kell elvégezni a rendeletben, például két bekezdés
számegyezősége miatt, ezeket a formai javításokat is elvégzik a rendelet jelen módosítása
alkalmával.
Rajos István alpolgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Bejelentések
1. Tájékoztató a Belügyminisztérium
békéscsabai előadásáról

Önkormányzati

Koordinációs

Iroda

Rajos István alpolgármester: A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda
igen tartalmas és hasznos előadást tartott Békéscsabán, melyen az aljegyző hölggyel vett részt
a mai napon. Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára
is tartott előadást. Egy kérdéskört emelne ki az előadásból, amelyet a helyettes államtitkár úr
is kihangsúlyozott. Az önkormányzatok átszervezéséről, működési rendjének változásáról, az
önkormányzatok megszűnéséről szóló híresztelések, amelyek a napokban napvilágot láttak,
alaptalanok, nem fedik a valóságot. A francia modellt követve a jövőben is minden
településen önkormányzatnak kell működnie. A Magyar Állam, a Belügyminisztérium nem
tervez semmiféle változtatást az önkormányzati rendszert illetően.
2. Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. működéséről
Rajos István alpolgármester: Megkereste önkormányzatunkat az Európai Uniós Társadalmi
Célú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) részéről Dobsa Gábor ügyvezető. Az önkormányzat
tagja a Kft-nek, amely a Pilot Programon belül jött létre. A Kft. működtetésének a célja, hogy
segítse a Pilot Programban nevelt sertések és termelt növények beszerzését, koordinálását, és
értékesítését. A Pilot Program időközben átalakult, a növénytermesztési feladatok a hosszú
távú közfoglalkoztatási programba kerültek át, kizárólag a sertésnevelés maradt a Pilot
programban. Ezáltal a Kft. tevékenységi köre is leszűkült, a feladatok csökkentek. 2018.
január végén részt vett a Kft. taggyűlésén, ahol az elmondottak okán napirendre került a Kft.
jövőbeni működésének a kérdése. A Kft. működési költségei igen magasak, ezért
megoldásokat kerestek arra, hogy a jövőben milyen formában lehetne gazdaságosan
működtetni, fenntartani a Kft-t. Mivel csökkentek a feladatok, csökkenteni kellett a Kft. által
foglalkoztatottak számát is. 2 fő munkaszerződése megszüntetésre került, illetve
csökkentették a Kft. ügyvezetőjének a bérét is, aki ezzel a feltétellel is vállalta a Kft. további
irányítását. Ezen túlmenően csökken a banki forgalom, tehát csökkennek a banki költségek is.
A Kft. működtetésének a költsége havonta így 1.100.000,- Ft-ról 510.000,- Ft-ra csökken. A
Kft. tagjainak ezáltal 2018. március 1. napjától 30.000,- Ft + ÁFA/hó hozzájárulást kellene
megfizetni, amely korábban nettó 38.000,- Ft volt. Mint ahogyan korábban is a
sertésnevelésből befolyt bevételből fizette a hozzájárulást az önkormányzat, úgy az az
önkormányzat költségvetését ezután sem terheli. A Kft. taggyűlésén hozott határozatot
tartalmában ismertette:
„1/2018 (I.24.) taggyűlési határozat
Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése
akként határoz, hogy a társaság adminisztrációs, működési költségének fedezésére a társaság
tagjai havi 30.000,- Ft +ÁFA hozzájárulást fizetnek 2018. március hó 1. napjától.
Indoklás:
A társaság nonprofit jelleggel működik, jelenleg nem veszteséges. A társaság a veszteséges
működés elkerülése érdekében a tagok részére havi 30.000,- FT+ÁFA adminisztrációs,
működési költség megfizetését írja elő a határozati javaslat elfogadása esetén.”
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Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mekkora a Kft. éves árbevétele?
Rajos István alpolgármester: Az erről szóló kimutatás jelenleg nincs a birtokában, így a
pontos információ hiányában nem kíván erről nyilatkozni. A Kft. árbevételét a sertések,
illetve a mezőgazdasági termékek értékesítéséből befolyt összegek képezik. Ez az összeg
viszonylag magas. A Kft. tőkéje 3 millió Ft, amely nem csökkent, a Kft. nem veszteséges.
Amennyiben a képviselő úr igényli, úgy a következő ülésre tájékoztató jelleggel
rendelkezésre bocsátja a Kft. múlt évi beszámolóját.
Jeszenka Zoltán képviselő: Köszöni, de nem igényli. Hány tagja van jelenleg a Kft-nek?
Rajos István alpolgármester: Jelenleg 19 önkormányzat és 3 civil szervezet illetve
vállalkozás alkotja a Kft-t.
Magyar Tibor képviselő: A Testület döntött arról, hogy hozzájárul a Mezőhegyesi Szociális
Szövetkezet megalapításához. Megalakult a Szövetkezet? Az előírásoknak megfelelően
működik? Mezőhegyesen van létjogosultsága a Szövetkezetnek?
