Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. március 28. napján – 1400 órai
kezdettel – a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Kerekes György képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző; dr. Szabados Éva aljegyző;
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal vezetőit, munkatársait. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Kerekes György képviselő úr
jelezte távolmaradását. Magyar Tibor képviselő úr jelezte, hogy az ülésre később érkezik.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az
alábbi témákban szükséges a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi pontokkal
kéri kiegészíteni a napirendet:
- Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
- Árvai Anita határozott idejű közalkalmazotti kinevezése
- „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra
támaszkodva” című EFOP-1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú projektben 2 fő
mentor foglalkoztatása
- „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési
Központ
közvetítésével”
című
EFOP-3.3.2-16-2016-00257.
azonosítószámú projekt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető foglalkoztatása
- Az ÁMK tornatermének felújítása
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti azt a
témát, amely a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkezett.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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
4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntetése
6) Lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítéséről
7) Árvai Zoltán karbantartó-szobafestői kinevezése
8) Nagy-György János parkgondozói kinevezése
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9) A Magyar Építőművészek Szövetsége könyvben való megjelenéssel kapcsolatos
ajánlata
10) A Decens Média Produkció kiadványban való megjelenéssel kapcsolatos ajánlata
11) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
12) Árvai Anita határozott idejű közalkalmazotti kinevezése
13) „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra
támaszkodva” című EFOP-1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú projektben 2 fő
mentor foglalkoztatása
14) „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési
Központ
közvetítésével”
című
EFOP-3.3.2-16-2016-00257.
azonosítószámú projekt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető foglalkoztatása
15) Az ÁMK tornatermének felújítása
Bejelentés
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót illetően, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
78/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 44/2018., 47/2018., 48/2018., 53/2018., 55/2018.,
57/2018., 76/2018. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
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1. napirendi pont: A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló
gazdasági programjának időarányos végrehajtása, a 2018. évi feladatok
meghatározása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat honlapján is elérhető a Testület 2014-2019.
közti ciklus idejére szóló Gazdasági Programja, melyet a jelen ülésre beterjesztett írásos
tájékoztatóval kíván kiegészíteni. Igyekeznek az adódó lehetőségeket kihasználni, és
megvalósítani a kitűzött célokat. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. egy éve
működik jelenlegi formájában, a jelenlegi vezetőséggel. Megítélése szerint az idei év még az
informálódás éve lesz, vélhetően a jövő évtől kezdhetik meg komolyabb alapokra helyezve a
munkát, az együttműködést. A tájékoztatót valamennyi bizottság véleményezte. (A
tájékoztató és melléklete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Testület 2014-2019. évre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról,
a 2018. évi feladatok meghatározásáról szóló, a polgármester által előterjesztett tájékoztatót
fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
79/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
Beszámoló a Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2018. évi feladatok meghatározásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014-2019. évre szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2018. évi feladatok meghatározásáról szóló, a
polgármester által előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.), az egyes szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekben a polgármesterre átruházott hatáskörök
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gyakorlásáról szóló beszámolókat valamennyi bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
80/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
A polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.),
az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekben a polgármesterre
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a beszámolót
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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81/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság által
beterjesztett, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.), és a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekben
valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának
helyi szabályzatában a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A jegyzőre a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.), a köztemetőről és a
temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.), és az egyes szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletekben
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat valamennyi bizottság megtárgyalta.
(A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a beszámolókat illetően,
azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
82/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.),
a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.), az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) és az egyes
szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletekben
a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
83/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság által beterjesztett, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendeletekben a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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84/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság által beterjesztett, a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Egyúttal a bizottság arra
tesz javaslatot a Testületnek, hogy a közmunkaprogram keretében megvalósított lombseprű
gyártó üzemben foglalkoztatott 7 fő közfoglalkoztatott dolgozót részesítse egyszeri nettó
30.000,- Ft/fő béren kívüli (cafeteria) juttatásban.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a beszámolót
illetve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság javaslatát illetően, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a 2017. évi START Közmunkaprogramról – a mezőgazdasági-, a helyi sajátosságokra
épülő-, és a közút programról – szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
85/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
A 2017. évi Start közmunkaprogramról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2017. évi START Közmunkaprogramról – a
mezőgazdasági-, a helyi sajátosságokra épülő-, és a közút programról – szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
közmunkaprogram keretében megvalósított lombseprű gyártó üzemben foglalkoztatott 7 fő
közfoglalkoztatott dolgozót részesítse egyszeri nettó 30.000,- Ft/fő béren kívüli (cafeteria)
juttatásban, melynek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi
többlete terhére biztosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
86/2018.(III.28.) Kt. sz. határozat
A lombseprű gyártó üzemben dolgozók jutalmazásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közmunkaprogram keretében megvalósított
lombseprű gyártó üzemben foglalkoztatott 7 fő közfoglalkoztatott dolgozót egyszeri nettó
30.000,- Ft/fő béren kívüli (cafeteria) juttatásban részesíti.
A cafetéria juttatás fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi
többlete terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a juttatás kifizetése iránt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a rendelet módosításának a szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A rendelet módosításának oka, hogy a Testület által értékesített
Kozma Ferenc u. 11. szám alatti ingatlant, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-nek
értékesített szántó művelési ágú ingatlanokat, illetve a polgármester által átruházott
hatáskörben értékesített építési telkeket ki kellett venni az önkormányzat forgalomképes
ingatlanjai közül.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezettel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
6/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
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5. napirendi pont: Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntetése
Mitykó Zsolt polgármester: 2008. január 18. napján öt magyar települési önkormányzat
képviselő-testülete (Battonya, Dombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagykamarás)
és öt romániai települési önkormányzat képviselő-testülete kötött megállapodást a MAGYARROMÁN határon átnyúló együttműködésről, a Maros-zóna Eurórégió Társulás létrehozásáról.
A Társulás létrehozását a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
pályázat benyújtása indokolta. A Társulás az elmúlt nyolc év alatt semmilyen tevékenységet
nem végzett, ténylegesen nem működik, még a működést szabályozó okiratok sem készültek
el, így a Társulás megszüntetése vált indokolttá. A Magyar Államkincstár a Társulást a
közhiteles hatósági nyilvántartásába bejegyezte, és ahhoz, hogy a törzskönyvi nyilvántartásból
törlésre kerülhessen, be kell nyújtani a tagok által aláírt megszüntető megállapodást.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület járuljon hozzá a Maros-zóna Eurórégió
Társulás megszüntetéséhez
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá a Maros-zóna Eurórégió Társulás 2017. december 31. napjával történő
megszüntetéséhez, a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el, hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására,
illetve hatalmazza fel Marjai János Györgyöt, Battonya Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
87/2018. (III. 28.) kt. sz. határozat
Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Maros-zóna Eurórégió Társulás
2017. december 31. napjával történő megszüntetéséhez, a Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felhatalmazza Marjai János Györgyöt, Battonya Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 15.

