Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
12/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. május 30. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző; dr. Szabados Éva aljegyző;
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője,
Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Szepesi Sándor rendőr
alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Vetró Sándor, a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke, Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános
Művelődési Központ Intézményvezetője, Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata
Szociális Szervezeti Egységének vezetője, Izsák Krisztina gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ügyintéző, Csete Timea családgondozó, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális
Szervezeti Egysége, Szokainé Medve Ildikó családgondozó, Mezőhegyes Város
Önkormányzata Szociális Szervezeti Egysége
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal vezetőit, munkatársait és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony jelezte későbbi érkezését.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. A munkaterv szerinti 6. napirendi pont – a 2018.
évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)– lekerül jelen ülés napirendjéről, arra való
tekintettel, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége
e témát illetően tájékoztató előadást fog tartani, amelyen új információkkal fognak szolgálni a
HEP elkészítésére vonatkozóan. A napirendi pontot a júniusi rendes képviselő-testületi ülésre
ismét napirendre tűzik. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az alábbi témában
szükséges a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi ponttal kéri kiegészíteni a
napirendet:
- Óvodai emlékhely kialakítása
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti
azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek. A Testület a
nyílt ülési napirendek és a bejelentések megvitatását követően zárt ülésen folytatja munkáját.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
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5) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2017. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
6) 2017. évi zárszámadás
7) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
8) Beszámoló a 2017. évben végzett MÁK ellenőrzésről
9) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
10) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
11) A József Attila ÁMK intézményvezetőjének kinevezése
12) Az Alföld Ambulance Kft. kérelméről
13) Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
14) 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
15) A Mezőhegyesi Református Egyházközség támogatása
16) Gördülő Fejlesztési Terv keretében történő 2018. évi rekonstrukciós munkák
vállalkozási szerződéseiről
17) Kovács József egyéni vállalkozó kérelméről
18) Óvodai emlékhely kialakítása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
124/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 73/2018., 87/2018., 95/2018., 108/2018., 121/2018.
Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Nagy Lajos rendőr alezredes urat, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetőjét. A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A tájékoztató
a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Az írásos tájékoztatóhoz
kapcsolódóan kérdés, észrevétel nem merült fel, de alezredes úr szóbeli tájékoztatóját
követően egyéb rendőri intézkedéssel kapcsolatos kérdést intézne az alezredes úrhoz.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Nagy Lajos rendőr alezredes urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője:
Köszönetét fejezi ki Mezőhegyes Város Önkormányzatának és polgármester úrnak a
Rendőrséggel való eredményes együttműködés okán. Rendkívül jó, példaértékű kapcsolat van
a rendőrség és az önkormányzat között. A tájékoztató számadatai azt tükrözik, hogy a
városban jó a közrend és közbiztonság helyzete. Köszöni a helyi intézmények
közreműködését és a segítségét a gyermekeknek, diákoknak szervezett rendőrségi
rendezvények lebonyolításában, a helyszín biztosításában. Köszöni a városnak, hogy a
Készenléti Rendőrségnek lehetőséget biztosított a minősítő gyakorlata – komplex lovas,
kutyás gyakorlata – megtartásához. Az írásos beszámolóhoz nem kíván szóbeli kiegészítést
tenni. Amennyiben kérdés merül fel, arra készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület nevében köszönetét fejezi ki a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság irányába a város közbiztonsága érdekében kifejtett eredményes
munkájáért. Rendkívül jó az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között,
kölcsönösen segítik egymás munkáját.
Az önkormányzat a Tanyafejlesztési Program keretében benyújtott sikeres pályázatának
köszönhetően a 47., az 52. valamint az 57. majorba vezető bekötőutak kereszteződésénél lévő
buszmegállókhoz szigetüzemű energiával táplált közvilágítást alakított ki. A kiépítést
követően Zsótér Attila rendőr őrnagy úrral, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnokával
megtekintették a létesítményeket. A helyszíni bejárás során felmerült a buszmegállót jelző
táblák kihelyezésének a szükségessége, amely érdekében közösen megteszik a szükséges
intézkedéseket. Örvendetes, hogy hosszas és küzdelmes munka árán sikerült elérni, hogy
néhány majorba vezető bekötőút kereszteződésénél lévő buszmegállót megvilágítsanak, ezzel
is növelve a majori lakók komfortérzetét és biztonságát. Emellett pozitív visszajelzés érkezett,
hogy a helyismerettel kevésbé rendelkezők időben észlelik, hogy a majorok felé mely
bekötőúton kell letérni a főútról. Kéri a rendőrséget, hogy a járőrözés során fokozottan
figyeljenek ezekre a létesítményekre.
2017. évben már jelezték a rendőrség irányába, de továbbra is rendszeresen visszatérő
probléma az élelmiszer üzletek előtt történő szeszesital-fogyasztás miatti közegészségügyi,
köztisztasági probléma. Kéri az alezredes úr tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a rendőri
szervek milyen intézkedéseket tehetnek az üzletek előtti szeszesital fogyasztás
visszaszorítására, megszüntetésére.
Azon vendéglátó egységekre – ahol az italfogyasztás engedélyezett – milyen előírás
vonatkozik, ha szabadtéren olyan zenés-táncos rendezvényt kívánnak rendezni, amely a

3

lakosság megítélése szerint nagy hanghatással jár. A rendőrségnek milyen lehetősége van a
rendezvényhez nem illő viselkedés visszaszorítására, megszüntetésére?
Több majori lakos jelezte, hogy a majorokban rendszeresen nagy mezőgazdasági
munkagéppel járnak keresztül, amely rendkívüli mértékben rontja az utak állapotát.
Megkereste a problémával a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-t. A Zrt. a probléma
megoldására javasolja az útszűkítő sorompó kihelyezését az érintett útszakaszokra, amely
megakadályozza a nagyméretű gépjárművek áthaladását. A Zrt. ugyanakkor megvizsgálta a
lakossági panaszt és arra a megállapításra jutott, hogy nem a cég gépjárművei okozzák a
problémát, vélhetően magángazdálkodók gépeivel közlekednek az érintett útszakaszokon.
Kéri a rendőrséget és a polgárőrséget, hogy a városban 2018-2019. évben megvalósuló
projekteknek köszönhetően felújított épületek környékén fokozott járőrözést hajtsanak végre.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője: Az
élelmiszer üzletek előtti szeszesital fogyasztásból eredő közegészségügyi, köztisztasági
problémák megoldására 2017. évtől kezdődően nagyobb hangsúlyt fektettek. A probléma
orvoslásában segítségükre voltak a helyi polgárőr szervezetek. Az üzletek előtti, közforgalom
számára nyitott területen történő szeszesital fogyasztás csökkentésére, megakadályozására
már korábban is azt a javaslatot tette, hogy a kereskedelmi egységnek meg kell küldeni azokat
a jogszabályokat, amelyek e tevékenységet tiltják. A kereskedő kifüggeszti a jogszabályt,
ezáltal tájékoztatja a vásárlókat. A rendőrség ezután ellenőrizheti a szabályok betartását.
Amennyiben ezen tevékenységet észlelik a rendőrök, úgy az illetőt figyelmeztetésben
részesítik, helyszíni bírságot szabnak ki, vagy feljelentést tesznek.
A majori utakon történő forgalomkorlátozásra, útakadály kiépítésére – az említett szűkítő
sorompó kihelyezése estén – a megfelelő műszaki paraméterek megtartásával szakhatósági
bejárást követően van lehetőség.
Mitykó Zsolt polgármester: Az üzletek előtti közterületen történő szeszesital fogyasztás
ellen a rendőri szervek figyelmeztetéssel, helyszíni bírság kiszabásával, vagy feljelentéssel
tudnak élni. Azoknál a vendéglátóhelyeknél, ahol szabadtéri rendezvényeket tartanak, milyen
intézkedést tehetnek, amennyiben lakossági panasz érkezik?
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője: A
szórakozóhelyek is rendelkeznek besorolással alaptevékenységük alapján, amely azt mutatja,
hogy az adott szórakozóhely milyen szolgáltatásokat nyújthat. Amennyiben zenés
rendezvényt tart, zenés szolgáltatást kíván nyújtani, ahhoz engedélyt kell kérnie az illetékes
szakhatóságoktól. Amennyiben nyitvatartási időn túl zajlik a rendezvény, úgy a rendőrség
jelzéssel él az illetékes szerv irányába. A nyitvatartási időt – szabadtéri rendezvény esetén is –
lakossági kérelemre a jegyző korlátozhatja. Ezzel párhuzamosan a szórakozóhely
üzemeltetőjével szemben eljárást lehet kezdeményezni. Rendkívül szigorú előírásoknak kell
megfelelnie annak a vállalkozónak, aki zenés-táncos szórakozóhelyet kíván üzemeltetni.
Krcsméri Tibor képviselő: Az ő kérdése is a zenés-táncos rendezvényekre irányult volna.
Személyesen is érintett a kérdésben, tekintettel arra, hogy a lakókörnyezete közelében zenés
szórakozóhely üzemel. Egyetért az ilyen és ehhez hasonló rendezvények megtartásával,
támogatni kell a fiatal tehetségeket, de meghatározott keretek között kerüljön sor a
rendezvények lebonyolítására. Mivel a környékbeli lakókat érinti a probléma, így célszerű
lenne kikérni a véleményüket a rendezvényt illetően, illetve korlátozni, előzetesen rögzíteni a
rendezvény időintervallumát. A szabadtéren tartott rendezvényeket ezen túlmenően
rendszeresebben kellene ellenőrizni, illetve a rendőri szerveknek gyakrabban járőrözni az
érintett helyszínen.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A vendéglátóegységek csak az engedélyükben rögzített
szolgáltatásokat nyújthatnak. Zenés-táncos rendezvényt csak az a vendéglátóegység tarthat,
amely rendelkezik az annak megfelelő tevékenységi körrel az engedélyében. Közterületen
tartandó, alkalomszerű zenés rendezvény esetén a vendéglátóegység tulajdonosa csak
bejelentési kötelezettséggel rendelkezik. Minden vendéglátóegység tulajdonosának, aki ilyen
és ehhez hasonló rendezvényt kíván szervezni, felhívják a figyelmét a rendezvény
megtartásának előírásaira. A képviselő úr által említett rendezvény lakóövezetben került
megtartásra, de addig, amíg a jegyző irányába nem érkezik jelzés, nem tudnak eljárni az
ügyben. A jelzést írásban kell megtenni. Az érintett vendéglátóegység eredetileg nem zenéstáncos szórakozóhelyre kapott engedélyt, ellenben felhívták a figyelmet, hogy amennyiben
ilyen rendezvény megtartására kerül sor, úgy annak szigorú előírásai vannak, amelyeket be
kell tartani. Így például kötelező a hangszigetelés.
Krcsméri Tibor képviselő: Szabadtéren tartandó zenés rendezvény esetén nehéz
kiküszöbölni azt a problémát, hogy a zaj ne zavarja a környéken élők nyugalmát.
Mitykó Zsolt polgármester: Szabadtéri rendezvény esetén a rendőrség milyen intézkedést
tesz, ha lakossági jelzés érkezik?
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője: A járőr a
helyszínen jegyzőkönyvet készít, amelyet megküldenek az illetékes hatóságnak, jelen esetben
a város jegyzőjének. Akár bírságolhatnak is.
Uj Zoltán képviselő: 20 éve üzemeltet vendéglátó egységet. Szabadtéri zenés rendezvény
esetén mindig kérelemmel fordul a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az illetékes
Rendőrkapitánysághoz. Szabadtéren tartandó zenés rendezvény esetén elkerülhetetlen a
lakossági elégedetlenség. Fontos, hogy megtörténjen a bejelentés az illetékes szervek
irányába.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A vendéglátóegység tulajdonosa bejelentette a rendezvényt, a
hivatal pedig megtette a szükséges intézkedéseket, és tájékoztatták a jogszabályi előírásokról.
A mai napig egyetlen lakossági bejelentés, jelzés sem érkezett a rendezvényre vonatkozóan.
Amennyiben megtörténne a bejelentés, úgy a jogszabályoknak megfelelően járna el a
kérdésben.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben bejelentés történik, úgy a jegyző milyen
intézkedést tud tenni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Attól függően, hogy milyen szabálytalanság történt, vagy
birtokvédelmi eljárást kezdeményez, vagy korlátozza a nyitva tartási időt.
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Rajos István alpolgármester: A szabadtéri zenés-táncos rendezvénynek – mint minden más
rendezvény tartásának – megvannak a jogszabályi előírásai. Az egyes vendéglátóegységek a
működési engedélyükben meghatározott szolgáltatások végzésére jogosultak, annak
megfelelően működhetnek. A rendőrségnek a jogszabályok szerint kell eljárnia bejelentés
esetén, és megvannak a maga eszközei egy esetleges szabálytalanság kiszűrésére. Fontos
azonban, hogy a Katasztrófavédelem azonnali hatállyal bezárathatja a helyiséget, ha az adott
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szolgáltatás végzésére nincs a vendéglátóegységnek működési engedélye. Sajnos
szerencsétlenség, baleset következhet be abból adódóan, ha nem az engedély szerinti
feltételeknek megfelelően végzi a vendéglátóegység a tevékenységét. Ilyen például, hogy be
kell jelenteni a rendezvényen résztvevő vendégek maximális létszámát. Abban az esetben, ha
a bejelentett létszámnál nagyobb számban vannak jelen résztvevők, úgy a Katasztrófavédelem
Hatósági Osztálya is eljár illetékes hatóságként. A szabadtéri rendezvények megtartásának
szigorú jogszabályi előírásai vannak. Ebben érintett az önkormányzat is, hiszen év közben
több ízben is rendez szabadtéren rendezvényt.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője: A
résztvevők biztonságát, és annak feltételeit garantálni kell minden ilyen és ehhez hasonló
rendezvény megszervezésénél. Ilyen például a vészkijárat kijelölése, menekülő útvonal
biztosítása, és így tovább. A Békés Megyei Katasztrófavédelem Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége az illetékes hatóság Mezőhegyes tekintetében.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a további kérdéseket,
észrevételeket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Az utóbbi időben rendkívüli mértékben nőtt a gépjárművek rendőri
szervek általi közúti ellenőrzésének gyakorisága. Mennyire indokolt a gyakori ellenőrzés? Az
ellenőrzés gyakran rendkívül hosszú időt vesz igénybe, amely által a munkába igyekvők
elkésnek munkahelyükről. Előfordul, hogy egy héten több ízben, sőt egy nap több ízben kerül
sor ugyanazon gépjármű ellenőrzésére. Elismeri, hogy a migrációs válság miatt az országhatár
környezetében fokozottabb ellenőrzésre van szükség, amely növeli a lakosság
biztonságérzetét. A lakosság azonban egyre nehezebben viseli a fokozott ellenőrzéseket.
Nagy Lajos rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője: A
Rendőrség kéri a lakosság türelmét. Tudomásul kell venni, hogy a meghatározott pontokon a
nap 24 órájában biztonságos határművelet folyik, komplex ellenőrzés keretében. A közúti
ellenőrzés mindenkit érint, több körözési rendszeren keresztül történik az ellenőrzés.
Tisztában vannak azzal, hogy a helyi lakosságnak kellemetlen egy idő után a rendszeres
ellenőrzés, de figyelemmel kell lenni arra, hogy mindez a biztonság fenntartása érdekében
történik. Mivel a szolgálatot teljesítő rendőrök nem rendelkeznek hely és személyismerettel,
előfordulhat, hogy több ízben is ellenőrzés alá vetik ugyanazt a személyt. Az illegális
migráció kiemelten kezelendő, ezért kéri a lakosság megértését és türelmét. A kiemelt
határvédelem keretében nemcsak arra helyezik a hangsúlyt, hogy az illegális határátlépőket
elfogják, hanem arra is, hogy a migrációt elősegítő személyeket, szervezeteket felkutassák,
leleplezzék. Ezek a személyek általában közúton közlekednek, a határszakaszok környékén,
és keresik azokat a – kevésbé őrzött és megfigyelt – határszakaszokat, ahol könnyen
átcsempészhetik az illegális bevándorlókat. A fokozott ellenőrzés ezen személyek kiszűrését
is szolgálja. Kiemelten kell kezelni a kisteherautókat, amelyek alkalmasak több személy
szállítására és elrejtésére. A rendőr ez esetben akkor követ el fegyelemsértést, ha nem állítja
meg a gépjárművet, és nem végzi el a szükséges ellenőrzést. Központi utasítás, hogy
valamennyi gépjárművet, a gépjárművezetőt és az utasokat is ellenőrzés alá kell vonni.
Krcsméri Tibor képviselő: A lakosság ez irányú elégedetlensége, és Magyar Tibor képviselő
úr jelzése pozitív visszajelzés a rendőrök munkájáról, mert ez azt jelenti, hogy az utasításnak
megfelelően, jól végzik a munkájukat.
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Uj Zoltán képviselő: A fokozott rendőri ellenőrzés megnyugtató a térség közbiztonsági
helyzetére tekintettel. Vannak, akiket kellemetlenül érint és emiatt ingerültebbek, de Őt
kifejezetten megnyugtatja. Inkább ellenőrizzenek több ízben a közutakon, minthogy
fokozódjon az illegális migráció.
Mitykó Zsolt polgármester: A migráció visszaszorítása, megelőzése érdekében az illetékes
szerveknek meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, amelyhez kérik a lakosság türelmét.
A szabadtéri szórakozóhely okozta zajkérdésről azért tartotta fontosnak, hogy beszéljenek,
mert 2017. évben rendkívüli mértékben foglalkoztatta a lakosságot a volt cukorgyár területén
megrendezett rally verseny. Az időjáráshoz mérten egyre gyakoribbak lesznek a szabadtéri
rendezvények, amelyek vélhetően bizonyos mértékű zajhatással fognak járni. Ezen
rendezvények lebonyolítására az önkormányzat – megfelelő jogszabályi keretek között és
amennyiben szükséges – előír bizonyos feltételeket, amelyek alapján az illetékes szervek el
tudnak járni, amennyiben bejelentés érkezik a lakosság részéről,.
Kéri a Testület tagjait, akinek a rendőrségi tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes Város
2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről
szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
125/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont:
tevékenységéről