Rajos István alpolgármester: Mezőhegyesen megalakult a Szövetkezet, de az jelenleg nem
kötődik a Kft. működéséhez. A szövetkezet jelenleg „alvó” szövetkezet formájában létezik, de
nem működik.
Magyar Tibor képviselő: Mivel a fóliás növénytermesztés átkerült a hosszú távú
közfoglalkoztatási programba, az állami finanszírozással tovább tud működni? A program
keretében beszerzett eszközök is átkerülnek abba a programba?
Rajos István alpolgármester: A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Főosztálya
állásfoglalása szerint az eszközök nem kerülnek sem a Szociális Szövetkezet, sem más
rendszer tulajdonába. A hosszú távú közfoglalkoztatási program keretein belül, meghatározott
finanszírozási normák mellett folytatják a fóliasátorban történő növénytermesztést. Ezen
növénytermesztési tevékenység tehát a jövőben sem terheli az önkormányzat költségvetését,
azt a Belügyminisztérium finanszírozza. 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 az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.
adminisztrációs, működési költségeinek fedezésére – a társaság tagjaként – havi 30.000,-Ft +
ÁFA hozzájárulást fizessen meg 2018. március 1. napjától, melynek fedezete a pilot program
keretében nevelt sertések értékesítéséből befolyó bevétel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
69/2018. (II.28.) Kt. számú határozata
Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. részére fizetendő hozzájárulásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai Uniós Társadalmi
Célú Nonprofit Kft. adminisztrációs, működési költségeinek fedezésére – a társaság tagjaként
– havi 30.000,- Ft + ÁFA hozzájárulást fizet 2018. március 1. napjától.
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A kiadás fedezete a pilot program keretében nevelt sertések értékesítéséből befolyó bevétel.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Kft.-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. március 6.
3. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata üzletrész értékesítésére vonatkozó
ajánlata
Rajos István alpolgármester: Mezőkovácsháza polgármestere, Varga Gusztáv az
alábbiakkal kereste meg az önkormányzatot. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata –
hasonlóan Mezőhegyeshez – alapító tagja az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kftnek. Mezőkovácsházán nem működik kellő gazdaságossággal és hatékonysággal a sertések
tartása, illetve a fóliasátras növénytermesztés. Ennek okán Mezőkovácsháza Város
Képviselő-testülete a 62/2017. (II.23.) kt. sz. határozata értelmében, mint az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft. tulajdonosa felajánlotta megvásárlásra tulajdonrészüket az
üzletrész névértékének (75.000.-Ft) megfelelő összegben Mezőhegyes Város
Önkormányzatának. Amennyiben Mezőkovácsháza értékesíteni tudja üzletrészét, úgy kilép a
Kft-ből. Nem látja realitását annak, hogy újabb üzletrészt vásároljon az önkormányzat. Kéri a
kérdéseket, véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Amennyiben megvásárolná az önkormányzat Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata üzletrészét, úgy azzal a hozzájárulási kötelezettsége is növekedne,
amelyet a Kft. irányába kellene teljesítenie. Javasolja, hogy a Testület ne éljen a felajánlással,
ne vásárolja meg az üzletrészt.
Magyar Tibor képviselő: Az előbbi bejelentésből is kitűnik, hogy csökken a Kft.
tevékenységi köre, csökken a foglalkoztatotti létszám, így nem lenne célszerű újabb üzletrészt
vásárolni abban.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, tájékoztassák Mezőkovácsháza Város
polgármesterét, illetve Képviselő-testületét arról, hogy Mezőhegyes Város Önkormányzata
nem kívánja megvásárolni Mezőkovácsháza Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kftbeli üzletrészét. A döntés többek között azzal indokolható, hogy a Kft. működése olyan
tevékenységekre szűkült le, mint a sertések beszerzése, ahol közbeszerzési eljárások
lebonyolítása és az értékesítésben történő segítségnyújtás szükséges. A Kft. ezen túlmenően
már csak koordinálja a szaktanácsadó kirendelését, de annak költségét az igénybe vevő
önkormányzatnak kell fizetni. Kéri, akinek további kérdése, véleménye, esetlegesen más
javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne éljen Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
által tett ajánlattal, és az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben lévő 75.000,- Ft
értékű üzletrészét ne vásárolja meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:

21

70/2018.(II.28.) kt. sz. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata üzletrész értékesítésére vonatkozó ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem él a Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata által tett ajánlattal, ennek megfelelően nem kívánja megvásárolni az Európai
Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-beli 75.000,- Ft értékű üzletrészét, Mezőhegyes város
Önkormányzata nehéz anyagi helyzetére, és a Kft. tevékenységi körének leszűkülésére
tekintettel.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa döntéséről Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2018. március 9.
4. Lakossági igény az extrém sportpálya felújítására
Rajos István alpolgármester: Lakossági megkeresés érkezett az ÁMK épület mellett
található extrém sportpálya felújítása érdekében. Az extrém sportpálya igen nagy érdeklődésre
tart számot, rendkívül sokan használják, igen komoly közösségi színtérré vált az elmúlt
években. Az extrém sportpálya az idők folyamán több helyen elhasználódott,
balesetveszélyessé vált. A Testületnek abban kellene döntést hoznia, hogy milyen formában,
mekkora költséget biztosít a felújításra. Előzetes műszaki vizsgálatok és előzetes
költségbecslés alapján a felújítás költsége hozzávetőlegesen 1 millió Ft-ot tesz ki.