9

a 87/2018. (III.28.) kt. sz. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS

a Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntetéséről
A Maros-zóna Eurórégió Társulás tagjai:
Battonya Város Önkormányzata (5830. Battonya, Fő utca 91.) képviseli: Marjai János
György polgármester,
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata (5836. Dombegyház, Felszabadulás utca 5.),
képviseli: dr. Varga Lajos polgármester,
Mezőhegyes Város Önkormányzata (5820. Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.),
képviseli: Mitykó Zsolt polgármester,
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800. Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.),
képviseli: Varga Gusztáv polgármester,
Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata (5751. Nagykamarás, Kossuth Lajos utca 2.),
képviseli: Pelle István polgármester,
Pécska (Pecica) Önkormányzata (317235, Pecica, strada 2., nr. 150.) képviseli: Antal Péter
(Antal Petru) polgármester,
Kisiratos (Dorobanti) Önkormányzata (315201, Str. Principala, nr. 1.), képviseli: KorondiJózsa Erika polgármester
Nagyiratos (Iratosu) Önkormányzata (317200, strada Principala, nr. 137.), képviseli: Papp
Attila polgármester,
Pereg (Peregul Mare) Önkormányzata (3172040, strada Principala, nr 137.), képviseli:
Kovács Imre (Kovacs Emeric) polgármester,
Szemlak (Semlac) Önkormányzata ( 317295, strada Principala, nr. 656.), képviseli: Letitia
Stoian polgármester
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban
foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése szerint – a képviselőtestületeik minősített többséggel hozott döntései alapján – megállapodnak, hogy a Maros-zóna
Eurórégió Társulást 2017. december 31. napjával jogutód nélkül megszüntetik.
Előzmények
1. 2008. január 18. napján öt magyar települési önkormányzat képviselő-testülete (Battonya,
Dombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagykamarás) és öt romániai települési
önkormányzat képviselő-testülete Pecica (Pécska), Dorobanti (Kisiratos), Iratosu
(Nagyiratos), Peregul Mare (Pereg), Semlec (Szemlak) megállapodást kötött a MAGYARROMÁN határon átnyúló együttműködésről, a Maros-zóna Eurórégió Társulás (a
továbbiakban: Társulás) létrehozásáról. Az együttműködésről szerződő felek intenzív, hosszú
távú közreműködést kötöttek Magyarország Dél-keleti és Románia Dél-nyugati határmenti
kisrégiói hatékony, sokrétű, főleg vidékfejlesztési jellegű fejlesztések érdekében, figyelembe
véve e határmenti területek különböző aktuális viszonyát az Európai Unióhoz.
2. A megszűnő társulás megnevezése: Maros-zóna Eurórégió Társulás.
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3. A megszűnő társulás székhelye: magyar oldalon 5830. Battonya, Fő utca 91., román
oldalon Pécska (Pecica) 317235, Pecica, strada 2., nr. 150.
4. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 764443.
A Társulás megszüntetése
5. A Társulás polgármesterei által alkotta plénum minősített többséggel elhatározta a
jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszüntetését.
6. A Társulást megszüntető szerv neve, székhelye:
Battonya Város Önkormányzata (5830. Battonya, Fő utca 91.)
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata (5836. Dombegyház, Felszabadulás utca 5.),
Mezőhegyes Város Önkormányzata (5820. Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.),
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800. Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.),
Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata (5751. Nagykamarás, Kossuth Lajos utca 2.),
Pécska (Pecica) Önkormányzata (317235, Pecica, strada 2., nr. 150.)
Kisiratos (Dorobanti) Önkormányzata (315201, Str. Principala, nr. 1.),
Nagyiratos (Iratosu) Önkormányzata (317200, strada Principala, nr. 137.),
Pereg (Peregul Mare) Önkormányzata (3172040, strada Principala, nr 137.),
Szemlak (Semlac) Önkormányzata ( 317295, strada Principala, nr. 656.).
7. A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód
nélküli megszüntetés.
8. A megszüntetés időpontja: 2017. december 31.
9. A megszüntetés oka: Az Mötv. 91. § b) pontja értelmében a társulás megszűnik, ha a
társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák. Az államháztartásról
szóló 2011. CXCV. tv (a továbbiakban: Áht) 105/A. § (1) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és a
jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó
egyéb jogi személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: nem költségvetési szerv törzskönyvi
jogi személy) az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és
szűnik meg.
Tekintettel arra, hogy az alapítási cél nem valósult meg, a Társulás az elmúlt nyolc év alatt
semmilyen tevékenységet nem végzett, ténylegesen nem működik, csupán az
adatszolgáltatási, adminisztrációs feladatok emelkednek, ezért a megállapodás, illetve a
Társulás megszüntetése vált indokolttá.
A Társulás megalakulásának időpontjától kezdődően a Battonyai Polgármesteri hivatal
minden hónapban megküldte a Magyar Államkincstár részére a pénzforgalmi jelentést,
azonban az adatot nem tartalmazott, mivel bevétel nem érkezett, kötelezettsége a Társulásnak
nincs; adatforgalom hiányában pedig főkönyvi kivonat sincs.
A Társulás megszüntetésével kapcsolatos vegyes rendelkezések
10. Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti költségvetési
beszámolót a munkaszervezeti feladatokat ellátó Battonyai Polgármesteri Hivatal készíti el.
11. A Társulás vagyonnal, átadott pénzeszközzel nem rendelkezik, követelése,
kötelezettsége, tartozása nincs.
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12. A Maros-zóna Eurórégió Társulásnak munkavállalója nincs, így munkajogi kérdésekről
rendelkezni nem kell.
13. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. §
(3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásából történő törlését a
Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati
képviselő-testületi határozatok csatolásával – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától
számított 8 napon belül – törlési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával kérheti.
14. A tagönkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlés iránt Marjai János György, Battonya város polgármestere
intézkedik a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságán.
15. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján a Battonyai Polgármesteri Hivatal tájékoztatja
a törvényességi felügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatalt.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., az Ávr.,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
17. A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető
megállapodást megfelelően előzetesen – minősített többségű határozattal – jóváhagyták (1. sz.
melléklet), jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
elfogadják, és azt, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Battonya, 2018. ………………

………………………
Marjai János
Battonya város polgármestere

……………………
Antal Péter (Antal Petru) Pécska Város
polgármestere

……………………
Mitykó Zsolt
Mezőhegyes Város polgármestere

…………………..
Pelle István
Nagykamarás Község polgármestere

…………………….
dr. Varga Lajos
Dombegyház Nagyközség polgármestere

……………………..
Varga Gusztáv
Mezőkovácsháza Város polgármestere

……………………
Korondi-Józsa Erika
Kisiratos (Dorobanti) alpolgármestere

……………………….
Papp Attila (Papp Attila)
Nagyiratos (Iratosu) polgármestere

…………………….
Kovács Imre (Kovacs Emeric)
Pereg (Peregul Mare) polgármestere

…………………………
Letitia Stoian
Szemlak (Semlac) polgármestere
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Záradék:
A Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntető megállapodását a Társulás tagjait alkotó
önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselőtestülete:
Battonya Város Önkormányzata
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Mezőhegyes Város Önkormányzata
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata
Pécska (Pecica) Önkormányzata
Kisiratos (Dorobanti) Önkormányzata
Nagyiratos (Iratosu) Önkormányzata
Pereg (Peregul Mare) Önkormányzata
Szemlak (Semlac) Önkormányzata

Jóváhagyó határozat száma:

6. napirendi pont: Lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban döntött arról, hogy Mezőhegyes város
három útszakaszának építési engedélyezési terveinek elkészítésére egyösszegű árajánlatot kér
a munka elvégzésére jogosult három vállalkozástól. Az alábbi útszakaszok vonatkozásában
kértek ajánlatokat: 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. Az ajánlatok megérkeztek. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A legkedvezőbb ajánlatot a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
adta, 1.660.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 2.108.200,- Ft összegben, így a bizottság javasolja,
hogy az említett útszakaszok építési engedélyezési terveinek az elkészítésére a KÖVIMET
Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t kérje fel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az Akácfa – Pacsirta – Orgona utcák 583 m, az Alkotmány – Váci M. utcák 726 m és
a József A. – Ruisz Gy. utcák 635 m hosszú szakaszaira, azaz összesen 1944 m hosszúságú
útszakasz építési engedélyezési terveinek elkészítésére 1.660.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó
2.108.200,-Ft összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó KÖVIMET Mérnöki Tervező és
Szolgáltató Kft-t kérje fel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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88/2018. (III.28.) kt. sz. határozat
Lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Akácfa – Pacsirta – Orgona
utcák 583 m, az Alkotmány – Váci M. utcák 726 m és a József A. – Ruisz Gy. utcák 635 m
hosszú szakaszaira, azaz összesen 1944 m hosszúságú útszakasz építési engedélyezési
terveinek elkészítésére – árajánlatát elfogadva – felkéri 1.660.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó
2.108.200,-Ft összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó KÖVIMET Mérnöki Tervező és
Szolgáltató Kft-t (Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I. emelet 2.)
A vállalkozói díj fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési
céltartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 30.
7. napirendi pont: Árvai Zoltán karbantartó-szobafestői kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet az előterjesztéssel kapcsolatos ismeretekről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nórándt Péter Pál karbantartó-szobafestő közalkalmazotti
jogviszonya megszűnt, nyugdíjba vonulása okán. Árvai Zoltán körülbelül 5 éve
közfoglalkoztatottként dolgozik az önkormányzatnál. Nagyon hasznos munkaerőnek
bizonyul, rendkívül jól végzi a munkáját, pozitív a véleménye róla a munkairányítójának is.
Rendkívül nehéz szakképzett munkaerőt találni ma Mezőhegyesen, de Árvai Zoltán
rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges végzettséggel, ezért javasolja, hogy a Testület
nevezze ki közalkalmazotti jogviszonyba Árvai Zoltánt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület nevezze ki Árvai Zoltán Mezőhegyes, Széchenyi u. 3. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba, karbantartó-szobafestő munkakörbe, 2018. április 1.-től
határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, azzal, hogy illetményét bruttó 180.500.Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg, és kérje fel a
polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
89/2018. (III.28.) Kt. sz. határozat
Árvai Zoltán karbantartó-szobafestői kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Árvai Zoltán (szül: Orosháza 1988.02.28., an: Baranyi
Márta) Mezőhegyes, Széchenyi u. 3. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
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önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára, az állami vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkciójára (013340) karbantartószobafestő munkakörbe, 2018. április 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó
180.500.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. április 5.
8. napirendi pont: Nagy-György János parkgondozói kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet Nagy-György János kinevezésével kapcsolatosan.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ács József, az önkormányzat parkgondozó részlegének
vezetője nyugdíjba vonul, jelenleg a felmentési idejét tölti. Szükség lesz a részleg irányítására
egy új, szakképzettséggel rendelkező dolgozót kinevezni. Nagy-György János jelenleg
munkairányítóként dolgozik közfoglalkoztatottként, egyben helyettesítés keretében ellátja a
parkgondozó részleg vezetését. Bére a közfoglalkoztatotti munkabér, amely rendkívül
alacsony az elvégzett feladathoz képest. Jelenleg egy üres álláshely van a parkgondozó
részlegen – Gergely László tanyagondnoki kinevezésével üresedett meg az álláshely – így
javasolja Nagy-György János közalkalmazottként történő kinevezését. Ács József felmentési
idejének letelte után lesz lehetőség a részleg vezetőjévé kinevezni őt, így egyelőre
parkgondozóként alkalmaznák őt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van Nagy-György