Tájékoztató

a

Battonyai

Határrendészeti

Kirendeltség

Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Szepesi Sándor rendőr alezredes urat, a
Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét. Kéri az alezredes urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg. Az első napirendi pont kapcsán
érintették az illegális migráció miatti fokozott közúti ellenőrzés kérdését, annak
szükségességét.
Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
Elöljáróban szeretné megköszönni az önkormányzat 2017. évben és a korábbi években
nyújtott segítségét. Reméli, hogy a jövő évben is hasonlóan jól és eredményesen fognak
együttműködni. A tájékoztatóhoz nem kíván kiegészítést tenni.
Az előző napirendi pont kapcsán megemlíti, hogy a fokozott közúti ellenőrzés egy országos
ellenőrzés része, más településeken is tapasztalhatnak akár 24 órás okmányellenőrzést is. A
járőröknek az ellenőrzéseket, a munkát kötelezően el kell végezniük, de igyekeznek
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rugalmasan kezelni a kérdést, és a legkisebb fennakadást okozni. Ugyanakkor vannak
helyzetek, amikor kifejezetten örülnek a járőrök jelenlétének, mert ezáltal az adott helyszín
biztosítva van, rendőri védelemmel van ellátva. A Határrendészet is kéri a lakosság türelmét.
Ahhoz, hogy a rendszer jól működjön, végezniük kell az előírt feladatokat, de a tapasztalatok
azt mutatják, hogy eredményesen tudnak együttműködni a lakossággal.
Magyar Tibor képviselő: Meglátása szerint is jól működik a rendszer, a bírságolások száma
nem nőtt a fokozott ellenőrzés miatt, viszont a migráció csökkent a térségben. A lakosságnak
figyelemmel kell lenni arra és számolnia kell azzal, hogy az utazási idő növekedhet a közúti
ellenőrzésekkel.
Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
Mivel határterületen vannak, számolni kell a fokozottabb közúti ellenőrzéssel, mind a
rendőrség, mind a határrendészet részéről. A járőrök és az ellenőrzések száma is nagyobb,
mint az ország azon területein, amelyek nem a határterületeken helyezkednek el. A fokozott
ellenőrzések pozitív eredménye, hogy nagymértékben javult a közbiztonság az érintett
településeken.
Magyar Tibor képviselő: A tájékoztató statisztikáiból kitűnik, hogy a korábbi évekhez
képest nem emelkedett kiugró mértékben az illegális határátlépők száma. Nem olyan mértékű
a migráció mértéke, hogy indokolja a határvédelmi kerítés megépítését, de olyan magas szintű
a készültségi fok, amelynek eredményeképpen elenyésző az embercsempészet bűnesetek
száma is.
Szepesi Sándor rendőr alezredes, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője: A
korábbi évekhez képest 2017. évben nem kiugró mértékben, de nőtt a tiltott határátlépés és
annak kísérletére irányuló szabálysértések száma, az illegális migrációhoz kapcsolódó
jogellenes cselekmények, valamint az embercsempészés bűncselekmények száma. Az idei év
elmúlt 5 hónapjában kevesebb volt az illegális migrációhoz köthető szabálysértések,
bűncselekmények száma, mint 2017. év ugyanezen időszakában. Ettől függetlenül a fokozott
ellenőrzést tovább kell, hogy folytassák, éppen annak érdekében, hogy ez a szám ne
emelkedjen, minden eshetőségre fel vannak készülve.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. (A tájékoztató
a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai Határrendészeti Kirendeltségének 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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126/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
A Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonyai
Határrendészeti Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Vetró Sándor Urat a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség elnökét. Turcsán István Úr, a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület elnöke jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága okán jelen ülésen nem tud
részt venni. Kéri elnök urat, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt
tegye meg.
Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: Köszönetét fejezi ki
az önkormányzatnak, a Testületnek, hogy gépjárművet biztosított a polgárőrség részére annak
érdekében, hogy részt tudjanak venni a 2017. évben Nyíregyházán megrendezésre kerülő
Országos Polgárőr Napon. 2018. évben Baján kerül megrendezésre az Országos Polgárőr
Nap, amelyen szintén szeretnének részt venni. Ehhez kéri ismételten az önkormányzat
segítségét, amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak, biztosítson gépjárművet a
részükre. A környező településeken – Battonyán és Mezőkovácsházán – a polgárőrségnek
saját irodája van, amelyet az önkormányzat bocsátott a rendelkezésükre, és amelynek az
üzemeltetését az önkormányzat teljes mértékben fedezi. Ahhoz, hogy a mezőhegyesi
polgárőrség is hatékonyabban tudjon működni, szükségük lenne egy saját irodahelyiségre.
Emellett kéri a Testület tagjait, amennyiben lehetőségük adódik, lobbizzanak annak
érdekében, hogy a polgárőr szervezeteknek is – a különböző sportegyesületekhez hasonlóan –
legyen lehetőségük központi támogatáshoz jutni. Sokkal hatékonyabban, eredményesebben
tudnának működni, ha több pénzből tudnának gazdálkodni. A jelenlegi támogatással nem
tudnak kellő hatékonysággal működni, nagyon kevés az az összeg, amelyből
gazdálkodhatnak. A polgárőrök minden nap, a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot, ezáltal
nagymértékben segítik a rendőrség munkáját. Szervezetük 2018. évben ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. Ez alkalomra tekintettel ünnepséget kívánnak szervezni, amelyhez kéri az
önkormányzat anyagi támogatását.
Mitykó Zsolt polgármester: A irodahelyiséget, illetve az anyagi támogatást illetően
egyeztetni szükséges a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsággal, illetve a
hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportjának vezetőjével. Kéri az elnök urat, hogy írásban is
fogalmazza meg kérelmét, konkrét összeg és cél meghatározásával. A támogatást, a
segítségnyújtást illetően alapvető dolog, hogy a két polgárőr szervezetet egyformán kezeljék.
Az irodahelyiség vonatkozásában számos kérdés merül fel. Ilyen például, hogy egy
irodahelyiséget biztosítsanak mindkét szervezet számára, vagy külön kezeljék ezt a kérdést,
van-e egyáltalán az önkormányzat tulajdonában olyan irodahelyiség, amely megfelelő lenne a
feladat ellátására. Amennyiben van üres irodahelyiség, szükség van-e annak felújítására,
honnan teremtsék elő erre a pénzt, és így tovább. Örül a felvetésnek és foglalkozni kell a
kérdéssel. A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség Közgyűlésén mind a Rendőrség,
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mind a Határrendészet részéről elhangzott, hogy rendkívüli mértékben meg vannak elégedve a
polgárőr szervezetek munkájával.
Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: Tavaly év elején
vetődött fel első ízben a két polgárőr szervezet esetleges egyesülésének a kérdése. Nem látja
akadályát a két szervezet egyesülésének, de Őt senki nem kereste meg ezzel a kérdéssel,
azzal, hogy az esetleges egyesülést milyen formában képzelik el. A két polgárőr szervezet
kapcsolata, együttműködése rendkívül jó. Meglátása szerint sokkal hatékonyabban tudna a két
szervezet egy szervezetként működni, ezért úgy véli, hogy az egyesülés rövid időn belül
megtörténhet.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, szorgalmazzák a két szervezet egyesülése érdekében
az egyeztető tárgyalások megindítását.
A tájékoztatókat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri
a bizottság véleményét. (A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja mindkét polgárőr szervezet tájékoztatóját.
Jeszenka Zoltán képviselő (a Mezőhegyesi Fémipari Kft. ügyvezetője): A Mezőhegyesi
Fémipari Kft. biztosítja jelenleg az irodahelyiséget a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőrség részére. A polgárőr szervezet tagjai nagyon lelkesek, munkájukat önzetlenül, a
köz érdekében és a legjobb tudásukhoz mérten végzik. Ennek megfelelően meg kell becsülni
a munkájukat és valamilyen mértékben támogatni kell a polgárőr szervezeteket ahhoz, hogy
hatékonyan el tudják látni feladataikat.
Mitykó Zsolt polgármester: A polgárőr szervezetek finanszírozásának jövőbeni
lehetőségéről beszélt Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség (továbbiakban:
BMPSZ) elnöke a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség közgyűlésén. Vélhetően
tesznek ez irányba lépéseket.
Rajos István alpolgármester: Megítélése szerint sokkal hatékonyabban tudna működni egy
szervezetként a két polgárőr szervezet, ezért erősíteni szükséges az egyesülés gondolatát. Az
önkormányzati támogatást figyelembe véve is célszerűbb lenne, ha egy szervezetként
működne a két polgárőr szervezet, hiszen a támogatási keret egy szervezet munkáját segítené.
A járőrszolgálat ellátása szempontjából a Rendőrségnek egy szervezettel kellene egyeztetnie
és nem kettővel. Finanszírozás szempontjából is célszerű lenne, ha egyesülne a két szervezet,
amellyel kapcsolatosan már több ízben egyeztettek Gyarmati Sándor Elnök Úrral. A
különböző támogatások elnyerésére nagyobb eséllyel pályázhatnak, ha egy nagyobb szervezet
nyújtja be a pályázatot. Pozitívum, hogy a településen van olyan vállalkozás, amely
felvállalja, hogy segíti a polgárőr szervezetek munkáját, működését. A Calendula Terv
Közbiztonsági Munkacsoportja kidolgozott egy olyan programot, amely által a polgárőr
szervezetek – ahol erre lehetőség van – helyet kaphatnának a Rendőrség, rendőrőrs
épületében. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy lehetőség szerint az önkormányzatok,
vállalkozások nyújtsanak segítséget. A program célja, hogy Dél-Békésben egységes arculati
kép alakuljon ki a rendőrség és a polgárőrség munkáját illetően. A mezőhegyesi polgárőr
szervezetek jól felszereltek, rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, saját
gépjárművel, de a szervezetet működtetni kell. Jelenleg nehéz megtalálni azokat a forrásokat,
amelyek által a polgárőr szervezetek működésének, fenntartásának finanszírozása biztosított
lenne. A BMPSZ elnökének és az önkormányzatnak is az az álláspontja, hogy célszerűbb
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lenne, ha a rendelkezésre álló források, támogatások egy egyesült szervezethez jutnának el,
ezáltal nagyobb beruházásokat, elképzeléseket lehetne megvalósítani. Elmondható, hogy az
önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekezett és a jövőben is igyekszik segíteni,
támogatni a polgárőr szervezeteket. Köszönetét fejezi ki mindkét polgárőr szervezet irányába
a köz érdekében végzett, lelkiismeretes munkájukért.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatókat
illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
127/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2017.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
128/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
5. napirendi pont: Az Önkormányzat Szociális Egysége 2017. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a napirendeket illetően, azt tegye meg.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásról szóló előterjesztés 3. oldalán, a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez
biztosított saját forrás összege nem került feltüntetésre. Ennek összege: 760.000,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztéseket a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolókat. A bizottság kiemelten foglalkozott a pszichológus magasabb
óraszámban történő foglalkoztatásának fontosságával. A bizottság javasolja a pszichológus
heti óraszámának megemelését 4 óráról 6 órára. A számadatok azt mutatják, hogy rendkívül
nagy az igény a pszichológus segítsége iránt. A heti 4 óra rendkívül kevés, tekintettel arra,
hogy egyre több felnőtt is szükségét érzi a segítségnek, illetve legalább két hónap a várakozási
idő. A pszichológus rendkívül nagy segítséget tud nyújtani a mentális problémákkal küzdő
fiataloknak, és egyre több felnőttnek is. A bizottság kéri, hogy egyeztessenek a
pszichológussal arról, hogy tudja-e vállalni a magasabb óraszámú rendelést. A beszámolók
rendkívül részletesen kidolgozottak, megfelelőképpen rávilágítottak a szolgálat mindennapi
tevékenységére. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat. Köszönetét fejezi ki a
Szociális Szervezeti egység minden dolgozójának és a beszámolók elkészítésében
közreműködő személyeknek a lelkiismeretes munkájukért.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy az elnök úr, illetve a Testület köszönetét továbbítsák
a szolgálat minden munkatársának. Kéri a beszámolókkal kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
129/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város 2017.
évi bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2018. évi városi
bűnmegelőzési programot hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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130/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programjáról
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelés részét képező, a város 2017. évi bűnmegelőzési
programjának végrehajtásáról szóló beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal – elfogadja, és a 2018. évre vonatkozó városi bűnmegelőzési programot