Megkeresték Tóth János vállalkozó géplakatost, hogy adjon szakvéleményt és ajánlatot a
pálya felújítására, hogy mekkora összegért vállalná a felújítást. A vállalkozó úgy nyilatkozott,
hogy nem vállalja a felújítást. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Tóth János vállalkozó miért nem vállalja a munkát? Az extrém
sportpályát Tóth János vállalkozó készítette, ezért nem érti miért nem vállalja annak
felújítását.
Rajos István alpolgármester: Tóth János megszüntette a vállalkozását, alkalmazottként
helyezkedett el egy vállalkozásnál, ezért nem tudja vállalni a felújítást.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Az önkormányzat keresni fog olyan vállalkozót,
vállalkozást, amely szakszerűen el tudja végezni a felújítást? Javasolja, hogy első lépésként
kérjenek be árajánlatokat olyan vállalkozóktól, vállalkozásoktól, amelyek alkalmasak a
munka elvégzésére. Fontosnak tartja az extrémpálya felújítását, balesetmentessé tételét,
tekintettel arra, hogy fontos közösségi tér, szeretik a gyerekek és nagyon sokan használják is.
Rajos István alpolgármester: Elképzelhető, hogy speciális szakterületet érint a felújítás.
Javasolja, kérjék fel a műszaki-városfejlesztési csoportot arra, hogy a munka elvégzésére
alkalmas vállalkozóktól, vállalkozásoktól kérjenek be árajánlatokat. Javasolja, hogy a Testület
a konkrét, részletes árajánlatok tükrében döntsön a felújításról.
Deli Zoltán képviselő: Információja szerint felvetődött annak kérdése, hogy az extrém
egyesület tagja lesz a Mezőhegyesi Sportegyesületnek. Amennyiben igen, úgy az MSE
pénzügyi helyzete nem tenné azt lehetővé, hogy felújítsa az extrém sportpályát? Megvalósulte az az elképzelés, hogy az extrém egyesület tagja legyen az MSE-nek?
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Rajos István alpolgármester: A rendelkezésére álló információk szerint nem lesz tagja az
extrém egyesület az MSE-nek. Azonban Uj Zoltán Úr, az MSE elnöke tudna arról nyilatkozni,
hogy esetlegesen érkezett-e az egyesület irányba ilyen jellegű megkeresés. Ő elnökségi
tagként nem hallott ilyen irányú megkeresésről.
Magyar Tibor képviselő: Az MSE elnökségi ülésén az egyesület tagjai kinyilvánították,
hogy az MSE-n belül jelenleg kizárólag a labdarúgás és a kézilabda sportágak támogathatóak.
Sem lovas szakosztály, sem extrém sportszakosztály nem működhet az egyesületen belül. Az
elmúlt évben az MSE működésében semmilyen változás nem következett be, az extrém
egyesület nem tagja az MSE-nek.
Az 1 millió Ft becsült költséget szakember állapította meg? Esetlegesen Tóth János állapított
meg egy becsült összeget?
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat karbantartó részlegének szakemberei és a
hivatal műszaki munkatársa vizsgálta meg a pályát. A felmérés alapján utánajártak a
felújításhoz szükséges anyagáraknak, ezek alapján adták a becsült felújítási összeget. Mivel az
önkormányzat nem rendelkezik ezen speciális feladat ellátására alkalmas szakemberrel,
javasolja, hogy keressenek fel olyan vállalkozót, vállalkozást, amely alkalmas a munka
elvégzésére, és amely konkrét árajánlatot tud adni az önkormányzatnak a felújítást illetően. A
konkrét árajánlat birtokában dönthet a Testület a felújításról, és arról, hogy ki végezze el a
felújítást.
Kerekes György képviselő: Egyetért a javaslattal. Első ízben a műszaki-városfejlesztési
csoport járjon utána annak a kérdésnek, hogy az extrém pálya felújítása igényel-e
szakképzettséget. Amennyiben igényel, úgy keressenek olyan vállalkozást, amely elvállalná a
feladatot és kérjenek konkrét árajánlatot a felújításra. A beérkezett árajánlatokat a
polgármester terjessze a Testület ülése elé annak érdekében, hogy érdemben dönthessenek a
konkrét felújítást illetően.
Magyar Tibor képviselő: Mezőhegyesen az extrém sportpálya pályázati támogatással
valósult meg.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az extrém sportpálya a DAOP
közösségi tér kialakítására irányuló nyertes pályázatának támogatásával valósult meg. A
pályázatot az önkormányzat készítette el, és az extrém pálya megvalósítása Maczák Andrásné
pedagógus ötlete volt. A terveket Bánfi Zsolt építészmérnök készítette, a kivitelezési
munkálatokat Tóth János végezte.