János kinevezését illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nevezze ki Nagy-György János Mezőhegyes,
Zala Gy. ltp. 3/B 4/14. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, parkgondozó
munkakörbe, 2018. április 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, azzal,
hogy illetményét bruttó 180.500.-Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3 hónapban
határozza meg, és kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat
elkészítéséről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
90/2018. (III.28.) Kt. sz. határozat
Nagy-György János parkgondozói kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Nagy-György János (szül: Orosháza 1980.03.11., an: Szántó
Mária) Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/B 4/14. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba,
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az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010)
parkgondozó munkakörbe, 2018. április 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó
180.500.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. április 5.
9. napirendi pont: A Magyar Építőművészek Szövetsége könyvben való megjelenéssel
kapcsolatos ajánlata
Mitykó Zsolt polgármester: A Magyar Építőművészek Szövetsége Magyarország címmel
útikönyvet állít össze, és azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy ezen útikönyvben
szeretnék Mezőhegyest is bemutatni. Az útikönyvben való megjelenéshez 32.000,- Ft + ÁFA
hozzájárulást kér a Szövetség. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy a Testület fogadja el a Magyar Építőművészek
Szövetsége ajánlatát.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy fogadja el a Magyar Építőművészek Szövetsége arra
vonatkozó ajánlatát, hogy Mezőhegyes település megjelenjen a Magyarország című
útikönyvben, 32.000.-Ft + ÁFA hozzájárulás megfizetése fejében.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület fogadja el a Magyar Építőművészek Szövetsége ajánlatát 32.000,- Ft + ÁFA
hozzájárulás megfizetése fejében, amely által Mezőhegyes település történeti háttere és
építészeti emlékei fotókkal illusztráltan megjelenhetnek a Magyarország című útikönyvben,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
91/2018. (III. 28.) kt. sz. határozat
A Magyar Építőművészek Szövetsége könyvben való megjelenéssel kapcsolatos ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar
Építőművészek Szövetsége arra vonatkozó ajánlatát, hogy Mezőhegyes település történeti
háttere és építészeti emlékei fotókkal illusztráltan megjelenjen a Magyarország című
útikönyvben, 32.000.-Ft + ÁFA hozzájárulás megfizetése fejében.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
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Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Szövetséget, és tegye meg a könyvben
való megjelenéshez szükséges intézkedéseket.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő az értesítésre: 2018. április 1.
10. napirendi pont: A Decens Média Produkció kiadványban való megjelenéssel
kapcsolatos ajánlata
Mitykó Zsolt polgármester: A Decens Média Produkció egy olyan kiadványt ajánlott
figyelmébe, amely megyénként gyűjti csokorba azoknak a közéleti szerepet vállaló
embereknek a portréját, akik a településükre esküdtek fel, és polgármesterként szolgálják
városuk, községük lakosságát, fejlődését. A kiadványban való megjelenésre a megye
valamennyi polgármestere felkérést kap. A kötetben való megjelenés költsége viszonylag
nagy összegű, 95.000,- Ft + ÁFA. Nem kíván élni a lehetőséggel. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy ne éljen a Decens Média
Produkció ajánlatával.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület ne éljen a Decens Média Produkció által
felajánlott lehetőséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület ne éljen a Decens Média Produkció azon ajánlatával, hogy a polgármester személyén
keresztül megjelenjen az „Akik szolgálatra szegődtek” című kiadványban, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
92/2018. (III. 28.) kt. sz. határozat
A Decens Média Produkció kiadványban való megjelenéssel kapcsolatos ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni a Decens Média
Produkció megkeresését, de nem él a lehetőséggel, hogy a polgármester személyén keresztül
megjelenjen az „Akik szolgálatra szegődtek” című kiadványban.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a produkciót.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő az értesítésre: 2018. április 5.
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11. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a rendelet módosításának a szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden év április 1.-jéig felül kell vizsgálni a szociális rendelet
intézményi térítési díjait. Az intézményi térítési díjak 2018. évben nem változnak, ellenben az
egy ellátottra jutó működési kiadás, támogatás összege, az ellátottak száma minden évben