jóváhagyja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 104. §-a értelmében a fenntartónak ellenőrzési kötelezettsége van a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás vonatkozásában. A beszámolókat a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat Szociális Szervezeti egységénél lefolytatott törvényességi ellenőrzés
tapasztalatairól szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
131/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális szervezeti egységénél lefolytatott
ellenőrzések tapasztalatairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális szervezeti egységénél lefolytatott törvényességi
ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót, mely a nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
étkeztetés, családsegítés szolgáltatásokra vonatkozó szakmai szabályok érvényesülésének, és
törvényes működésének az ellenőrzésére irányul, a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
Önkormányzat Szociális Szervezeti egysége Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi
tevékenysége törvényességi ellenőrzéséről szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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132/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális szervezeti egysége Gyermekjóléti
Szolgálata 2017. évi tevékenységének ellenőrzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat gyermekjóléti feladatait ellátó Mezőhegyes Város Önkormányzata
Szociális szervezeti egysége Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi tevékenysége
törvényességi ellenőrzéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat Szociális Szervezeti egysége 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
133/2018.(V.30.) kt. sz. határozat
Beszámoló az Önkormányzat Szociális szervezeti egysége 2017. évi szakmai munkája
eredményességének értékeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális szervezeti egysége 2017. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A törvényességi ellenőrzésből kifolyólag is készülniük kell a
Szociális Szervezeti Egység intézménnyé történő átszervezésére, amely igen komoly feladatot
ró az önkormányzatra, a Testületre és a szakmára egyaránt.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A jegyző úr
tájékoztatta a bizottságot, hogy a Testület júniusi rendes ülésére megvizsgálják a bölcsőde
bővítésének, a bölcsődei férőhelyek növelésének lehetőségeit. Ennek oka, hogy rendkívül
nagy az igény a bölcsődei ellátásra. Korábban attól tartott a Testület, hogy nem fogja tudni
feltölteni kellő létszámmal a bölcsődét, mostanra eljutottak odáig, hogy kevés a jelenlegi
férőhely.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezek a kérdések a jövőre tekintettel nagyon fontos stratégiai
kérdések lesznek.
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6. napirendi pont: 2017. évi zárszámadás
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezetőt, röviden tájékoztassa a Testületet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló rendelettervezettel kapcsolatos ismeretekről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A 2017-es év a
gazdálkodás szempontjából a költségvetési rendeletben betervezetteknek, jóváhagyottaknak
és a testületi döntéseknek megfelelően ment végig és zárult le. A 2016-2017. évben benyújtott
TOP pályázatok egy része elindult, ezért igen komoly pályázati előlegek érkeztek 2017. évben
az önkormányzat számlájára. Ezeket az összegeket szigorúan csak az adott pályázati projekt
kiadásaira lehet fordítani. Ennek megfelelően a költségvetés pénzkészlete rendkívül nagy
összeget mutat, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzmaradványa 655.177.253,Ft. Az önkormányzat kifizetetlen számlaállománya 46 millió Ft. Egyebekben rendkívüli
esemény nem történt 2017. év folyamán. Kettő ellenőrzést is lefolytattak, amely kettő
különböző időszakot vizsgált. Egyrészről a belső ellenőr az önkormányzat 2016. évi
beszámolóját és a szabályzatokat vizsgálta. Másrészről a Magyar Államkincstár (MÁK)
folytatott pénzügyi-számviteli szabályszerűségi ellenőrzést kizárólag a 2017. év
vonatkozásában. A MÁK ellenőrzésről szóló vezetői összefoglaló összességében pozitívan
értékelte az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási csoportjának a munkáját. Kiemelte, hogy
jól dolgoznak, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik munkájukat, és csak minimális
korrekciót kell elvégezniük egy-két szabályzatban.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezettet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezetet
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
9/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet
A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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7. naprendi pont: Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről
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 megtárgyalta a beszámolót, tudomásul vette Galuska Józsefné
könyvvizsgáló megállapításait, észrevételeit. Ennek tükrében a bizottság elfogadásra javasolja
a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Galuska
Józsefné okleveles könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2017.
évi belső ellenőrzésről szóló jelentést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
134/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a Galuska Józsefné okleveles
könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál végzett 2017. évi belső
ellenőrzésről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező jelentést elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évben végzett MÁK ellenőrzésről
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés és a MÁK vezetői összefoglalója a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a MÁK ellenőrzésről
szóló beszámolót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a beszámolót illetően, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Magyar Államkincstár által a Mezőhegyes Városi Önkormányzat, a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal és Mezőhegyes Város Képviselő-testülete József Attila Általános
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Művelődési Központjánál 2017. évre vonatkozóan lefolytatott pénzügyi-számviteli
szabályszerűségi ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót hagyja jóvá, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
135/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
A 2017. évben végzett MÁK ellenőrzésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 115/A-115/F. §-ai alapján a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal és Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete József Attila Általános Művelődési Központjánál 2017. évre
vonatkozóan lefolytatott pénzügyi-számviteli szabályszerűségi ellenőrzésről készült vezetői
összefoglalót jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
bizottságokat a rendelet módosításának a szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: 2018. május hónapban érkezett meg a Magyar Államkincstár
ellenőrzéséről készített jelentés. A jelentés előírta Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és
Szervei SZMSZ-ének meghatározott rendelkezéseinek a módosítását. A MÁK előírásainak
megfelelően a szükséges módosításokat elvégezték a rendeletben. Ennek okán készült el jelen
rendelettervezet.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezettet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezetet
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
10. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
bizottságokat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának a
szükségességéről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
hasonló okból kifolyólag kell módosítani, mint az önkormányzat SZMSZ-ét. A MÁK
ellenőrzési jelentése több módosítást is előírt a hivatal SZMSZ-ében.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztést illetően,
azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
136/2018. (V. 30.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 288/2014. (XI.26.) kt.
sz. határozatát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról:
1.) Az SZMSZ I. fejezetének „A Hivatal jogállása, jogköre” című 3. pontjának 2. alpontja az
alábbiak szerint változik:
Korábbi:
2. A Hivatal gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerve nincs.
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Új:
2. A Hivatal gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, jogi
személy. Hozzárendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
2.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal vezetése ” című 3. pontjának 1. alpontja z)
bekezdése az alábbiak szerint változik:
Korábbi:
z) a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében
biztosítja a belső kontroll keretein belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzést, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak
vonatkozásában.
Új:

z) a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében
biztosítja a belső kontroll keretein belül a kontrollkörnyezetet, az integrált
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs
rendszert és nyomon követési rendszert, különösen a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről
és
belső
ellenőrzéséről
szóló
370/2011.(XII.31.)
kormányrendeletben foglaltak vonatkozásában.

3.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal belső tagozódása, létszáma” című 4. pont 3.
alpontjában szereplő hivatali létszám táblázat az alábbiak szerint változik:
Korábbi:

Új:

Jegyző
Aljegyző
Ügyintéző
Rendszergazda
Közterület-felügyelő
Fizikai alkalmazott (MTK alapján)

1 fő
1 fő
20 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Jegyző
Aljegyző
Ügyintéző
Rendszergazda
Közterület-felügyelő
Fizikai alkalmazott (MTK alapján)

1 fő
1 fő
21 fő
1 fő
1 fő
2 fő

4.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal belső tagozódása, létszáma” című 4. pont 4.
alpontjában szereplő hivatal szervezeti ábrája az alábbiak szerint változik:
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Korábbi:
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(2 fő)

Igazgatási csoport
(8 fő)

Képviselő-testület
és bizottságai
működése

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztési
csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (6 fő)

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Városfejlesztési
ügyek

Gazdálkodás

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgalmi
adó

Vagyonkataszter

Beszámolás

Diszpécseri
feladatok

Lakás és helyiség
ügyek
Anyakönyv és
hagyaték

PR feladatok

Birtokvédelem

Humánpolitika

Egyéb adók
Gépjárműadó

Személyi adat – és
lakcímnyilvántartás
Közterületfelügyelet
Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
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Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés, üzemeltetés

Új:

POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(2 fő)

Igazgatási csoport
(8 fő)

Képviselő-testület
és bizottságai
működése

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztési
csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (7 fő)

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Városfejlesztési
ügyek

Gazdálkodás

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgalmi
adó

Vagyonkataszter

Beszámolás

Diszpécseri
feladatok

Lakás és helyiség
ügyek
Anyakönyv és
hagyaték

PR feladatok

Birtokvédelem

Humánpolitika

Egyéb adók
Gépjárműadó

Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés, üzemeltetés

Személyi adat – és
lakcímnyilvántartás
Közterületfelügyelet
Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
Belső ellenőr
1 fő
egyéni
vállalkozó
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5.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal dolgozóinak munkaköri leírásai” elnevezésű 8.
pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint változik:
Korábbi:
1. A hivatalban foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A
munkaköri leírások az SZMSZ 4. sz. függelékét képezik.
A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell
 Függelmi viszonyok megjelölését
o A munkakör milyen csoporthoz tartozik.
o A munkakört illetően ki a felettes, aki az adott munkakörben dolgozót irányítja,
ellenőrzi.
 Munkaidő, munkakör, kötelező óraszám, FEOR szám, besorolás meghatározását,
 A munkavállaló vezetői, irányítói jogosítványok megjelölését,
 Munkaköri feladatok részletezését.
Új:
1.
A hivatalban foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A
munkaköri leírások az SZMSZ 4. sz. függelékét képezik.
A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell
 Függelmi viszonyok megjelölését
o A munkakör milyen csoporthoz tartozik.
o A munkakört illetően ki a felettes, aki az adott munkakörben dolgozót irányítja,
ellenőrzi.
 Munkaidő, munkakör, kötelező óraszám, besorolás meghatározását,
 A munkavállaló vezetői, irányítói jogosítványok megjelölését,
 Munkaköri feladatok részletezését.
6.) Az SZMSZ III. fejezetének „Belső ellenőrzés” című 4. pontja az alábbiak szerint változik:
Korábbi:

