Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. június 27. 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 képviselők
Távolmaradását bejelentette: Zsóriné Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Szabados Éva aljegyző, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője, Gál Mária,
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezetője, Izsák Krisztina
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ügyintéző
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az aljegyző hölgyet, a
Polgármesteri Hivatal munkatársait és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Magyar Tibor és Kerekes
György képviselők jelezték későbbi érkezésüket. Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony
jelezte távolmaradását.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az
alábbi témában szükséges a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi ponttal kéri
kiegészíteni a napirendet:
- A
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú,
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázathoz szükséges
tervmódosítás elkészítéséről
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti
azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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
5) A 2018. évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program
6) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7) Faraga István ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
8) A bölcsőde férőhely bővítésének lehetősége
9) A pszichológus magasabb óraszámban történő alkalmazásáról
10) A Centrál épület galambmentesítéséről
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11) A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázathoz kapcsolódó kamerázás megrendeléséről
12) A
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú,
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázathoz szükséges
tervmódosítás elkészítéséről
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 6 fő.
A Képviselő-testület 6 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.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérésére a Testület
korábbi ülésén úgy döntött, hogy értékesíti a Mezőhegyes 708/2 hrsz-ú, volt Emberkóroda
épületét és a hozzá tartozó lakást. Ennek érdekében úgy határozott, hogy értékbecslést
készíttet. Jelenleg hol tart az ügy?
A Testület úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát rendkívüli támogatás igénylésére. Van-e
már döntés a rendkívüli támogatást illetően?
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület döntésének megfelelően a rendkívüli támogatás
igénylésére irányuló munkaanyagot Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető
elkészítette és benyújtotta – az „ebr” rendszeren keresztül és papír alapon is – a MÁK Békés
Megyei Igazgatósága felé. Döntés még nem született.
A volt Emberkóroda épületének a felértékelése folyamatban van.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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156/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 100/2018., 116/2018., 117/2018., 118/2018.,
123/2018., 142/2018., 146/2018., 153/2018. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A képviselő-testület 2018. II. félévi munkaterve
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 elfogadásra javasolja a Testület 2018. évi II. félévi munkatervének
tervezetét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, kiegészítő javaslata van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, kiegészítő javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el a 2018.
II. félévi munkatervét, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
157/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. II. félévi munkaterve
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 15 óra. A Képviselő-testület a 2018. II. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2018. szeptember 26. szerda
1) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
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Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2018. október 25. csütörtök (együttes bizottsági ülés időpontja: 2018. október 24. szerda)
(A 22.-23.-ai és a november 1.-2.-ai munkaszüneti napok miatt szükséges a módosított
időpont)
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2017. évi tevékenységükről
Előadók: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
4) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város
lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. november 28. szerda
1) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény kezelője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
5) Tájékoztató az ITS időarányos végrehajtásáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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2018. december 12. szerda
1) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
Előadó: Siklósi József városi főépítész
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Gergely László tanyagondnokok és Mitykó József, idén nyugalmazott
tanyagondnok beszámolója
Előadói: Mitykó Zsolt, polgármester és Hanczik Tibor, Gergely László, Mitykó József
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2018.
Előadó: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
6) A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló 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 Mezőhegyes
Város Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló 2018. évi
beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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158/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi
felülvizsgálata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (3) bekezdése értelmében a Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló 2018. évi beszámolót az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett
munkájáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Uj Zoltán Urat, a Mezőhegyesi Sportegyesület
(továbbiakban: MSE) elnökét, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt
tegye meg.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: A Testület az MSE 2017. évi munkájáról és pénzügyi
helyzetéről kért tájékoztatást, azonban egy bajnoki évad szeptember hónaptól június hónapig
tart, így a bajnokság állásáról 2018. június hónappal bezárólag számolt be. A Testület 2017.
évben 20 millió Ft-ot biztosított az MSE TAO pályázatának önerejéhez. Ez az összeg 2018.
évben kerül felhasználásra, tekintettel arra, hogy a TAO pályázaton nyert összegből
megvalósítandó beruházás 2018. június hónap végére fejeződik be. A tervek szerint 2018.