másként alakul, így ezen változások miatt van szükség a rendelet módosítására.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta. (A
rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezettel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
7/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
12. napirendi pont: Árvai Anita határozott idejű közalkalmazotti kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat Szociális Egységénél foglalkoztatott Varga
Tiborné szociális gondozó jelenleg GYED-en van, de nagy szükség van a helyettesítésére. A
helyettesítésre a Testület korábban Szentmihályi Olgát nevezte ki. Szentmihályi Olga
határozott idejű közalkalmazotti kinevezése azonban 2018. március 31. napjával lejár, és
annak meghosszabbítására nem kerül sor. A feladat ellátására a megfelelő végzettséggel, tehát
szociális gondozó és ápoló szakképzettséggel rendelkező Árvai Anita jelentkezett. Javasolja
Árvai Anita kinevezését közalkalmazotti jogviszonyba, szociális gondozói munkakörbe 2018.
április 1.-től határozott időre, 2019. március 31.-éig.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nevezze ki Árvai Anita
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Mezőhegyes, Hild J. u. 3. 4. a. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, Mezőhegyes
Város Önkormányzata Szociális Egysége házi segítségnyújtás szakfeladatára, szociális
gondozói munkakörbe, Varga Tiborné közalkalmazott helyettesítésére, 2018. április 1.-től
határozott időre, 2019. március 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben azzal, hogy
illetményét bruttó 186.900,- Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza
meg és kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
93/2018. (III.28.) Kt. sz. határozat
Árvai Anita határozott idejű közalkalmazotti kinevezése szociális gondozó munkakörbe
- Varga Tiborné helyettesítésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kinevezi
Árvai Anita (Szül: Orosháza 1985.05.23., an: Baranyi Márta) Mezőhegyes, Hild J. u. 3. 4. a.
szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális
Egysége házi segítségnyújtás szakfeladatára, szociális gondozói munkakörbe, Varga Tiborné
közalkalmazott helyettesítésére, 2018. április 1.-től határozott időre, 2019. március 31.-éig,
heti 40 órás teljes munkaidőben.
A próbaidő tartamát 3 hónapban határozza meg.
Illetményét a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.
15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó 186.900,- Ft/hó összegben állapítja meg,
mely magába foglalja a garantált bérminimum – 180.500,- Ft/hó – valamint a kötelező
szociális ágazati összevont pótlék – 6.400,- Ft/hó – összegét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. április 5.
13. napirendi pont: „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre
és erőforrásokra támaszkodva” című EFOP-1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú
projektben 2 fő mentor foglalkoztatása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet a „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra
támaszkodva” című EFOP-1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú projekt vonatkozásában a 2
fő mentor foglalkoztatásával kapcsolatosan.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz rész az
EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és
erőforrásokra támaszkodva” elnevezésű pályázatban. A konzorcium vezetője
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata. Az EFOP-1.5.3-16 projekt a megvalósítás
szakaszába érkezett. A projekt Mezőhegyes vonatkozásában 2 fő mentor foglalkoztatását írja
elő. A mentorok kiválasztására beszerzési eljárást kellett lebonyolítani. A legkedvezőbb
ajánlatokat Csordásné Schveitzer Viktória és Fülöpné Varga Éva adták, bruttó 280.000280.000.-Ft/hó összegű ajánlattal. Javasolja a Testületnek, hogy a két legkedvezőbb ajánlatot
adó mentorjelölttel kössön munkaszerződést. A két mentor bérét a projekt költségvetése
fedezi, az nem terheli az önkormányzat költségvetését.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a két legkedvezőbb ajánlatot adó
mentorjelölttel kössön munkaszerződést a feladat ellátására.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a
helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” elnevezésű projekt vonatkozásában a két
legkedvezőbb ajánlatot adó mentorjelölttel, Csordásné Schveitzer Viktóriával és Fülöpné
Varga Évával kössön munkaszerződést.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület adjon hatalmazást Csordásné Schveitzer Viktória és Fülöpné Varga Éva
mentorjelöltekkel történő munkaszerződés megkötésre a „Komplex humán szolgáltatások
fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” című EFOP-1.5.3-16-201700060. azonosítószámú projekt keretében, 2018. április 1. napjától 20 hónap időtartamra, az
alábbi összegek szerint: Csordásné Schveitzer Viktória bruttó 280.000.-Ft/hó, és Fülöpné
Varga Éva bruttó 280.000.-Ft/hó, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
94/2018.(III.28.) Kt.sz. határozat

„Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva”
című EFOP-1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú projektben 2 fő mentor foglalkoztatása

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad Csordásné Schveitzer Viktória
(5820 Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 2/B 1/5) és Fülöpné Varga Éva (5820 Mezőhegyes, Hild J.
u. 6.) mentorjelöltekkel történő munkaszerződés megkötésre a „Komplex humán
szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” című EFOP1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú projekt keretében, 2018. április 1. napjától 20 hónap
időtartamra, az ajánlatban megjelölt összegek szerint: Csordásné Schveitzer Viktória bruttó
280.000,- Ft/hó, és Fülöpné Varga Éva bruttó 280.000,- Ft/hó.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról és a
munkaszerződések megkötéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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14. napirendi pont: „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a
József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-162016-00257. azonosítószámú projekt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető
foglalkoztatása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat sikerrel pályázott az „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú kiírásra. A pályázat összköltségvetése 24.996.612,Ft. A pályázat jelen szakaszában szükség van a projektmenedzser és a pénzügyi vezető
kiválasztására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igyekeztek keresni, de Mezőhegyesen nem találtak a feladat
ellátáshoz kellő szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, így – a pályázatíró javaslatára
– három-három vidéki személytől kérnének ajánlatot. A szakemberek kiválasztása – a
beérkezett ajánlatok alapján – a Testület feladata lesz. A kiválasztott személyek megbízási
díja a projekt költségvetésébe beépítésre került, elszámolható tételként, így az
önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítania ahhoz.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg.
Magyar Tibor képviselő: Mennyi ideig kell foglalkoztatni a szakembereket?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügy-gazdálkodási csoportvezető: A projekt teljes idejére,
azaz 18 hónapig kell foglalkoztatni a szakembereket.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József
Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257.
azonosítószámú projektben a projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatok elvégzésére
az előterjesztésben ismertetett személyektől kérjen be árajánlatot, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
95/2018. (III.28.) kt. sz. határozat
A „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projekt projektmenedzserének és pénzügyi vezetőjének kiválasztására ajánlatkérés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú projekt vonatkozásában – az ajánlatkérésben
részletezett tartalom szerint –
I. projektmenedzseri feladatok elvégzésére ajánlattételre kéri fel az alábbi személyeket:
1. Csetreki Rita Renáta 6725 Szeged, Pálfy u. 52/e. - rita.csetreki@gmail.com
2. Hegyes Lajos 6725 Szeged, Demeter F. u. 12/b. - hegyeslajos80@gmail.com
3. Józsa Ernő 6728 Szeged, Rengei u. 34. - jozsa.erno@europerson.hu
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II. pénzügyi vezetői feladatok elvégzésére ajánlattételre kéri fel az alábbi személyeket:
1. Szurma Imre 6721 Szeged, Maros u. 34. 1/1. - szurma1980@t-online.hu
2. Klein Krisztián 6726 Szeged, Füvészkerti út 41/3. - kleinkrisz@gmail.com
3. Kucsora Ildikó Aranka 6725 Szeged, Csongrádi sgt. 78.- kucsoraildi@gmail.com
Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a Testület soron következő
ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
15. napirendi pont: Az ÁMK tornatermének felújítása
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot kíván benyújtani a Tízpróba Magyarország Kft. által
kiírt pályázati felhívásra. A pályázati támogatást tornaterem felújításra lehet felhasználni.
Mintegy 6 millió Ft támogatás pályázható, így a teljes felújításhoz 15 millió Ft önerőt kellene
az önkormányzatnak biztosítania.
Magyar Tibor képviselő: Aggályosnak tartja a tornaterem felújítására elkülönített összeg
felhasználását ezen pályázat kapcsán. A Tízpróba Magyarország Kft. által kiírt pályázaton
maximum 6 millió Ft nyerhető. Ha az önkormányzat ahhoz biztosít 15 millió Ft önerőt, nem
marad pénze arra az esetre, ha jobb lehetőség jön, ahol több pénzre lehet pályázni. Emellett 21
millió Ft-ból a padlóburkolat felújításán túlmenően egyéb felújítást – ami egyébként
elengedhetetlen lenne a padlóburkolat felújítása mellett – nem tudnának megvalósítani.