4.) Belső ellenőrzés
1. A hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a jegyző a
felelős.
2. A képviselő-testület és intézményei gazdálkodásának ellenőrzését Galuska Józsefné
okleveles könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó (5700 Gyula, Kőrösi-Csoma Sándor u. 1.)
végzi, a vele határozott idejű, 2018. december 31-ig szóló megbízási szerződés alapján. A
belső ellenőr tevékenysége kiterjed a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal minden
tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének,
felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásának vizsgálatára. A belső ellenőr feladatait és hatásköreit a FEUVE és a
belső ellenőrzésről szóló szabályzat tartalmazza. A belső ellenőr adott évre vonatkozó
részletes feladatait az éves belső ellenőrzési terv tartalmazza
3. Feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszabályban foglaltaknak
megfelelően látja el.
A belső ellenőrzés feladata:
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vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelését;
• vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
• vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását
és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint
elemzéseket, értékeléseket készíteni a Hivatal működése eredményességének
növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a
belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
• ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
4. Az ellenőrzések tapasztalatait a jegyző folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges
intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi.
5. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit,
valamint dolgozói értekezleten a hivatal dolgozóit, illetőleg évente a - zárszámadási
rendelet tárgyalásához kapcsolódóan – Képviselő-testületet a jegyző tájékoztatja.
•

Új:
4.) Belső ellenőrzés
1. A hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a jegyző a
felelős.
2. A képviselő-testület és intézményei gazdálkodásának ellenőrzését Galuska Józsefné
okleveles könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó (5700 Gyula, Kőrösi-Csoma Sándor u. 1.)
végzi, a vele határozott idejű, 2018. december 31-ig szóló megbízási szerződés alapján. A
belső ellenőr tevékenysége kiterjed a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal minden
tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének,
felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásának vizsgálatára. A belső ellenőr feladatait és hatásköreit az Ellenőrzési
nyomvonal, a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, a
Jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv, az Integrált kockázatkezelési rendszer és a
Nyomonkövetési rendszer (monitoring), valamint a belső ellenőrzésről szóló szabályzat
tartalmazza. A belső ellenőr adott évre vonatkozó részletes feladatait az éves belső
ellenőrzési terv tartalmazza
3. Feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
jogszabályban foglaltaknak megfelelően látja el.
A belső ellenőrzés feladata:
• elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
• elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát;
• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása
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érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a
belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
• nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett
intézkedéseket.
4. Az ellenőrzések tapasztalatait a jegyző folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges
intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi.
5. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit,
valamint dolgozói értekezleten a hivatal dolgozóit, illetőleg évente a - zárszámadási
rendelet tárgyalásához kapcsolódóan – Képviselő-testületet a jegyző tájékoztatja.
7.) Az SZMSZ 1. számú melléklete „A Hivatal szervezeti egységei” elnevezésű 1. pontja az
alábbiak szerint változik:
Korábbi:
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és részletes feladatai
1. A Hivatal szervezeti egységei:
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(2 fő)

Igazgatási csoport
(8 fő)

Képviselő-testület
és bizottságai
működése

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztési
csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (6 fő)

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Városfejlesztési
ügyek

Gazdálkodás

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgalmi
adó

Vagyonkataszter

Beszámolás

Diszpécseri
feladatok

Lakás és helyiség
ügyek
Anyakönyv és
hagyaték

PR feladatok

Birtokvédelem

Humánpolitika

Egyéb adók
Gépjárműadó

Személyi adat – és
lakcímnyilvántartás
Közterületfelügyelet
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Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés, üzemeltetés

Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
Új:
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és részletes feladatai

1.

A Hivatal szervezeti egységei:
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ (1 fő)

ALJEGYZŐ (1 fő)

Titkárság
(2 fő)

Igazgatási csoport
(8 fő)

Képviselő-testület
és bizottságai
működése

Adóügyi
csoport
(3 fő)

MűszakiVárosfejlesztési
csoport (3 fő)

Pénzügyi –
gazdálkodási
csoport (7 fő)

Jegyzői gyámügy

Kommunális
adó

Építésügyek

Tervezés

Iktatás

Szociális ügyek

Iparűzési adó

Városfejlesztési
ügyek

Gazdálkodás

Adminisztráció

Igazgatási ügyek

Idegenforgalmi
adó

Vagyonkataszter

Beszámolás

Diszpécseri
feladatok

Lakás és helyiség
ügyek
Anyakönyv és
hagyaték

PR feladatok

Birtokvédelem

Humánpolitika

Egyéb adók
Gépjárműadó

Személyi adat – és
lakcímnyilvántartás
Közterületfelügyelet
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Intézmények
támogatása
Vagyonműködtetés, üzemeltetés

Informatika
Közmunka

Személyszállítás
Takarítás
Belső ellenőr
1 fő
egyéni
vállalkozó
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: A József Attila ÁMK intézményvezetőjének kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Soósné Záluszki Máriának, a József Attila ÁMK
intézményvezetőjének határozott idejű vezetői megbízása 2018. augusztus 15. napjával jár le.
A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pályázat kiírása nélkül meghosszabbítsa a
Testület a vezetői megbízást. Már több fórumon kinyilvánította álláspontját e kérdésben, és
ismertetni kívánja a Testülettel is azokat a pontokat, amelyek megfogalmazódtak benne a
kérdéssel kapcsolatosan. Javasolja, hogy pályázat kiírása nélkül hosszabbítsa meg a Testület
Soósné Záluszki Mária intézményvezetői megbízását. 2017. évtől olyan projektek,
beruházások indultak el, amelyek alapvetően kötődnek a jelenlegi intézményvezetőhöz.
Ezeknek a projekteknek a koordinálása igen komoly vezetői tapasztalatot kíván meg. Nem
kívánnak visszaadni egyetlen pályázatot sem. Az intézményvezető asszony tartja
folyamatosan a kapcsolatot a különböző pályázatok szakembereivel. Rendkívül komoly
tapasztalattal bír a pályázatok koordinálását illetően, biztosítani tudja a pályázatok szakmai
hátterét, ezért fontos, hogy az Ő tapasztalatával, szakmai tudásával vigyék végig a különböző
projekteket. A projektek nagy része 2019. őszén lezárul.
A Bölcsőde esetleges bővítésének a kérdése is kapcsolódik a vezetői megbízás javasolt
meghosszabbításához. Amennyiben a Testület bővíteni kívánja a bölcsődei férőhelyek számát,
úgy azt a bölcsőde jelenlegi helyén, a Csokonai utcai óvoda telephelyén tehetik meg. Ez
együtt járna azzal, hogy a Csokonai utcai telephelyen megszűnne az óvodai nevelés,
megszűntetésre kerülne egy óvodai csoport. Nem kizárt, hogy ez komoly lakossági
felháborodást eredményezne, amelyet megfelelőképpen elő kell készíteni. E kérdést meg kell
beszélni azzal a bölcsődei-óvodai szakmai körrel is, amelyből legalább 4 fő hiányával kell
számolni, ha nem pályázat kiírása nélkül hosszabbítja meg a Testület a jelenlegi
intézményvezető megbízását.
Magyar Tibor képviselő: A polgármester úr ezen megjegyzését nem érti. Honnan fog
hiányozni 4 fő?
Mitykó Zsolt polgármester: Nem kíván egy új vezetőre olyan feladatot ruházni, amellyel
kapcsolatosan semmiféle előzetes információval nem rendelkezik. A jelenleg futó projekteket
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a régi vezetővel kívánná lezárni. Kérte, aki teheti, vegyen részt az ÁMK szakalkalmazotti
közösségének értekezletén, hogy beszéljék meg a problémát. Vannak olyan ÁMK-s dolgozók,
akik csak abban az esetben folytatnák a munkát – és nem mennek el nyugdíjba, vagy másik
munkahelyre – ha a jelenlegi vezető áll az intézmény élén. Négy óvónőt érint a nyugdíjazás
kérdése. Több tényező figyelembevételével kell döntést hozni az intézmény vezetőjének a
személyét illetően. Soósné Záluszki Mária 2019. őszén tervez nyugdíjba vonulni, és
nyugdíjjogosultsága elérése után nem kíván tovább dolgozni. Tartja azt az álláspontját és
véleményét, hogy bárki, aki eléri a nyugdíjkorhatárt, vagy nyugdíjjogosulttá válik, nem
dolgozhat tovább az önkormányzatnál. Amennyiben a Testület a pályázat kiírása mellett dönt,
úgy a jelenlegi intézményvezető munkaviszonya nyugdíjba vonulásáig fennáll. A
jogszabályok értelmében mellőzhető a pályázat kiírása, és az önkormányzat jogi szakértőjével
történő egyeztetés értelmében 5 évnél rövidebb határozott időre is meg lehet hosszabbítani a
vezetői megbízást. A fentiek és Soósné Záluszki Mária írásbeli nyilatkozata értelmében 2019.
október 31. napjáig meghosszabbítható a vezetői megbízás. Soósné Záluszki Mária írásbeli
nyilatkozatot tett, melyben garantálja, hogy a nyugdíjkorhatár elérését követően nem kívánja
ellátni az intézményvezetői feladatokat. A vezetői megbízás lejártát megelőzően a jegyző
feladata a pályázattal, pályáztatással kapcsolatos feladatok elvégzése, a pontos határidők
figyelemmel kísérésével. Fontosnak tartja, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat
megbeszéljék, az intézmény szakalkalmazottaival együttesen, és a szakalkalmazottak
véleményét szem előtt tartva döntsön a Testület. Az ÁMK szakalkalmazotti közössége 2018.
május 28. napján megtartott értekezletén titkos szavazás útján nyilvánított véleményt arról,
hogy a Testület nyilvános pályázat nélkül második alkalommal is – 2019. október 31. napjáig
– megbízza Soósné Záluszki Máriát az intézményvezetői feladatok ellátásával. A szavazás
eredménye: a szavazásra jogosultak száma 30 fő, amelyből 27 volt jelen. Az igen szavazatok
száma 24, a nem szavazatok száma 3. Fentiek alapján javasolja a Testületnek, hogy pályázat
kiírása nélkül adjon magasabb vezetői megbízást Soósné Záluszki Máriának, és nevezze ki a
József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének 2019. október 31. napjáig.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: A jogszabályok értelmében, amennyiben a Testület a pályázat
kiírása mellett dönt, és a jelenlegi vezető nem nyújtja be pályázatát, úgy a határidő lejártával
csak a magasabb vezetői megbízása szűnik meg, a közalkalmazotti jogviszonya továbbra is
fennáll. Tekintettel arra, hogy Soósné Záluszki Mária 2019. október 28. napjával eléri a
nyugdíjkorhatárt – amennyiben nem kap vezetői megbízást – közalkalmazottként számolni
kell a felmentési idővel. Erre való figyelemmel költséghatékonyság szempontjából is célszerű
lenne meghosszabbítani a vezetői megbízást pályázat kiírása nélkül. Úgy lenne célszerű, ha az
új vezető személyéről 2019. évben már az új Testület döntene. Az új Testületnek azt is
mérlegelni kell, hogy meg kívánja-e tartani az intézményvezetői státuszt. Az elmúlt 5 évben
az ÁMK feladatai és az állományi létszáma is lényegesen lecsökkent. Nem kizárt, hogy az
ÁMK – az új Testület döntése függvényében – több kisebb intézménnyé szerveződik át és
külön-külön vezető kerül kinevezésre az egyes intézmények élére. Ezen okból kifolyólag nem
tartaná célszerűnek, ha most kiírná a Testület a pályázatot és 5 évre megválasztaná az
intézmény vezetőjét. Amennyiben a jogszabály lehetőséget biztosít és a jelenlegi vezető
vállalja továbbra is a feladatot, úgy javasolja a Testületnek, hogy pályázat kiírása nélkül adjon
magasabb vezetői megbízást Soósné Záluszki Máriának, és nevezze ki a József Attila
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének, további egy évre.
Mitykó Zsolt polgármester: Az általános iskola átadásától függetlenül meg kellene tartani a
jó együttműködést, és erősíteni a kommunikációt az iskola és az ÁMK között, hogy a
gyermekekért történő munkálkodás minél zökkenőmentesebb legyen. Arra a korábbi egység
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visszaállítására törekszik, amely jellemző volt az akkori ÁMK-ra, és amely alapvetően
meghatározta az intézmény működését. A szakalkalmazottak véleményének a
figyelembevételével a bizalmukat tudják erősíteni, és jobbá tudják tenni az együttműködést.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábban már tájékoztatta a Testületet, hogy az
intézményvezetői feladatok ellátására kétféle lehetőség áll a Testület előtt. Egyik lehetőség,
hogy kiírja a Testület a pályázatot, a másik lehetőség, hogy pályázat kiírása nélkül
meghosszabbítja a jelenlegi intézményvezető megbízatását. Egy képviselő javaslatára kikérték
a szakalkalmazottak véleményét. Jogszabály értelmében mellőzhető a pályázat kiírása és
meghosszabbítható a vezetői megbízás a Testület és a szakalkalmazottak egyetértése esetén.
Amennyiben tehát jelen ülésen a Testület a vezetői megbízás pályázati kiírás nélküli
meghosszabbítása mellett dönt, ismételten ki kell kérje a szakalkalmazotti közösség
véleményét. Pályázat kiírása esetén az ország bármely területéről megfelelő végzettséggel
rendelkező szakember jelentkezhet. A pályázatot az nyerheti el, aki a kiírás szerinti
feltételeknek mindenben megfelel. Előfordulhat, hogy nem mezőhegyesi pályázó nyer, mert
egy vidékről érkezett szakember rendelkezik azokkal a feltételekkel, végzettséggel – így
például intézményvezetői szakképzettség – amelyet a pályázati kiírás előír, és a feladat
ellátásához nélkülözhetetlen. Információi szerint jelenleg egyetlen ÁMK-ban foglalkoztatott
dolgozó sem rendelkezik intézményvezetői szakképzettséggel.
Magyar Tibor képviselő: A korábbi polgármesterrel az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket
sokkal rugalmasabban oldották meg. Véleménye szerint teljesen felesleges ennyire
túlbonyolítani a kérdést, javasolja, hogy ne szaporítsák a szót. Meglátása szerint teljesen
felesleges dolgokról beszélgetnek, javasolja, hogy a konkrét témáról fogalmazzák meg
gondolataikat. A polgármester végiglobbizott minden bizottságot és a szakalkalmazotti kört
is. Ő nem volt jelen azon az informális ülésen, amelyen a polgármester úr előadta felvetését és
amelyen javasolták, hogy előre kérjék ki a szakalkalmazottak véleményét. Meglepődött azon,
hogy a polgármester úr részt vett a Szociális és Egészségügyi Bizottság elmúlt ülésén, hiszen
a korábbi több száz ülésen nem volt jelen. Arra kérte a bizottságot, hogy vegyenek részt a
másik két bizottság együttes ülésén, annak érdekében, hogy minél több információ jusson el a
Szociális és Egészségügyi bizottság tagjai számára is. Véleménye szerint ez a kérés nem
korrekt, tekintettel arra, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a települési
támogatási kérelmek elbírálása érdekében rendszeresen zárt ülést kell tartania és a
bizottságnak rendkívül megterhelő lenne, ha ezen felül még együttes bizottsági ülésen is részt
kellene vennie. A polgármester úr egy igen komoly lobbitevékenységet folytatott annak
érdekében, hogy érvényesüljön az intézményvezető személyével kapcsolatos elképzelése.
Számára a legfontosabb, hogy mindenben a jogszabályi előírások szerint járjanak el, az
intézményvezetői megbízás kérdésével kapcsolatosan betartsák a törvényi előírásokat. Az
előterjesztés részletesen ismerteti, hogy milyen jogszabályi előírások vonatkoznak az
intézményvezető megbízására. A jogszabályok értelmében nincs akadálya az intézményvezető
kinevezésével kapcsolatos elképzelés megvalósításának. Rendkívül fontos annak a
szakalkalmazotti közösségnek a véleménye, amely együtt dolgozik a vezetővel, de meglátása
szerint első körben a Testületnek kellett volna döntést hoznia. Ezt írja elő a jogszabály is, így
célszerűbbnek tartotta volna, ha első ízben a Testület mondja el véleményét. Miután a
szakalkalmazotti közösség kinyilvánította véleményét, és az mindenben alátámasztotta a
polgármester elképzelését, nincs az a Testület, amely az ellenkező véleményt nyilvánítaná ki.
Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy van lehetőség a vezetői megbízás
meghosszabbítására pályázat kiírása nélkül, tehát nincs akadálya az elképzelés
megvalósításának. Számos érv szól amellett, hogy a jelenlegi vezetőt bízza meg a Testület a
jövőben is a vezetői feladatok ellátásával. Elhangzott, hogy a folyamatban lévő pályázati
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projektek miatt is fontos lenne a jelenlegi vezető további megbízása. Erre hivatkozással
célszerű lenne a pályázati projektek lezárásáig meghosszabbítani a vezetői megbízást. Több
pályázati projekt is elhúzódik, lényegesen későbbi időpontra várható azok lezárása, mint azt
korábban tervezték. Erre való tekintettel, nincs garancia arra, hogy egy éven belül lezárulnak
a pályázatok.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Az a három pályázat
biztosan lezárul addig, ami jelenleg folyamatban van.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az előterjesztés végigvezeti, hogy hogyan jár el jogszerűen a
Testület az intézményvezető megbízása kérdésében. A polgármester úr a legutóbbi rendkívül
testületi ülés után vázolta fel az intézményvezető megbízására vonatkozó elképzelését, amely
ülésen az egyik képviselő javasolta, hogy előre kérjék ki a szakalkalmazotti közösség
véleményét is. Ezzel a Testület jelen lévő tagjai egyetértettek. Ezen a rendkívüli ülésen
Magyar Tibor képviselő úr nem volt jelen. A Testület írásbeli döntése szakalkalmazotti
értekezletnek történő átadásától számított 15 napon belül kell a szakalkalmazotti közösség
véleményét kikérni.
Magyar Tibor képviselő: A jelenlegi vezető munkáját, képességeit nem az elmúlt 5 év
alapján ítélik meg, hanem a teljes eddigi munkássága, eredményei alapján. Az
intézményvezető munkájával teljes mértékben meg vannak elégedve, ezért nem sok értelmét
látja annak, hogy hosszasan érveljenek amellett, hogy pályázat kiírása nélkül hosszabbítsa
meg a Testület a vezetői megbízását. Teljes mértékben megérti az indokokat, nem kell újabb
érvekkel alátámasztani azt, hogy miért a jelenlegi intézményvezetőt bízza meg a Testület a
vezetői feladatok ellátásával. Vélhetően nehéz lenne dolgozni egy olyan pályakezdő, szakmai
tapasztalattal nem rendelkező személlyel, aki sem helyismerettel nem rendelkezik, és a
dolgozókat sem ismeri.
Kerekes György képviselő: Ő javasolta a szakalkalmazotti értekezlet előzetes véleményének
kikérését. Mivel a szakalkalmazotti közösség titkos szavazással nyilvánította ki véleményét,
így nem érheti az a vád a Testületet, hogy befolyásolták a szavazás végkimenetelét. A
fentiekben elhangzott vélemények a megbízás pályázat kiírása nélküli meghosszabbításának
irányába mutatnak. Elhangzott több dátum is a vezetői megbízás meghosszabbítását illetően.
Kéri, hogy pontosítsák, meddig hosszabbítaná meg a Testület az intézményvezető megbízását:
1 évvel, 2019. augusztus 15.-éig vagy október 31. éig?
Szentmihályi Ferenc jegyző:
meghatározhatja a Testület.