Magyar Tibor képviselő: Fontos kérdés, hogy a pálya jelenleg alkalmas-e a sportolásra.
Amennyiben nem alkalmas a sportolásra, és balesetveszélyes, úgy azt le kellene zárni, mielőtt
még bárkit baleset, sérülés ér.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Ezen DAOP projekt záró
ellenőrzésére 2018. március 8. napján kerül sor. Kötelező 5 év fenntartási idő van érvényben,
mely szintén akkor jár le. Amennyiben az ellenőrök szemügyre veszik a létesítményt, és
megállapítják a problémát, úgy annak kijavítását vélhetően elő is fogják írni. A Polgármesteri
Hivatal műszaki csoportjának munkatársa felmérte a létesítményt, majd konzultált a
kivitelezővel. Tóth János arról tájékoztatta és felhívta a figyelmét, hogy egy speciális rétegelt
lemezből készült a pálya. Ennek megfelelően készült el a műszaki csoport által kalkulált
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költségbecslés. Egyetért azzal a javaslattal, hogy az extrém pálya felújítására kérjen be a
Testület három, ezen munkálatok elvégzésére alkalmas vállalkozástól árajánlatot.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy keressék fel azt a vállalkozást, ahol Tóth János
alkalmazottként fog dolgozni, mert elképzelhető, hogy a munkáltatója elvállalja a felújítást.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, a Testület kérje fel a polgármestert, hogy vegye fel
a kapcsolatot az extrém pálya egykori kivitelezőjével, Tóth János Mezőhegyes, Kossuth u.
47/D. szám alatti lakossal annak érdekében, hogy az a vállalkozás, ahol alkalmazásban áll, el
tudná-e vállalni az extrém pálya hibáinak a kijavítását. Továbbá javasolja, kérjék fel a
Polgármesteri Hivatal műszaki-városfejlesztési csoportját, hogy keressen fel minimum három
olyan szakembert, vagy vállalkozást, akik a munka elvégzésére kellő szakértelemmel,
minősítéssel és jogosítvánnyal rendelkeznek, és vállalnák a pálya javítását.
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 kérje
fel a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Mezőhegyes, Béke park 1. szám alá tartozó,
önkormányzati tulajdonban lévő extrém pálya egykori kivitelezőjével, Tóth János
Mezőhegyes, Kossuth u. 47/D. szám alatti lakossal annak érdekében, hogy az a vállalkozás,
ahol alkalmazásban áll, el tudná-e vállalni az extrém pálya hibáinak a kijavítását, kérje fel
továbbá a Polgármesteri Hivatal műszaki-városfejlesztési csoportját, hogy kérjen árajánlatot
minimum három olyan szakembertől, vállalkozástól, akik a munka elvégzésére kellő
szakértelemmel, minősítéssel és jogosítvánnyal rendelkeznek, és vállalnák a pálya javítását, és
beérkezésüket követően az ajánlatokat terjessze be a Testület ülésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
71/2018.(II.28.) kt. sz. határozat
Extrém pálya javításának lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
- felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Mezőhegyes, Béke park 1.
szám alá tartozó, önkormányzati tulajdonban lévő extrém pálya egykori
kivitelezőjével, Tóth János Mezőhegyes, Kossuth u. 47/D. szám alatti lakossal annak
érdekében, hogy az a vállalkozás, ahol alkalmazásban áll, el tudná-e vállalni az extrém
pálya hibáinak a kijavítását.
- felkéri a Polgármesteri Hivatal műszaki-városfejlesztési csoportját, hogy kérjen
árajánlatot minimum három olyan szakembertől, vállalkozástól, akik a munka
elvégzésére kellő szakértelemmel, minősítéssel és jogosítvánnyal rendelkeznek, és
vállalnák a pálya javítását. Az árajánlatokat – beérkezésüket követően – terjesszék be
a Testület ülésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: az árajánlatok Testület elé terjesztésére: következő rendes testületi ülés
5. A Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Rajos István alpolgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy aláírásra került a Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 11. szám alatti ingatlan (Kantár épület) értékesítéséről szóló adás-vételi
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szerződés. A Békés Megyei Kormányhivatal átutalta az önkormányzat számlájára az 56 millió
Ft-os vételárat. A különböző fejlesztési célú elképzelésekkel kapcsolatos döntéseket a jövőben
ezen keret terhére hozza meg a Testület.