Amennyiben a maximálisan elnyerhető 6 millió Ft-ból egyéb felújítási munkálatokat – például
festés, villamos hálózat korszerűsítése, bordásfal felújítása, labdafogó hálók cseréje és így
tovább – végeznének el, azzal egyetértene, és így ahhoz biztosíthatná a Testület a szükséges
összegű önerőt. Alaposabban át kellene gondolni a pályázat benyújtásának szükségességét,
azon feltétel mellett, hogy az önkormányzat nem biztosítja hozzá a költségvetésben
elkülönített összeget.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázati felhívást a múlt héten tette közzé a Tízpróba
Magyarország Kft. Korábban a Testület kinyilvánította azon szándékát, hogy fel kívánja
újítani az ÁMK tornatermének padlóburkolatát. Ezen szándéknyilatkozat alapján különített el
a Testület 15 millió Ft-ot a költségvetésben és keresték az egyéb támogatási, pályázati
lehetőségeket is. Ez a pályázati felhívás egy ilyen lehetőség lenne. Úgy véli, hogy minden
olyan lehetőséget meg kellene ragadni, amely plusz támogatás elnyerését eredményezheti. A
15 millió Ft nem elegendő a padlóburkolat felújítására, ellenben, amennyiben elnyernék a
maximális 6 millió Ft-ot, úgy a korábban megkért árajánlatok alapján lenne esély a felújításra.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Elképzelhető, hogy az egyéb, tornaterem felújítására irányuló
pályázatokon nem fog nyerni az önkormányzat, vagy esetlegesen nem is lesz más ilyen irányú
pályázat.
Krcsméri Tibor képviselő: Nyertes pályázat esetében a 21 millió Ft elegendő összeg a
padlóburkolat felújítására?
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Megítélése szerint nem lenne
elegendő a 21 millió Ft a padlóburkolat felújítására.
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Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügy-gazdálkodási csoportvezető: Arra is figyelemmel kell
lenni, hogy ugyanazon célra két különböző pályázatot nem lehet elszámolni. Ennek
megfelelően, amennyiben az iskola benyújtja a pályázatot, úgy abban ne jelölje azt meg
konkrétan, hogy a padlóburkolat felújítása a cél.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem lehet tudni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan is a
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton mekkora összeget nyer, vagy egyáltalán nyer-e
bármekkora összegű támogatást az önkormányzat. Ez a pályázati kiírás egy plusz lehetőség
lenne. Jelenleg még nincs információjuk arról, hogy a Belügyminisztérium mikor írja ki a
pályázatokat. Amennyiben az idei évben nem valósul meg a felújítás, úgy – mivel a
tornaterem fenntartója és működtetője a Békéscsabai Tankerület – tárgyalásokat lehet
folytatni a tankerület igazgatójával, hogy a tornaterem felújítását lehetőség szerint építse be a
tankerület 2019. évi költségvetésébe. Az iskola által benyújtani kívánt pályázatnak nincs
egyéb költsége?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázatot a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola nyújtja be. A pályázat benyújtásához nem kell
önerőt biztosítani, egyéb költség megfizetését sem írja elő a pályázati kiírás. Csak abban az
esetben van esély a padlóburkolat felújítására, ha a maximális 6 millió Ft-ot nyeri meg az
iskola.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Arra van-e lehetőség, hogy jelen pályázati támogatásból egyéb
felújításokat végezzenek el a tornateremben? Ilyen például a festés-mázolás, bordásfal
felújítása, festése és így tovább. Ezáltal az elkülönített 15 millió Ft nem kerülne felhasználásra
és abból valamint esetlegesen más pályázati támogatásból meg lehetne valósítani a
padlóburkolat felújítását.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Erre van lehetőség.
Uj Zoltán képviselő: 2018. április 30. napjáig kell benyújtania a Mezőhegyesi
Sportegyesületnek – ezen belül a Kézilabda Szakosztálynak – a tornaterem felújítására a TAO
pályázatot, amennyiben pályázni kíván a TAO támogatásra. Amennyiben kellő előkészítés
mellett, alaposan körbejárva állítják össze a pályázati anyagot, kevesebb összeggel, mint a
tavalyi évben, akkor meglátása szerint nagy esély van a TAO támogatás elnyerésére. A TAO
pályázathoz 30 % önerőt kell biztosítani. TAO pályázat esetén nem kell használati
megállapodást kötni a Tankerülettel a tornaterem használatát, bérbeadását illetően, ellentétben
a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjában foglaltakkal. A
pályázat benyújtásának a határideje 2018. április 30., ezért fontos, hogy időben megkezdjék
az előkészítő munkálatokat és hogy előre gondolkozzanak. Mivel esély van arra, hogy a
sportegyesület vezetőségében változások lesznek, így meg kell fontolni, hogy most milyen