5

év

időintervallumon

belül

bármely

időpontot

Kerekes György képviselő: Érintőlegesen elhangzott az utódlás kérdése is. Van olyan
potenciális jelölt, aki folytathatná a jelenlegi intézményvezető munkáját? Amennyiben
elsősorban helyi szakembert szeretnének, vagy a szakalkalmazotti közösség maga közül
kívánna vezetőt az intézmény élére, úgy célszerű lenne megvizsgálni, ki az, aki megfelelő
végzettséggel rendelkezik, és alkalmas arra, hogy folytassa a jelenlegi intézményvezető
munkáját. Amennyiben nem rendelkezik senki a feladat ellátásához szükséges végzettséggel,
úgy igyekezzenek inspirálni a dolgozókat a szakképzettség megszerzésére.
Magyar Tibor képviselő: Az ÁMK intézményvezetőjének feladata egy rendkívül sokrétű,
igen nagy szaktudást, és tapasztalatot igénylő feladat. Az ÁMK, mint intézmény magába
foglalja a bölcsődei-, óvodai-, közművelődési feladatok ellátását, és a Centrál Élelmezési és
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Szolgáltató Központ irányítását. Az ÁMK irányítása igen komoly szaktudást, gyakorlatot
igényel, ezért vélhetően egy óvodapedagógus nem biztos, hogy elvállalná a feladatot. A
Testületnek mérlegelnie kell azt a kérdéskört is, hogy az intézmény a jövőben is egy önálló
intézményként működjön, vagy a különböző feladatok hatékony ellátása érdekében több
intézményegységgé alakuljon át.
Kerekes György képviselő: E lehetőséget is alaposan körbe kell járni, ezért is lenne célszerű
a jelenlegi vezető megbízását meghosszabbítani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben a Testületnek szándékában áll az ÁMK-t több
intézményegységgé – óvoda, bölcsőde, közművelődés, Centrál – szervezni, úgy azok
vezetésével külön-külön meg kell bízni egy-egy szakembert. Az önkormányzat költségvetését
illetően ez egy meghatározó kérdés lesz a jövőben, hiszen az egyes vezetőket vezetői pótlék
illeti meg. Lehet, hogy ez a megoldás költségesebb lenne az önkormányzatra nézve, mintha 1
intézmény maradna 1 vezetővel.
Uj Zoltán képviselő: Ő részt vett a szakalkalmazotti közösség ülésén. Meglepő, ugyanakkor
pozitív volt számára a szavazás végeredménye, hiszen titkos szavazás esetén bátrabban
kinyilvánítják véleményüket a dolgozók. A szakalkalmazottak véleménye azt erősíti, hogy a
jelenlegi intézményvezető lássa el a jövőben is a vezetői feladatokat. Ezen túlmenően
kihangsúlyozza, fontos lenne, ha a jelenlegi vezető megbízásának a lejárta után helyi
szakembert bíznának meg a feladatok további vitelével, a helyi szakalkalmazotti körből
kerülne ki az új vezető. A jelenlegi Testület megbízatása 2019. októberében lejár, ezért meg
kellene adni a lehetőséget az új Testületnek arra, hogy döntsön az intézmény jövőbeni
működését illetően, ő válassza meg az intézmény új vezetőjét, akivel együtt kíván dolgozni,
az általa támasztott feltételrendszer alapján.
Rajos István alpolgármester: Nem titkolt véleménye, amelyet az intézményvezetővel is
megosztott, hogy nem támogatta a jelenlegi intézményvezető vezetői megbízatásának
pályázat kiírása nélküli meghosszabbítását. Azonban az intézményvezető tájékoztatta, hogy
amennyiben a Testület pályázatot ír ki, úgy Ő nem kívánja benyújtani pályázatát. Fentiekben
elhangzott, hogy miért lenne célszerű meghosszabbítani a vezetői megbízatást. Amennyiben a
Testület a pályázat kiírása mellett döntene, úgy vélhetően Mezőhegyesen nem lenne olyan
szakember, aki mindenben megfelelne a pályázati feltételeknek. Ezen tényt figyelembe véve
vagy olyan feltétellel írja ki a Testület a pályázatot, amely alapján megfelel az a személy, akit
a Testület vezetőként szeretne kinevezni, vagy dönt az intézmény intézményegységekké
történő átszervezéséről. Utóbbi döntés esetén olyan költséget rónának a költségvetésre,
amelyhez nem tudnák biztosítani a szükséges fedezetet. A felhozott érvek és indokok alapján
– amely elsősorban a pályázatokat és a dolgozók véleményét jelenti – nem kérdés, hogy mivel
a jogszabály lehetőséget biztosít rá, határozott időre, pályázat kiírása nélkül meg kell
hosszabbítani a jelenlegi intézményvezető megbízását. Fontos, hogy olyan időpontot
határozzanak meg a jelenlegi intézményvezető megbízásának a meghosszabbítását, és az új
intézményvezető kinevezését illetően, amely a legköltséghatékonyabb megoldást jelenti a
költségvetésre nézve. Egyetért azzal a felvetéssel, hogy a következő Testületnek hagyják meg
az intézményvezető személyének a megválasztásával kapcsolatos döntés jogát. Ugyanakkor
nem szerencsés egy újonnan felállt Testületnek már az elején egy ilyen komoly kérdéssel
foglalkozni. Javasolja, hogy a Testület pályázat kiírása mellőzésével határozott időre
hosszabbítsa meg a jelenlegi intézményvezető, Soósné Záluszki Mária vezetői megbízását a
József Attila Általános Művelődési Központ vezetésére.
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Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: 2019. október 28.
napjával fogja betölteni az öregségi nyugdíjkorhatárt. Amennyiben a Testület a vezetői
megbízásának meghosszabbítása mellett dönt, úgy ezen időpontig kívánja ellátni az
intézményvezetői feladatait, amelyre vonatkozóan írásban nyilatkozatot tett. Szóban is meg
kívánja erősíteni azon nyilatkozatát, hogy 2019. október 28. napjáig, a nyugdíjkorhatár
eléréséig kívánja ellátni az intézményvezetői feladatokat. Így amennyiben a Testület újabb 5
évre hosszabbítja meg a vezetői megbízását, a nyilatkozata garancia arra, hogy csak a jelzett
időpontig kívánja ellátni a feladatot. Ebben az esetben az új Testület eldöntheti, hogy igényt
tart-e esetlegesen a munkájára, avagy pályázatot ír ki.
Kerekes György képviselő: Abban az esetben, ha a Testület 5 évre hosszabbítja meg a
megbízást, az intézményvezető írásbeli nyilatkozatára hivatkozással a Testület megkezdheti a
pályáztatást?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Abban az esetben nem lehetne megkezdeni a pályáztatást.
Azért is célszerű lenne határozott időre meghosszabbítani a megbízást, mert a jelenlegi
intézményvezető írásbeli nyilatkozatot tett, hogy a jelzett időpontban mindenképpen
nyugdíjba kíván vonulni.
Rajos István alpolgármester: A pályáztatási eljárást olyan időben kell megkezdeni, hogy a
jelenlegi intézményvezető tényleges nyugdíjba vonulása és az új intézményvezető megbízása
egyazon időpontra essen.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázati kiírást meg kell majd jelentetni az Oktatási és
Kulturális Közlönyben 30 napra. Figyelemmel kell lenni a felmentési időre is és a pályáztatási
eljárás időtartamára is.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Tekintettel arra, hogy
2019. október 28. napján eléri a nyugdíjkorhatárt és el is kíván menni nyugdíjba, a 2019/2020.
nevelési évet már a helyettese fogja megkezdeni, és addig látja el az intézményvezetői
helyettes feladatokat, amíg az új vezető munkába nem áll.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezető a
nyugdíjjogosultságát 2019. október 28. napján éri el, így ezen időpontig javasolja
meghosszabbítani a vezetői megbízását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület Soósné Záluszki Mária Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 21/E 1/3. szám
alatti, a József Attila Általános Művelődési Központtal határozatlan közalkalmazotti
jogviszonyban álló lakosnak pályázat kiírása nélkül határozott időtartamra, 2018. augusztus
16.-ától 2019. október 28.-áig ismételten magasabb vezetői megbízást adjon a József Attila
Általános Művelődési Központ vezetésére, heti 40 órás munkaidőben, azzal, hogy a magasabb
vezetői megbízás meghosszabbítása csak akkor lép érvénybe, ha a szakalkalmazotti értekezlet
legalább kétharmada egyetért azzal, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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137/2018. (V.30.) Kt. számú határozata
Soósné Záluszki Mária kinevezése a József Attila ÁMK intézményvezetőjének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és 83. § (2) bekezdés f)
pontja alapján, figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire, Soósné Záluszki
Mária (szül: Békés 1955. október 28., an: Madarász Mária) 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
u. 21/E 1/3. szám alatti, a József Attila Általános Művelődési Központtal határozatlan
közalkalmazotti jogviszonyban álló lakosnak pályázat kiírása nélkül határozott időtartamra,
2018. augusztus 16.-ától 2019. október 28.-áig ismételten magasabb vezetői megbízást ad
a József Attila Általános Művelődési Központ vezetésére, heti 40 órás munkaidőben.
Illetményét (a jelenlegi illetményével megegyező mértékben) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) szabályainak megfelelően bruttó 374.535,- Ft-ban, intézményvezetői pótlékát
bruttó 73.080.-Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) bekezdései alapján
kérje meg a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményét a pályázat kiírása nélküli
magasabb vezetői megbízás adásáról Soósné Záluszki Mária részére azzal, hogy a fenntartói
írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot
kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.
A magasabb vezetői megbízás meghosszabbítása csak akkor lép érvénybe, ha a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet) legalább kétharmada egyetért azzal, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3)
bekezdése értelmében.
A fenti feltétel fennállása esetén felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. augusztus 16.
Uj Zoltán képviselő távozott a testületi ülésről. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
12. napirendi pont: Az Alföld Ambulance Kft. kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület a 2018. január 31.-ei ülésén hosszabbította
meg a szolgáltatási szerződést az Alföld Ambulance Kft-vel, aki üzemelteti és működteti a
Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban található elsősegélynyújtó helyet. A Kft-vel a
szerződést változatlan feltételekkel 2019. február 28. napjáig hosszabbították meg. Az
elsősegélynyújtó szolgáltatást végző Alföld Ambulance Kft. – az egészségügyi béremelésre
tekintettel, amelyet a Kormány előrehozott 2018. március 1.-jére – a szolgáltatási díj
kiegészítő támogatását kéri, amelynek mértéke bruttó 239.250,- Ft/hó. A díjemeléssel
azonban a szolgáltatás nettó értéke elérné a közbeszerzési értékhatárt. Felkéri Rajos István
alpolgármester urat, tájékoztassa a Kft. álláspontjáról a Testületet.
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Rajos István alpolgármester: A Kft. kérelméről Kovács Ferenc ügyvezető úr előzetesen
nem tájékoztatta. Az előterjesztés ismerteti a kérelem okát, tényadatokkal. Úgy véli, az
ügyvezető úr egyértelműen megfogalmazta, hogy miért kéri a szolgáltatási díj emelését. A
kórházakban ügyeletet teljesítő orvos egy ügyelet alatt 50.000,- Ft körüli összeget kap, míg az
elsősegélynyújtó helyen szolgálatot teljesítő mentőtisztek, vagy rezidensek ennek az
összegnek a töredékét. Amennyiben nem emelik a bérüket, úgy vélhetően nem vállalják a
további szolgálatot. Az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása rendkívüli mértékben szippantja el
a fiatal szakembereket, ezért, ha nem történik béremelés, úgy nem fogják tovább vállalni a
feladatot. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása ülésének egyik kulcsfontosságú témája
lesz az, hogy a Kunágotai és Orosházi Központi Orvosi Ügyelet milyen formában alakul át.
Korábban említést tett arról, hogy a tervek között szerepel egy olyan nonprofit Kft.
létrehozása, amely a Kunágotai és Orosházi Orvosi Ügyeletet foglalná magába, ezáltal
lényegesen olcsóbban működtethető rendszer jönne létre. A Kunágotai orvosi ügyeleti
rendszerben a legnagyobb összegű kiadást a vezető orvos bére jelenti, amennyiben ezt az
összeget működtetésre lehetne fordítani, úgy lényegesen hatékonyabban működne a rendszer.
Az Alföld Ambulance Kft. kérésével kapcsolatosan kérdésként merül fel, hogy van-e az
önkormányzatnak erre az önként vállalt feladat finanszírozására anyagi forrása. Az
önkormányzat többszöri felszólítás ellenére nem fizette meg a Kunágotai orvosi ügyeleti
rendszer működtetési hozzájárulását. Ennek ellenére az orvosi ügyeleti rendszer az OEP
támogatással is megfelelőképpen tud működni. A társulási ülésen többször is kihangsúlyozta,
hogy az önkormányzat likviditási problémákkal küzd, a feladatok, a működési költségek
nincsenek megfelelőképpen lefinanszírozva, a rendkívüli támogatási igény benyújtásakor ezen
tartozást minden esetben szerepeltetik. Amennyiben az önkormányzat kellő mértékű
támogatásban részesülne, úgy a tartozást is rendezni tudnák. Fontos tisztában lenni azzal –
amelyet a társulási ülésen is kihangsúlyozott – hogy a mezőhegyesi elsősegélynyújtó hely
betegforgalma magasabb, mint a kunágotai orvosi ügyelet betegforgalma, tehát
Mezőhegyesen nagyobb számban történik a betegellátás, mint Kunágotán. Jelezte a társulási
ülésen továbbá azt is, hogy méltányos lenne, ha a Mezőhegyes által fizetendő hozzájárulást a
helyi elsősegélynyújtó hely működtetésére fordíthatnák. Ezáltal a nem kötelező feladat
vállalásából eredő terheket csökkenteni tudnák ezzel az összeggel. Amennyiben Mezőhegyes
kilépne a kunágotai orvosi ügyeleti rendszerből, úgy a rendszerben maradó településeknek
kellene megfizetni lakosságarányosan a Mezőhegyesre jutó részt, így érthető, hogy a térség
települései saját érdekeik védelmében ellenzik Mezőhegyes kilépését. Tisztában van az
önkormányzat anyagi helyzetével, a Testület tagjai tudják, hogy mennyire fontos lenne, hogy
a rendkívüli támogatás iránti kérelmük pozitív elbírálásban részesüljön, és minden évben arra
törekednek, hogy a működési költségeket csökkentsék. A Kft. egyszeri kiegészítő támogatást
szeretne kapni, így nem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni. A Kft. által kért díjemelésre
az önkormányzat nem rendelkezik anyagi fedezettel. Ellenben tisztában kell lenni azzal is,
hogyha a Kft. nem tudja megemelni a szolgálatot teljesítő mentőtisztek, rezidensek bérét, úgy
nem vállalják a feladatot és előbb vagy utóbb a Kft. nem lesz képes működtetni az
elsősegélynyújtó helyet. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel javasolja, hogy a
Testület ne adjon helyt az Alföld Ambulance Kft. kérésének.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a Testület ne adjon helyt a Kft.
33