6. Tanyagondnoki gépjármű javíttatásának, új gépjármű vásárlásának a kérdése
Rajos István alpolgármester: Az együttes bizottsági ülésen tájékoztatták a jelenlévőket
arról, hogy ismételten meghibásodott az 1. számú tanyagondnoki szolgálat Ford Transit típusú
platós kisteher gépjárműve. A gépjármű rendkívül sok kilométert futott és az életkora is igen
magas, ebből kifolyólag egyre több probléma jelentkezik, egyre több a meghibásodás a
működése során. A jelenlegi meghibásodás javítási költsége hozzávetőlegesen közel
150.000,- Ft-ot ölel fel. Kéri a Testület véleményét, hogy az önkormányzat javíttassa-e meg a
gépjárművet, és amennyiben megjavíttatja, úgy elgondolkozzon-e esetlegesen új gépjármű
megvásárlásáról, úgy, hogy a használt gépjárművet megpróbálja értékesíteni. Figyelemmel
kell lenni arra, hogy a tanyafejlesztési program keretében nem vásárolható platós kisteherautó,
illetve, hogy ilyen típusú gépjárművet használtan nem érdemes és nem is igazán lehet
vásárolni, csak újonnan. Az ilyen típusú gépjárművek ára újonnan 6-7 millió Ft. Amennyiben
az új gépjármű megvásárlása mellett döntene a Testület, úgy kedvező lenne az önkormányzat
számára, ha a jelenlegi gépjárművet beszámíttatnák az új gépjármű árába.
Deli Zoltán képviselő: Javasolja a működésképtelen gépjármű mielőbbi megjavíttatását,
hiszen a tanyagondnoki szolgálatnak működnie kell. Hosszú távon nem járható megoldás a
helyettesítés. A javítást követően a Testület mérlegelheti, hogy tud-e új gépjárművet
vásárolni, avagy sem. Eldöntheti a Testület, hogy szükség van-e ilyen platós gépjárműre, vagy
megpróbál beszerezni a másik két tanyagondnoki autóhoz hasonló gépjárművet a
tanyafejlesztési program keretében, pályázati támogatással.
Magyar Tibor képviselő: Sok éve rendszeresen van problémája az érintett gépjárműnek.
Viszonylag kevés kilométert futott ahhoz képest, hogy milyen gyakran van vele probléma. Az
önkormányzat szempontjából ez a gépjármű egy speciális gépjármű, hiszen az önkormányzat
nagy hasznát veszi tevékenysége során szinte minden területen, és nincs még egy ilyen
gépjárműve, amely ezeket a feladatokat el tudná látni. Meghibásodása esetén érzik igazán,
hogy milyen nagy szükség van rá, és mekkora hasznát veszik. Úgy véli, hogy a használata
során jobban oda kellene figyelni rá. Javasolja, hogy javíttassák meg a gépjárművet és
továbbra is használják. Nem szükséges nagy távolságokat megtenni vele, hiszen a majorokban
élőket szolgálja és amennyiben bármilyen műszaki meghibásodás éri, a többi gépjármű tudja
helyettesíteni. Nem javasolja új gépjármű beszerzését, tekintettel az önkormányzat igen nehéz
anyagi helyzetére, illetve arra, hogy az új gépjármű ára hosszú idő múlva térülne meg. Az
érintett gépjármű sofőrje, az illetékes tanyagondnok hamarosan nyugdíjba vonul, ezért várják
meg ki lesz az új tanyagondnok, szokja meg a munkát, az emberekkel való gondoskodást, a
jelenleg rendelkezésre álló gépjárművet. Nem lenne célszerű egy újonnan kinevezett
tanyagondnoknak új gépjárművet a rendelkezésére bocsátani. Ezen túlmenően a platós
kistehergépjárműnek rendkívül nagy hasznát tudja venni az önkormányzat. Ha az új
tanyagondnok megfelelően fogja karbantartani a gépjárművet, vélhetően egyre kevesebb
alkalommal fog meghibásodni.
Rajos István alpolgármester: A témát érintették az együttes bizottsági ülésen, és a
bizottságok javaslatot tettek a kérdésről. Kéri a bizottságok véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett azzal a javaslattal, hogy a meghibásodott
kistehergépjárművet javíttassák meg. Emellett a bizottság javasolja, hogy kérjen be a Testület
legalább három árajánlatot új kistehergépjármű esetleges beszerzésére, a részletfizetésre és a
lízing lehetőségére is tekintettel.
Rajos István alpolgármester: Javasolja – a bizottság javaslatával egyetértésben – hogy
javíttassák meg a meghibásodott gépjárművet, és maradjon egyelőre szolgálatban. Javasolja
továbbá, hogy ezzel párhuzamosan kérjenek be árajánlatokat, tekintettel arra, hogy az nem
kötelezi a Testületet, hogy új gépjárművet vásároljon. Vizsgálják meg, hogy a különböző
gépjármű típusoknál mennyibe kerül az új gépjármű, akár egyösszegben, akár részletfizetésre,
akár lízingelve.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az I. számú tanyagondnoki szolgálat Ford
Transit típusú, JJF-640 forgalmi rendszámú meghibásodott, működésképtelen
kistehergépjárművét javíttassa meg, majd azt követően a gépjármű maradjon rendeltetésszerű
használatban, valamint az I. számú tanyagondnoki szolgálat gépjárművének esetleges későbbi
cseréjére vonatkozóan, a szolgálat feltételeinek megfelelő típusú és felszereltséggel
rendelkező új gépjármű beszerzésére kérjen be minimum három árajánlatot, azzal, hogy az
ajánlat tartalmazza az új gépjármű vételárát, illetve a részletfizetésre vagy lízingre vonatkozó
feltételeket is, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
72/2018.II.28.) kt. sz. határozat
Tanyagondnoki szolgálat gépjárművének javíttatásáról,
új gépjárműre vonatkozó árajánlat kérésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
- felkéri a polgármestert, hogy az I. számú tanyagondnoki szolgálat Ford Transit típusú,
JJF-640 forgalmi rendszámú meghibásodott, működésképtelen kistehergépjárművét
javíttassa meg, majd azt követően a gépjármű maradjon rendeltetésszerű használatban.