döntéseket hoznak a jövőre vonatkozóan.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben nagyobb támogatás nyerhető el a TAO pályázattal,
illetve nagy az esély a pályázat elnyerésére, úgy az elkülönített összeget inkább erre fordítsa a
Testület.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben van lehetőség a Tízpróba Magyarország Kft. által
kiírt pályázaton a padlófelújításon kívül egyéb felújításra is, úgy ne szalasszák el ezen
lehetőséget sem.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázati kiírás értelmében van lehetőség egyéb felújításra is
és nem kell önerőt biztosítani. Mivel a pályázatot csak az iskola nyújthatja be, így az Ő
jogosultsága eldönteni, hogy milyen jellegű felújításra kívánja a pályázatot benyújtani. A
kérdésben előkészítettek egy határozati javaslatot, amelyet a Testület minden tagja megkapott.
Jelen ülésen e kérdésben kell döntenie a Testületnek. Amennyiben a Testület úgy ítéli meg,
nem kell, hogy egyetértsen a határozati javaslatban foglaltakkal.
Magyar Tibor képviselő: Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem azért nem
kívánja az elkülönített összeget ezen pályázathoz hozzárendelni, mert nem ért egyet a
felújítással, hanem mert a tornaterem felújítását nagyobb támogatást biztosító pályázati
forrásból kívánja megvalósítani. Nem csak és kizárólag a padlóburkolatot kívánná a Testület
felújítani, hanem azon túlmenően egyéb felújítást is szeretne megvalósítani, ami egy nagyobb
volumenű támogatást igényelne.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Mivel az iskola nem rendelkezik
olyan műszaki szakemberrel, aki a pályázat benyújtásához szükséges műszaki
dokumentumokat elkészítse, így az önkormányzat nyújt segítséget abban.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület a határozati javaslatban foglaltakkal
ellentétben ne biztosítsa a költségvetésben a tornaterem padlóburkolatának felújítására
elkülönített 15 millió Ft-ot a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola által benyújtandó, tornaterem felújítására irányuló, a Tízpróba
Magyarország kft. által kiírt pályázatra, tekintettel arra, hogy az ÁMK tornaterem padlójának
felújítását a későbbiekben nagyobb támogatást biztosító pályázati forrásból kívánja
megvalósítani.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri a Testület tagjait, aki egyetért a javaslatával,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
96/2018.(III.28.) Kt.sz. határozat
A Tízpróba Magyarország Kft. által kiírt pályázati lehetőségről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.1.) önkormányzati rendeletében a József Attila Általános Művelődési Központban
(5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) található tornaterem padlóburkolatának felújítására
15.000.000,- Ft-ot (azaz tizenötmillió forintot) különített el.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem biztosítja a költségvetésben
a tornaterem padlóburkolatának felújítására elkülönített 15 millió Ft-ot a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola által benyújtandó,
tornaterem felújítására irányuló, a Tízpróba Magyarország kft. által kiírt pályázatra, tekintettel
arra, hogy az ÁMK tornaterem padlójának felújítását a későbbiekben nagyobb támogatást
biztosító pályázati forrásból kívánja megvalósítani.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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Bejelentés
1. Tájékoztató vízterhelési egységdíjakról
Mitykó Zsolt polgármester: Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy
Mezőhegyesen a 2018. április 1.-jétől alkalmazandó vízterhelési egységdíjak az alábbiak
szerint alakulnak (a díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét):
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési egységdíj
- Lakosság (rezsicsökkentett díj)
3,42,- Ft/m3
- Önkormányzat
16,80,- Ft/m3
- Hatóság
25,20,- Ft/m3
- Szippantott (kihordásos) szennyvíz
37,80,- Ft/m3
Összehasonlításképpen 2017. április 1.-jétől ezek a díjak az alábbiak szerint alakultak:
- lakosság (rezsicsökkentett díj) – 3,06 Ft/m3
- önkormányzat – 3,40 Ft/m3
- hatóság – 5,10 Ft/m3
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit.
2018. április 25. (szerda) 15 óra
Napirend:
1) 2017. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
4) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2016.-2017. évről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Uj Zoltán és Zsóriné Kovács Márta képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1440 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Uj Zoltán
Zsóriné Kovács Márta
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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