kérésének, az elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére fizetendő szolgáltatási
díjon ne emeljen.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Testületnek, hogy a Kft. szolgáltatási díj emelésére irányuló kérelmének ne adjon
helyt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek továbi kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben a Testület igényli, úgy a következő rendes ülésre
meghívhatják Kovács Ferenc urat, és személyesen mondhatja el álláspontját a problémáról, a
díjemelési kérelméről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az elsősegélynyújtó
hely működtetésének csak ez az egyetlen módja van? Az Alföld Ambulance Kft-n kívül nincs
más szolgáltató, aki vállalná a jelenlegi összegen – ami meglátása szerint egy rendkívül nagy
összeg – az elsősegélynyújtó hely működtetését?
Krcsméri Tibor képviselő: A helyi háziorvosok vélhetően ennél kevesebb összegért is
vállalnák a feladat ellátását. A háziorvosokat is meg kell kérdezi, hiszen igen komoly
összegekről van szó.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A háziorvosok nem vállalják az ügyeleti feladatokat.
Rajos István alpolgármester: Az, hogy a város itt tart az orvosi ügyeleti rendszerrel, a helyi
háziorvosoknak köszönhető. Korábban ők látták el az ügyeleti feladatokat, de kinyilatkozták,
hogy nem kívánják tovább végezni. A háziorvosokat megkeresték azzal az ajánlattal, hogy
jelenleg a Kft-nek fizetett összeget megkapják, ha vállalják az ügyeleti feladatokat, de ennek
ellenére sem vállalták el a feladatot.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Célszerű lenne
megvizsgálni azt is, hogy mennyire hatékony az Alföld Ambulance Kft. tevékenysége az
elsősegélynyújtó hely működtetését illetően, azt, hogy milyenek a lakossági visszajelzések.
Mitykó Zsolt polgármester: Felvetődött annak a lehetősége, hogy a mezőkovácsházai orvosi
ügyeleti rendszerhez csatlakozzon Mezőhegyes, de ez csak abban az esetben történhetne meg,
ha valamely nagyobb lélekszámú település kilép a rendszerből. Természetesen ezt egyik
település sem vállalta. A Testület részéről voltak próbálkozások, törekvések arra, hogy
megoldást találjon az ügyeleti feladatok más formában történő ellátására. A Kunágotai
ügyeleti rendszerből csak abban az esetben léphetne ki Mezőhegyes, ha a társult települések
hozzájárulnak ahhoz és vállalják a magasabb összegű díj megfizetését. A Testület már a
megválasztásától kezdődően foglalkozott e kérdéssel, és azóta is folyamatosan keresik a
lehetséges megoldásokat.
Rajos István alpolgármester: Jogszabály rendelkezik a központi orvosi ügyeleti rendszer
működtetési feltételeiről. Jogszabály írja elő, hogy mely szolgáltatók, milyen feltétellel
láthatnak el központi orvosi ügyeleti feladatokat. Az elsősegélynyújtó hely önmagában nem
működtethető, ahhoz szükséges, hogy valamely központi orvosi ügyeleti rendszerhez
tartozzon a település.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat folyamatosan igyekszik megoldást találni a
problémára. Kezdetben az Orosházi Kórház ügyeleti rendszerén keresztül próbálta ellátni a
feladatot, de a rendszer nem fogadta be Mezőhegyest. Ugyanez mondható el a
Mezőkovácsházai központi orvosi ügyeleti rendszerről. Egyedül a Kunágotai rendszerhez
tudott az önkormányzat csatlakozni.
Kerekes György képviselő: A Testületnek jelen ülésen a Kft. kérelmével kapcsolatosan kell
döntenie. E témát illetően, mivel az önkormányzatnak érvényes szerződése van a Kft-vel,
amelyben rögzített díj szerepel, javasolja, hogy ne adjon helyt a Testület a Kft. kérelmének.
Amennyiben a Kft. nem tudja ilyen feltételekkel vállalni a további működtetést, úgy a téma
vélhetően újra Testület elé fog kerülni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az Alföld Ambulance Kft. által üzemeltetett Mezőhegyes, Kossuth
u. 20. szám alatti ingatlanban létesített elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére
létrejött szolgáltatási szerződés díjazásán ne változtasson, a Kft. díjemelésre vonatkozó
kérésének ne adjon helyt, tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére és arra is, hogy
a szolgáltatási díj emelése esetén a szolgáltatás nettó értéke elérné a 15.000.000.-Ft-os
közbeszerzési értékhatárt, és új közbeszerzési eljárás kiírására és lefolytatására lenne szükség,
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:
138/2018. (V.30.) kt. számú határozat
Az Alföld Ambulance Kft. kérelmének elutasítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Alföld Ambulance Kft.
(székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető)
által üzemeltetett Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített
elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére létrejött szolgáltatási szerződés
díjazásán nem változat, a Kft. díjemelésre vonatkozó kérésének nem ad helyt, tekintettel az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére és arra is, hogy a szolgáltatási díj emelése esetén a
szolgáltatás nettó értéke elérné a 15.000.000.-Ft-os (azaz: tizenötmillió Ft-os) közbeszerzési
értékhatárt, és új közbeszerzési eljárás kiírására és lefolytatására lenne szükség.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a Kft.-vel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
13. napirendi pont: Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
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Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A várakozóhely
megépítése ellen felhozott indokokkal, érvekkel a bizottság egyetértett, ezért a bizottság
javasolja a Testületnek, hogy ne építtessen fedett utasvárót.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a Testület ne alakítson ki fedett
buszvárót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztést illetően,
azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Komlósi úti buszmegálló helyen – figyelembe véve a település főépítészének
véleményét, a kialakítandó várakozóhely kiépítésének magas költségét és az igénybe vevő
lakosok kis létszámát – ne építsen ki fedett buszvárót, 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:
139/2018. (V.30.) Kt. számú határozata
Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Komlósi úti buszmegálló
helyen - figyelembe véve a település főépítészének véleményét, a kialakítandó várakozóhely
kiépítésének magas költségét és az igénybe vevő lakosok kis létszámát – nem épít ki fedett
buszvárót.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a korábbi kérelmezővel, Fegyverneki Mihály
mezőhegyesi lakossal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő a közlésre: 2018. június 5.
14. napirendi pont: 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek – hozzávetőlegesen 100 fő – részére ingyenesen köteles biztosítani, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére viszont ingyenesen
biztosíthatja. Az önkormányzat ezen utóbbi gyermekek esetében évek óta biztosítja az
ingyenes nyári szünidei étkeztetést, 2017. évben mintegy 760.000,- Ft értékben. Kéri a
Testület véleményét arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2018. évben is biztosítsa-e
térítésmentesen ezen gyermekek esetében a nyári szünidei étkezést.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, elfogadásra javasolja azt.
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Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság javasolja, hogy a Testület biztosítsa a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére a nyári szünidei ingyenes étkeztetéshez szükséges fedezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére
– kivéve az óvodás korúak és nagykorúak – a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját
költségvetésből, az önkormányzat 2018. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére,
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:
140/2018. (V.30.) kt. sz. határozat
2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontja érelmében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve
az óvodás korúak és nagykorúak - biztosítja a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját
költségvetésből, az önkormányzat 2018. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
15. napirendi pont: A Mezőhegyesi Református Egyházközség támogatása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesi Református Egyházközség kérelemmel fordult a
Testület irányába, melyben a nyári táborok megrendezése érdekében kér 50.000,- Ft
támogatást. Az egyházközség pályázatot nyújtott be, amely azonban elutasításra került.
Ahhoz, hogy a táborokat ennek ellenére meg tudják rendezni, szükség van a támogatásra. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Ezek a táborok nagyon jó célt szolgálnak. A kért támogatást az egyházközség ezen
célok megvalósítására kéri. A bizottság úgy határozott, hogy a 2018. évi városi
rendezvénykeretben az egyházak rendezvényeinek támogatására betervezett 30.000,- Ft-ot a
Mezőhegyesi Református Egyházközség támogatására fordítja, és a fennmaradó 20.000,- Ftot pedig a rendezvénykeret tartalékának terhére biztosítja. Ezáltal a Testületnek nem
szükséges a költségvetés terhére megállapítania a támogatást.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság javasolja, a Testület vegye tudomásul, hogy a Mezőhegyesi Református
Egyházközség által kért 50.000,- Ft támogatást az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság a város 2018. évi rendezvénykerete terhére biztosítja.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, a Képviselő-testület vegye tudomásul,
hogy a Mezőhegyesi Református Egyházközség által kért 50.000,- Ft támogatást az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a város 2018. évi rendezvénykerete terhére
biztosítja, 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:
141/2018. (V.30.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Református Egyházközség támogatásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőhegyesi Református
Egyházközség (5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 7.) által kért 50.000,- Ft támogatást az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a város 2018. évi rendezvénykerete
terhére biztosítja
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
16. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv keretében történő 2018. évi
rekonstrukciós munkák vállalkozási szerződéseiről
Mitykó Zsolt polgármester: Az Alföldvíz Zrt. által elkészített víziközművek 2018-2032.
közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT) a Képviselőtestület 2017. augusztus 16.-án tartott rendkívüli ülésén elfogadta. A GFT készítése előzetes
számításon alapult, a vállalkozási szerződések melléklete viszont már tartalmazza a tételes
költségvetést. A Testületnek felhatalmazást kell adnia a polgármesternek a vállalkozási
szerződések aláírására.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés és a szerződés
tervezetek a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal kösse meg a szerződéseket az Alföldvíz Zrt-vel.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal kössön vállalkozási szerződést az Alföldvíz Zrt.-vel ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák és szennyvíz-hálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére, és
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződéseket a táblázatban felsorolt
költségvetési összegekkel írj alá, 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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142/2018. (V.30.) Kt. számú határozat
Gördülő Fejlesztési Terv keretében történő rekonstrukciós munkák vállalkozási
szerződéseiről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal vállalkozási szerződést köt az Alföldvíz Zrt.-vel ivóvíz-hálózati
rekonstrukciós munkák és szennyvíz-hálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződéseket az alábbi táblázatban
felsorolt költségvetési összegekkel írj alá:
Felújítási munka megnevezése
Nettó összeg (Ft)
Battonyai u. – Kossuth u. végvezeték összekötése 210 fm
4.337.151,hosszban 90KPE vezetékkel
Hild utca 5 db fedlapcsere, szűkítő beépítéssel
1.471.100,Mezőhegyes, 6-7 átemelő biofilter felújítás
2.389.974,Mezőhegyes, 6-7 átemelő gépészeti felújítása
3.027.548,Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
17. napirendi pont: Kovács József egyéni vállalkozó kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság javasolja, hogy a Testület adjon helyt Kovács József egyéni vállalkozó kérelmének,
különös figyelemmel arra, hogy a parkoló megépítésével megszűnik a balesetveszély, és a
forgalom akadályozása. A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az előterjesztéssel kapcsolatosa kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A hirdetőtábla pontosan hova kerül áthelyezésre?
Mitykó Zsolt polgármester: A hirdetőtábla a járda másik oldalára kerül áthelyezésre. Kéri,
akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló 683
hrsz-ú közterületen járuljon hozzá ahhoz, hogy Kovács József egyéni vállalkozó egyrészt
parkolót létesítésen a járda és a kerítés között, azt térkővel burkolja le; másrészt a meglevő
bolthelyiség közterületen levő fedett kínáló pultjait 5,5 m szélességig és 4,0 m mélységig
kibővítse, a területen levő hirdető táblát áthelyezze a szemközti közterületre azzal, hogy a
kérelmező viseli a munkálatok költségeit, és köteles megfizetni a kibővült tevékenységére
vonatkozó mindenkor érvényes közterület-használati díjat, 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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143/2018. (V.30.) Kt. számú határozata
Kovács József egyéni vállalkozó kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban
álló 683 hrsz-ú közterületen hozzájárul ahhoz, hogy Kovács József egyéni vállalkozó
(vállalkozásának címe: Mezőhegyes, Szent György tér 13.):
1. Parkolót létesítésen a járda és a kerítés között, azt térkővel burkolja le;