- felkéri továbbá a polgármestert, hogy az I. számú tanyagondnoki szolgálat
gépjárművének esetleges későbbi cseréjére vonatkozóan, a szolgálat feltételeinek
megfelelő típusú és felszereltséggel rendelkező új gépjármű beszerzésére kérjen be
minimum három árajánlatot azzal, hogy az ajánlat tartalmazza az új gépjármű vételárát,
illetve a részletfizetésre vagy lízingre vonatkozó feltételeket is.
Az árajánlatokat – beérkezésüket követően – terjessze a Testület ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
7. Fogorvosi kezelőszék vásárlásáról
Rajos István alpolgármester: Jegyző úr együttes bizottsági ülésen tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az önkormányzat több mint 9 millió Ft támogatást nyert a fogorvosi
rendelők, a váróterem felújítására, ezért célszerű lenne a felújítással egyidőben beüzemelni az
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új fogászati kezelőszéket, természetesen abban az esetben, ha a Testület dönt az új kezelőszék
beszerzéséről. Felmerült a fogászati kezelőszék lízingelésének a lehetősége. Egy kezelőszék
ára hozzávetőlegesen 7-8 millió Ft között van. A jegyző úr rendelkezik egy ajánlattal, amely
Sirona Siemens típusú eszközre vonatkozik. A kezelőszék egyösszegű vételára 7.820.000,- Ft.
10 % önerő befizetésével, és 5 éven keresztül havi 130.000,- Ft megfizetésével lehetne
lízingelni az eszközt. Ebben az esetben a kamat 826.000,- Ft-ot tenne ki. Az 5 év letelte után a
szék az önkormányzat tulajdonába kerül. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Kerekes György képviselő: A jegyző úr által felvázolt eszközre vonatkozó lízing ajánlat
kedvező, és elfogadható, hiszen a kamat mindössze 10 %-ot tenne ki. Ettől függetlenül
javasolja, hogy hasonló konstrukcióra más gyártóktól, más típusú eszközre is kérjenek be
ajánlatot. A beérkezett árajánlatok függvényében döntsön a Testület az új fogorvosi
kezelőszék beszerzéséről.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Egy régóta szakmában dolgozó fogorvostól kért javaslatot
az új eszköz beszerzésére vonatkozóan. A fogorvos véleménye szerint már 5-6 millió Ft-ért
lehet jó minőségű, korszerű, megbízható fogorvosi kezelőszéket vásárolni. Javasolja, hogy
kérjenek be több árajánlatot is, nézzenek szét a piacon. Lehetőleg ne egy ajánlat alapján
döntsenek, és lehetőleg ne a drágább gépet vásárolják meg, ha ugyanolyan minőségben
lehetne beszerezni olcsóbbat.
Magyar Tibor képviselő: Melyik fogorvosi körzet rendelőjébe vásárolná a Testület az új
eszközt?
Rajos István alpolgármester: Az I. számú, azaz az önkormányzat által működtetett
fogorvosi körzet rendelőjébe kerülne beüzemelésre az új eszköz, amelyet Dr. Marzan Mária
Renáta fogorvos használna. Korábban már tájékoztatták a Testületet, hogy az önkormányzat
több mint 9 millió Ft támogatást nyert a fogorvosi rendelők, a váróterem felújítására. Mivel a
felújítás a rendelőket is érinti, többek között a padló felújítását is, célszerű lenne a felújítással
egyidőben beüzemelni az új fogászati kezelőszéket, hogy a fogászati kezelőszék egy későbbi
beszerzése esetén ne kelljen felbontani az új padlót. A Hivatal műszaki-városfejlesztési
csoportja felmérte a rendelőket és a várótermet. Felkéri Kolozsi József csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a fogorvosi kezelőszék mielőbbi beszerzésének szükségességéről.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A fogorvosi rendelők és váróterem
felújítására pályázaton elnyert összeg már az önkormányzat rendelkezésére áll. A felújításra
vonatkozóan már megkérték az árajánlatokat is a munka elvégzésére alkalmas kivitelezőktől.
A beérkezett árajánlatokat döntésre a Testület elé terjesztik. Annak érdekében, hogy a
felújított rendelő padozatát ne kelljen újból felbontani, érdemes lenne a felújítással egyidőben
megvásárolni és beszerelni, beüzemelni az új fogászati kezelőszéket. A pályázat keretében a
rendelők és a váróterem épületének homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje,
fűtésrendszerének korszerűsítése, padlóburkolatának felújítása, festése-mázolása valósul meg.