2. A meglevő bolthelyiség közterületen levő fedett kínáló pultjait 5,5 m szélességig és 4,0
m mélységig kibővítse, a területen levő hirdető táblát áthelyezze a szemközti
közterületre.
A kérelmező maga viseli a felsorolt munkálatok költségeit.
A kérelmező a továbbiakban a kibővült tevékenységére vonatkozó mindenkor érvényes
közterület-használati díjat köteles megfizetni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 30.
18. napirendi pont: Óvodai emlékhely kialakítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az
előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolta a Testületnek, hogy a támogatás pontos összegének a tisztázása
érdekében hívják meg jelen ülésre Hollósné Havasi Helént, az emlékhely kialakításának a
kezdeményezőjét.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság egyetértett az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatával.
Mitykó Zsolt polgármester: Felvette a kapcsolatot Hollósné Havasi Helénnel, aki jelezte,
hogy az ülésen nem tud részt venni, de szóban egyeztettek a kérdésben. A kérelemhez
mellékelt költségvetés az emlékhely kialakításának hozzávetőleges teljes költségét
tartalmazza, amely összeg nagy részét már sikerült egyéb támogatásból megszerezniük. Az
önkormányzat egyéb munkálatok elvégzésével is segíti a kezdeményezést. A Testülettől
konkrétan 80.000,- Ft anyagi támogatást kér, amely összeget az emléktárgyak restaurálására, a
régi fényképek speciális nyomtatására, fénymásolására, a nyomdatechnikai eljárás költségeire
szeretné felhasználni. A későbbiekben beszerzett emléktárgyak restaurálása is ezen összegből
valósulna meg. Tarkó Gábor Úrral, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével történő
egyeztetésnek megfelelően, az óvodai emlékhely megnyitójára a Múzeumok Éjszakája
rendezvény keretein belül kerül sor 2018. június 30. napján. A kezdeményezők 80.000,- Ft
támogatást kérnek a Testülettől. Az emlékhely folyamatos bővítését tervezik, ezért várják a
különböző emléktárgyakat, felajánlásokat.
Magyar Tibor képviselő: E témában beszélt a kezdeményezőkkel, és előadták, hogy a
helyiség berendezéséhez egy szőnyegre lenne szükségük. Amennyiben bárkinek van olyan
szőnyege, amely használható állapotban van, szívesen fogadják.
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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
80.000,- Ft-tal támogassa Hollósné Havasi Helén és Otrok Éva nyugdíjas óvónők kérelmét,
mely óvodai emlékhely létrehozására irányul, és tájékoztassa a kérelmezőket, hogy a
kivitelezésben kapacitás hiányában nem tud segítséget nyújtani az önkormányzat,
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:
144/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Óvodai emlékhely kialakítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja Hollósné Havasi
Helén és Otrok Éva nyugdíjas óvónők kérelmét, és 80.000,-Ft-tal (azaz: nyolcvanezer
forinttal) támogatja óvodai emlékhely létrehozását.
Tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a kivitelezésben kapacitás hiányában nem tud segítséget
nyújtani az önkormányzat.
A támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 53. §-a értelmében kötelezi a kérelmezőket
arra, hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2018. október 31.-éig
számoljon el. Felhívja figyelmét arra, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmezőket.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 3.
Bejelentések
1. Tűzifa támogatásról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet arról, a napokban egyre nagyobb felháborodást okozó információról, hogy bár a
Kormány tűzifa támogatásban részesíti az arra rászorulókat, de a támogatást valamilyen okból
kifolyólag nem lehetett igénybe venni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az országgyűlési választást megelőzően a Kormány döntött
arról, hogy a földgáz felhasználókat egyszeri 12.000,- Ft-os támogatásban részesíti. A
tűzifával fűtők részére az önkormányzaton keresztül biztosítják a támogatást. A kormány egy
milliárd Ft-tal, azaz öt milliárd Ft-ra emelte meg a Belügyminisztérium tűzifa-támogatási
keretét, amit az önkormányzatok között osztanak szét. Közvetlenül a választást megelőzően
arról döntött a Kormány, hogy a tűzifával fűtők támogatásának a rendszerét két minisztérium
együttműködve dolgozza ki. Azóta ezen támogatással kapcsolatosan semmiféle hivatalos
információ nem érkezett, sem a Kormány, sem a minisztériumok részéről döntés nem
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született. Sajnálatos módon a közösségi oldalakon téves információk jelentek meg. Újabb,
erre vonatkozó jogszabály megjelenéséig az önkormányzat nem tehet lépéseket az ügyben.
Amennyiben döntés születik a kormány, vagy a minisztériumok részéről, úgy az
önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket.
Magyar Tibor képviselő: Elképzelhető, hogy a lakosság arra a tűzifatámogatásra gondolt,
amelyet az 5000 fő alatti települések pályázhattak meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: 2017. évben az 5000 fő alatti lélekszámú települések
pályázhattak a Belügyminisztérium által meghirdetett tüzelőanyag-támogatási programra. Az
erre a célra fordítandó keretet a minisztérium ősszel tovább növelte 1 milliárd Ft-tal.
Rajos István alpolgármester: A tűzifa támogatással kapcsolatos döntés végrehajtási
rendelete még nem született meg. Kérik a lakosság türelmét.
2. Belvízvédelmi terv jóváhagyása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet a belvízvédelmi tervvel kapcsolatos megkeresésről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat rendelkezik belvízvédelmi tervvel, amelyet
jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálni kell és felül kell vizsgálni. A terv
készítését és esetleges módosítását kizárólag e szakterületen szakértői jogosultsággal
rendelkező személy végezheti. A felülvizsgálatot, az aktualizálást az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság jogosultsággal rendelkező szakértője elvégezte 2017-ben. A Békés
Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a belvízvédelmi tervet a Testületnek határozattal kell
elfogadnia. A belvízvédelmi terv tartalmazza, hogy belvíz esetén milyen intézkedéseket kell
az önkormányzatnak tennie. A belvízvédelmi terv hatalmas mérete miatt a Polgármesteri
Hivatal titkárságán megtekinthető.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által
jóváhagyott Mezőhegyes Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervét 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:
145/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Terve
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Belvízvédelmi Tervét elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármestert, tájékoztassa a Testületet
az ITS módosításának aktuális helyzetéről.
Rajos István alpolgármester: Több pályázat kapcsán kellett elkészíttetni a város ITS-ét. Az
ITS elkészíttetéséhez szükséges pénzügyi forrást a TOP-5.2.1 kódszámú „Mezőhegyes
összefog - komplex program a társadalmi befogadásért” elnevezésű pályázat biztosította.
Elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet, hogy probléma volt az ITS kialakításában. A
szegregátum, illetve a kiépítendő új ingatlanok helyének a meghatározása nem megfelelő,
ezért szegregációs területet kell módosítani, amely együtt jár az ITS módosításával. Az ITS
módosítása jelenleg folyamatban van. A hivatal műszaki csoportjának és a projekt szakmai
vezetésének sikerült egy olyan területet lehatárolni, amely elfogadható az irányító hatóság
részéről is, ennek kidolgozása van folyamatban. A módosított ITS-t partnerségi egyeztetésre
kell bocsátani, majd a Békés megyei főépítész jóváhagyását követően a Testületnek kell
elfogadnia. A módosítás miatt kezdeményezni kellett a mérföldkő módosítását, amelynek
helyt adott az Irányító Hatóság. A mérföldkő módosítás kérelmezése során figyelembe vették
az ITS módosításához szükséges eljárási határidőt, így az újabb mérföldkő időpontja 2018.
június 30., ezáltal nincs veszélyben a projekt megvalósulása.
4. „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a
társadalmi
hátrányok
enyhítéséért”
című
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
azonosítószámú projektben 1 fő szakmai munkatárs 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 az
1 fő közösségszervező foglalkoztatásával kapcsolatosan.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz rész az
EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi
közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű pályázatban. A
konzorcium vezetője Battonya Város Önkormányzata. Az EFOP-3.9.2-16 projekt a
megvalósítás szakaszába érkezett. A projekt Mezőhegyes vonatkozásában 1 fő – teljes
munkaidőben foglalkoztatott – szakmai munkatárs foglalkoztatását írja elő. Ehhez hasonló
projekt – Mezőkovácsháza vezetésével – az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Komplex humán
szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” elnevezésű
projekt, ahol mentorok kerültek kiválasztásra a Testület korábbi ülésén. A mentorok
kiválasztására beszerzési eljárást keretében került sor, ellenben a projektmenedzser
tájékoztatása értelmében a közösségszervező és a szakmai munkatárs kiválasztására már nem
kell lefolytatni az eljárást, tekintettel arra, hogy a piaci ár igazolásaként alátámasztható a
mentorok kiválasztási eljárása. A közösségszervező munkaviszonyának a kezdete: 2018.
június 1. Sajnos rendkívül nehéz a szakmai kiírásoknak megfelelő szakembereket találni. A
szakmai munkatárs munkakörre sikerült egy főt találni, Papp Viktória mezőhegyesi lakos
személyében. Hasonló problémával küzd az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Komplex humán
szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” elnevezésű
pályázat. Ezen projekt keretében 2018. június 1. napjától szükséges egy közösségszervező
foglalkoztatása. A két projekt újabb két főnek biztosít munkalehetőséget, főállásban, heti 40
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óra munkaidőben, bruttó 280.000,- Ft munkabérért, 18 és 19 hónapon keresztül. A
szakemberek bérét a projektek 100 %-ban fedezik, tehát önkormányzati saját forrást nem
igényel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy a Testület tagjai részére küldjék meg a projektben
ellátandó munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek, végzettségek, a munkakört betöltő
személlyel szemben támasztott követelmények listáját. Fontos lenne, hogy helyben élő
szakembereket foglalkoztassanak a különböző projektekben, ezért szükséges, hogy minél
szélesebb körben tudják hirdetni a munkalehetőségeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: Neki van javaslata a közösségszervező személyére. Lipták Máté
mezőhegyesi lakost javasolja megkérdezni, hogy vállalná-e a munkát.
Mitykó Zsolt polgármester: Meg fogják keresni. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást Papp Viktória szakmai munkatárssal
történő munkaszerződés megkötésre a „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi
közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című EFOP-3.9.2-16-201700025 azonosítószámú projekt keretében, 2018. június 1. napjától 19 hónap időtartamra,
bruttó 280.000.-Ft/hó munkabérért, 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:
146/2018.(V.30.) Kt.sz. határozat
„Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi
hátrányok enyhítéséért” című EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosítószámú projektben
1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad Papp Viktória (lakcím: 6913
Csanádpalota, Rezeda u. 7., tartózkodási hely: 5820 Mezőhegyes, Rózsa Ferenc u. 39.)
szakmai munkatárssal történő munkaszerződés megkötésre a „Komplex humán kapacitás
fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosítószámú projekt keretében, 2018. június 1. napjától 19
hónap időtartamra, 2019.12.31.-éig, bruttó 280.000,- Ft/hó munkabérért, szakmai munkatárs
munkakörben.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról és a
munkaszerződések megkötéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület zászlóhasználat iránti kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: 21. alkalommal kerül megrendezésre a Békéscsaba – Arad Békéscsaba Szupermaraton. Verók Milán, az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport
Egyesület elnöke jelezte, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő Szupermaratonon az
egyesület tagjai szeretnék használni Mezőhegyes zászlaját, ezzel is népszerűsíteni
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Mezőhegyes városát. Az elnök úr kéri a zászlóhasználat engedélyezését ezen versenyre
vonatkozóan, egyszeri alkalommal. Javasolja a zászló használatának engedélyezését. Kéri,
akinek kérdése, észrevétele van a kérést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2018. június 1. napjától 2018. június 3.
napjáig engedélyezze az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület részére, hogy
használhassák a Békéscsaba – Arad - Békéscsaba Szupermaratonon Mezőhegyes város
zászlaját a város népszerűsítése, jó hírnevének öregbítése érdekében, 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:
147/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat
Az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület részére a Mezőhegyes zászló
használatának engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján 2018. június 1. napjától
2018. június 3. napjáig engedélyezi az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület
(5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) részére, hogy használhassák a Békéscsaba – Arad Békéscsaba Szupermaratonon Mezőhegyes város zászlaját a város népszerűsítése, jó
hírnevének öregbítése érdekében.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. Kézdivásárhelyi meghívás