Rajos István alpolgármester: Dr. Frankó Evelin Vivien, az önkormányzat II. számú
fogorvosi körzetének fogorvosa is megkereste az önkormányzatot azzal a kérdéssel, hogy a
felújítás csak és kizárólag az I. számú fogorvosi körzet rendelőjét érinti-e. A pályázati
támogatásból természetesen mindkét rendelő és a váróterem felújításra kerül. A felújítás olyan
ütemezésben fog történni – a fogorvosokkal történő egyeztetés által – hogy az a rendelést ne
akadályozza, a rendelési időt ne befolyásolja. Hangsúlyozza, hogy az új kezelőszék az
önkormányzat I. számú fogorvosi körzet rendelőjébe kerülne megvásárlásra.
27

Krcsméri Tibor képviselő: Javasolja, kérjék fel az érintett fogorvosi körzet fogorvosát, Dr.
Marzan Mária Renáta fogorvost, hogy a beérkezett árajánlatokat véleményezze és tegye meg
javaslatát a beszerzendő kezelőszékre vonatkozóan.
Rajos István alpolgármester: 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 az önkormányzat I. számú fogászati körzetének minimális
alapfelszereltsége, a fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében fogászati
kezelőszék beszerzésére minimum három vállalkozástól kérjen olyan árajánlatot, amely
tartalmazza az eszköz teljes vételárát, valamint a részletfizetésre vagy lízingelésre vonatkozó
konstrukciókat, feltételeket is és kérje fel a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat
terjessze a Testület ülése elé, továbbá kérje fel Dr. Marzan Mária Renátát, az önkormányzat I.
számú fogorvosi körzete fogorvosát, hogy a beérkezett árajánlatokat véleményezze és tegye
meg javaslatát a beszerzendő kezelőszékre vonatkozóan, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
73/2018.(II.28.) kt. sz. határozat
Fogászati kezelőszék beszerzésére árajánlat kérése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat I. számú
fogászati körzetének minimális alapfelszereltsége, a fogászati alapellátás folyamatos
biztosítása érdekében fogászati kezelőszék beszerzésére minimum három vállalkozástól kér
olyan árajánlatot, amely tartalmazza az eszköz teljes vételárát, valamint a részletfizetésre vagy
lízingelésre vonatkozó konstrukciókat, feltételeket is.
Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat terjessze a Testület ülése elé.
Felkéri továbbá Dr. Marzan Mária Renátát, az önkormányzat I. számú fogorvosi körzete
fogorvosát, hogy a beérkezett árajánlatokat véleményezze és tegye meg javaslatát a
beszerzendő kezelőszékre vonatkozóan.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő értelem szerint
8. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepi
megemlékezésről
Rajos István alpolgármester: Elmúlt ülésen tájékoztatták arról a Testületet, hogy az 184849-es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezés 2018. március 14.
napján 10 órai kezdettel kerülne megrendezésre, tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság
Nemzeti Lovas Díszegysége – amely felvonul a Kossuth Lajos téren megrendezendő március
15.-ei állami megemlékezésen – csatlakozik a mezőhegyesi megemlékezéshez. Fontos, hogy a
megemlékezésen politikai témájú beszéd nem hangozhat el, egyik politikai párt részéről sem.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 2018. március 14. napján 10
órai kezdettel tartson ünnepi megemlékezést, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
74/2018.(II.28.) kt. sz. határozat
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő
ünnepi megemlékezésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére 2018. március 14. napján 10 órai kezdettel tart ünnepi
megemlékezést.
Felkéri a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetőjét az ünnepi
megemlékezés megszervezésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. március 14.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Tájékoztatja a Testületet, hogy az
önkormányzat által a Vidékfejlesztési Program keretében 2017. évben a VP-6-7.2.1-7.4.1.216 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű 1. célterületére, a
Mezőhegyes, 81. majori (Külsőfecskéspusztai) 2190/2, 2113/1, 2183, 2158 és 2113/2 hrsz-ú
közterületi ingatlanokon útburkolat felújítására és építésére, valamint a 2. célterületére, a
külterületi úthálózat karbantartása céljából hókotró tolólappal is felszerelt traktor vásárlására
benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A mai nappal megérkezett a támogatói
okirat, mely értelmében az önkormányzat 31.955.058,- Ft támogatásban részesül, amelyhez 5
%-os önerőt kell biztosítania.