Mitykó Zsolt polgármester: A kézdivásárhelyi Céhmesterek Unokái Kulturális Egyesület
megküldte a meghívót a Kézdivásárhelyen 2018. július 6-8. napja között megrendezésre
kerülő nemzetközi fúvószenekari és mazsorett fesztiválra. A kézdivásárhelyi Tanulók Klubja
fúvószenekara fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. A rendezvényre meghívást kap
Mezőhegyes Város Fúvószenekara és a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület. A zenekar és a
mazsorett egyesület 2018. július 5-től július 9.-éig tartózkodik majd a testvérvárosban.
7. Városi Gyermeknapról

Mitykó Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták a 2018.
május 25. napján megrendezett Város Gyermeknapot. Külön köszönetét fejezi ki a
rendezvény fő szervezőinek, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola, a József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány,
valamint a József Attila Általános Művelődési Központ vezetőinek és a szervezésben
résztvevő minden dolgozójának. Emellett a rendezvény előkészítésében szerepet vállalt az
Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Turcsánné dr. Csokány Angelika vezetésével, az
Óvoda Szülői Munkaközössége, Turcsán István vezetésével, Nagy Jánosné, Nagyné Nádaski
Éva, Kocsárdiné Járási Erika, Kövesdi Sándorné, Villand Erzsébet, Góg István, Venyercsán
Csaba. Úgy érzi, ezen sikeres rendezvény jól mutatja az intézmények közötti jó
45

együttműködést. A Városi Gyermeknap egy rendkívül jól szervezett, színvonalas, minden
résztvevő számára nagy megelégedettséget és örömet nyújtó rendezvény volt. Igyekeznek a
jövőben hasonló színvonalú rendezvényt létrehozni.
8. Galambürülék-probléma

Mitykó Zsolt polgármester: Egyre több lakossági panasz érkezik a Centrál épületén egyre
nagyobb számban megjelenő galambokra, a galambürülékre, amely nagy kellemetlenséget
jelent a Centrál épületben tartott különböző rendezvények alkalmával. A galambok
nagymértékben szennyezik az épület homlokzatát, környezetét, amely közegészségügyi
problémát is felvet. Régóta jelen van ez a probléma, de úgy érzi, eljött az idő, hogy
komolyabban foglalkozzanak a kérdéssel, és a problémára megoldást találjanak.
Magyar Tibor képviselő: Az eddigi lehatásosabb megoldás, amelyet ennek a problémának a
megoldására alkalmaztak – ismeretei szerint – az épületen elhelyezett villanypásztor. A
galambok által leggyakrabban használt helyeken nagyfeszültségű elektromos vezetéket
vezetnek, amelynek hatására a galambok az épületről elriaszthatóak. Információi szerint a
villanypásztor felszerelésének a munkadíja nagyobb költséget ölel fel, mint maga a szerkezet.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Állandóan visszatérő probléma a
galambok által okozott kellemetlenségek kérdése. 2017. évben is utánajártak annak, hogy
milyen megoldást lehetne találni a problémára, amely nem terhelné meg túlságosan a
költségvetést. Az épületen elhelyezett tüskesor hozzávetőlegesen 1,5-2 millió Ft költséget
ölelne fel, munkadíjjal együtt. Amennyiben a Testület úgy határoz, hogy pénzt áldoz a
probléma kezelésére, úgy különböző riasztási lehetőségekre árajánlatokat kérnek a következő
ülésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A galambok elriasztására, távoltartására csak és kizárólag
legális módszerekkel kerülhet sor.
Deli Zoltán képviselő: Környezetbarát megoldásként meg lehetne próbálni a solymászok
segítségét igénybe venni, akik ragadozó madarakkal riasztanák el a galambokat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábban már tettek kísérletet rá, voltak solymászok, de
sajnálatos módon ez sem jelentett megoldást, nem tudták teljes mértékben elriasztani a nagy
számban megtelepedett galambokat.
Kerekes György képviselő: Az eddigi leghatásosabb megoldást az elektromos rendszer, a
nagyfeszültségű villanyvezeték kiépítése jelentette. Ez a megoldás az épület külső
megjelenését sem rontja. Javasolja, hogy kérjék fel a műszaki-városfejlesztési csoportot,
dolgozzon ki megoldási javaslatokat a probléma kezelésére.
Magyar Tibor képviselő: A Testületnek fontolóra kell vennie azon lehetőségeket, hogy most
áldoznak a probléma kezelésére, a leghatásosabb eszközzel elriasztják a galambokat, amely
megoldást jelent az elkövetkezendő 10-15 évre, vagy 4-5 évente újrafestetik az egész épületet.
Bár fontos a megoldás költségvonzata, azonban a drágább megoldás hosszú távon
megtérülhet.
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Mitykó Zsolt polgármester: Rövid időn belül utánajárnak annak, hogy milyen
lehetőségekkel, megoldásokkal lehetne elriasztani, távol tartani az igen komoly problémát
jelentő galambokat. Az információk, esetleges árajánlatok begyűjtését követően a témát a
testületi ülés napirendjére tűzi.
9. Rendezvények

Mitykó Zsolt polgármester:
- 2018. május 31. napján – 9 órai kezdettel – kerül sor a Békés Megyei Polgármesterek
labdarúgó találkozójára Mezőhegyesen.
- 2018. június 2. napján rendezi a József Attila Általános Művelődési Központ Óvodája
ballagási ünnepségét.
- A XXIV. Kanca és Mén Országos Díjugrató Verseny 2018. június 8-10. napja között
kerül megrendezésre.
- 2018. június 8. napján a Városi Pedagógusnapon köszöntik a pedagógusokat, 3 intézmény
– a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola, a József Attila Általános Művelődési Központ Óvodája, Bölcsődéje, valamint a
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium – részvételével.
- A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
2017/2018. tanévének utolsó tanítási napja 2018. június 15., a ballagási ünnepség 2018.
június 16. napján, a tanévzáró ünnepség 2018. június 20. napján kerül megrendezésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Az ÁMK-nak – a
korábbi évekhez hasonlóan – lehetősége lenne még egy fő kulturális közfoglalkoztatott
alkalmazására. A foglalkoztatás feltétele érettségi bizonyítvány. Kéri, aki ismer olyan
maximum 22 éves, érettségivel rendelkező személyt, aki szívesen dolgozna az ÁMK-ban,
jelezzék.
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. június 27. (szerda) 15 óra
Napirend
1) A képviselő-testület 2018. II. félévi munkaterve
2) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett munkájáról
4) A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív
hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
Valamint ekkor kerül megtárgyalásra a jelen ülés napirendjéről levett „A 2018. évi Új Helyi
Esélyegyenlőségi Program” című napirend is.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket.
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A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell
döntenie, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1810 órakor –
berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K. m. f.
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