Magyar Tibor képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta Fegyverneki
Mihály Mezőhegyes, Zala György ltp. 1/A. 1/6. szám alatti lakos legutóbbi beadványát,
amelyben a Komlósi úton fedett buszváró létesítésére irányuló kérelmével kapcsolatos
testületi ülésen elhangzottakra reagált. A bizottsági ülésre beszerezte azokat a
dokumentumokat, a testületi ülésről készült jegyzőkönyv részleteket, amely alapján elemezni
tudták az ügyfél beadványát. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a fedett buszváró sok
környékbeli mezőhegyesi lakos munkába járását segítené, a napi megélhetésért vidékre
dolgozni járók komfortérzetét javítaná. Figyelemmel kell lenni a sokszor kellemetlen időjárási
körülményekre is. Mindezekre tekintettel a bizottság javaslatot kíván tenni arra vonatkozóan,
vizsgálják meg, hogy van-e lehetőség a kérelemben jelzett helyhez közel lévő önkormányzati
területen fedett várakozóhely kialakítására. A jelzett helyhez közel található az egyik
háziorvosi rendelő is, így akár pihenőhelyként is szolgálhat az arra közlekedő idős emberek
számára. A bizottság javasolja, hogy kültéri padok kihelyezésével és azok védőburkolattal,
féltetővel történő ellátásával – buszmegállóhoz hasonló várakózó-, pihenőhelyet –
alakíttasson ki a Testület, ezzel adjon helyt a Testület a lakossági kérésnek, és ezzel orvosolja
a problémát. Lehetőleg olyan önkormányzati területen alakítsák ki a várakozóhelyet, ahonnan
könnyen megközelíthető a busz megállóhelye, illetve olyan formában, hogy ahhoz ne kelljen
kérni sem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyét, sem közútkezelői hozzájárulását.
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Rajos István alpolgármester: A Testület a 2017. novemberi rendes ülésen az autóbuszváró
létesítésére irányuló kérelmet levette napirendjéről, de a Szociális és Egészségügyi Bizottság
azzal a javaslattal élt, hogy újra tárgyalják meg a kérést. Kéri a műszaki-városfejlesztési
csoportvezető véleményét arra vonatkozóan, hogy a bizottság javaslatának műszaki, illetve
egyéb engedélyeztetési szempontból lehet-e akadálya. A bizottság által felvázolt lehetőség
kivitelezéséhez szükség van-e közútkezelői, vagy egyéb hatósági engedélyre?
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Amennyiben a bizottság által
javasolt utasváró és pihenőhely létesítmény fizikailag nincs kapcsolatban a közúttal, úgy nem
építési engedély köteles. Amennyiben a kettős funkciót is betöltő létesítmény önkormányzati
közterületen valósulna meg, a kivitelezésnek véleménye szerint jogi akadálya nincs. Kérdés,
hogy a kivitelezés mekkora összegből valósítható meg. Érdemes lenne azonban elgondolkozni
a település más részein is hasonló létesítmény megépítésében, hiszen a városban több olyan
hely is van, ahol hasonló problémával küzdenek a vidéken dolgozó mezőhegyesi lakosok.
Ilyen például a Hild János utcában, az OTP Bank előtti önkormányzati terület.
Krcsméri Tibor képviselő: A Posta utcai buszpályaudvaron sincs fedett buszmegálló, így ott
is célszerű lenne kialakítani.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az nem önkormányzati tulajdonú
terület, így az önkormányzat oda nem építhet ilyen létesítményt.
Magyar Tibor képviselő: A bizottság egyelőre azt szeretné, ha megvizsgálnák, hogy a fedett
utasváró megépítésének van-e jogi, műszaki akadálya.
Kerekes György képviselő: Javasolja, arra legyenek figyelemmel, hogy a fedett utasváró
kialakításakor egy egységes városkép alakuljon ki. Az újonnan megépített utasvárók
illeszkedjenek a város több pontján található fedett autóbuszvárókhoz. A műszaki csoporttal
dolgoztassák ki a fedett utasváró kiépítésének pontos költségét. A Komlósi úton kialakításra
tervezett fedett utasváró helyének a meghatározásakor, a helyszíni bejárás során legyenek
körültekintőek, hogy a létesítmény ne zavarja a biztonságos közlekedést, a biztonságos
kilátást, az érintett ingatlanok tulajdonosát és így tovább.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, bízzák meg a műszaki-városfejlesztési csoportot,
hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát vizsgálja meg. Vizsgálja meg a
pihenőhely, utasváró kialakításának jogi lehetőségét, és mérje fel a városban az összes olyan
területet, ahol ugyanilyen létesítmény kialakítására szükség lenne. Számolja ki a létesítmény
kialakításának teljes költségét.
Kéri, akinek a témát illetően további kérdése, észrevétele, véleménye, esetlegesen más
javaslata van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, vizsgáltassa meg a Komlósi úton és egyéb,
munkásbuszok által igénybevett útszakaszokon utasváró és pihenőhely kialakításának jogi és
műszaki lehetőségeit, továbbá készítsen költségvetést ezek kivitelezésére vonatkozóan és azt
terjessze be a testület áprilisi ülésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
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75/2018. (II.28.) kt. sz. határozat
Utasváró és pihenőhely kialakításának lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a Komlósi úton
és egyéb, munkásbuszok által igénybevett útszakaszokon utasváró és pihenőhely
kialakításának jogi és műszaki lehetőségeit, továbbá készítsen költségvetést ezek
kivitelezésére vonatkozóan és azt terjessze be a testület áprilisi ülésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő 2018. áprilisi rendes ülés
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit.
2018. március 28. (szerda) 15 óra
Napirend:
1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2018. évi feladatok meghatározása
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Jeszenka Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1650 órakor –
berekesztette.
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