július 1. napjával megtörténik a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Lovas
Szakosztályának a beolvadása az MSE-be, illetve végbemennek az MSE-n belüli személyi
változások. Reményei szerint a fúziót követően is hasonló dinamikával, vagy még
hatékonyabban fog működni az egyesület. Amennyiben megvalósul az ÁMK tornatermének a
felújítása, a sportpálya, és az öltözők felújítása, úgy elmondható, hogy egy rendkívül jó
szakmai és szervezeti háttérrel, infrastruktúrával rendelkező egyesület várja a sportolni vágyó
gyerekeket, fiatalokat, és felnőtteket. A felújításokat követően pedig minden tudásukkal azon
dolgoznak, hogy minél több sportolót foglalkoztassanak az egyesületben, és minél több
sportolót az egyesületbe csábítsanak. A TAO támogatásnak köszönhetően egy gépjárművet
vásárolt az egyesület, és az idei évben még két gépjármű beszerzését tervezik. A 4-5 évvel
ezelőtt megkezdett munka eredménye már most látható. Amennyiben ilyen ütemben tudnak
fejleszteni, úgy az MSE 2-3 éven belül a térség legjobban felszerelt és legfejlettebb
egyesületévé tud válni.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A
beszámoló 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 beszámolót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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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 Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
159/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett munkájáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett
munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és
szelektív hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: A DAREH Bázis Zrt. részéről sajnálatos módon nem jelent meg
senki az ülésen, de amennyiben kérdés merülne fel, úgy azt írásban továbbítják a Zrt. felé. A
tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Időközben lehetőséget biztosítottak a lakosság számára, hogy
nagyobb – 240 literes – edényzetre cseréljék a jelenlegi 120 literes edényzetet. Kéri, aki élni
kíván ezzel a lehetőséggel, az jelezze a Polgármesteri Hivatalban.
Elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet arról, hogy a DAREH Bázis Zrt. bővíteni kívánja a
hulladékátrakó állomást, zöldhulladék-tárolót szeretne kialakítani. A Zrt. már csak az
Alföldvíz Zrt. engedélyét várja a telephely kialakításához. A Zrt. a zöldhulladék-tároló
telephelyen lehetőséget biztosítana a lakosság számára, hogy a keletkezett zöld hulladékot
beszállítsák erre a telephelyre, majd a Zrt. az összegyűjtött hulladékot időszakosan elszállítja
komposztálóba.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat jelenlegi komposztáló telepe meglehetősen
telített. Ezen a területen ennél több zöld hulladék már nem igazán helyezhető el, és tudomása
szerint az önkormányzatnak nincs más olyan területe, ahol szabályosan elhelyezhető lenne a
zöld hulladék. A jelenlegi komposztáló telepen a rágcsálók rendkívüli mértékben
elszaporodtak, ezért meg kell fontolni, hogy meddig szállítják oda a zöld hulladékot,
figyelemmel az esetleges közegészségügyi problémára is.
Mitykó Zsolt polgármester: A zöldhulladék-tároló telephellyel megszüntethető az
önkormányzat jelenlegi komposztáló telepe. Az eddigiekben a lakossági zöld hulladék
elszállítását az önkormányzat vállalta fel.
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Uj Zoltán képviselő: Kéri, jelezzék a hulladékszállító tevékenységet végző TAPPE Kft.
irányába, hogy nagyon sok lakossági panasz érkezik arra vonatkozóan, hogy a hulladék
elszállítása során megrongálódnak a hulladéktároló edényzetek. A hulladék elszállítását
végzők nincsenek figyelemmel a hulladékgyűjtő edényzet biztonságos, sérülésmentes
kezelésére. Megértik, hogy feszített a munkatempó és, hogy 70 településen nehéz
maradéktalanul ellátni a feladatot, de kérik, hogy a Kft. munkatársai legyenek figyelemmel a
hulladék elszállítása során az edényzetek állagának megóvására.
Mitykó Zsolt polgármester: A képviselő úr kérését továbbítani fogják a hulladékszállítást
végző TAPPE Kft. irányába. A szelektív hulladékgyűjtést illetően a statisztikai adatok sajnos
nem mutatnak túl jó eredményt. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer
fejlesztése
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című
pályázat szerinti indikátor mutató 70-80 % lenne, míg ténylegesen az 50 %-ot sem éri el. A
DAREH Zrt. a szemléletformálás érdekében igyekszik különböző „nyílt napokat” is
szervezni. Meglátása szerint egy új generációnak kellene születnie ahhoz, hogy ez a
szemléletváltás megtörténjen.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a beszámolót illetően, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. által beterjesztett, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás 2017. évi ellátásáról szóló tájékoztatót a beterjesztett tartalommal fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
160/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív
hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. által beterjesztett, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2017. évi ellátásáról szóló tájékoztatót a beterjesztett
tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A 2018. évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program
Mitykó Zsolt polgármester: A programot a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A program a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a programot. A programhoz kapcsolódóan a bizottság egyhangú kérése, hogy
vizsgálják meg a vérvétel helyben történő biztosításának lehetőségeit. A bizottság javasolja,
hogy a HEP-ben a célok között szerepeltessék a vérvétel helyben történő biztosítását. Vannak
települések, ahol sikerült megoldani a vér helyben történő levételét. Dr. Becsei László, a
Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója a Testületet arról tájékoztatta, hogy minden
további nélkül van lehetőség a helyben történő vérvételre. Javasolja, hogy együttesen
dolgozzák ki a javaslatot, vizsgálják meg a lehetőségeket a helyben történő vérvétel mielőbbi
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biztosítása érdekében. A bizottság kéri a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy
tegyék meg a szükséges intézkedéseket ez ügyben. A fent említett kiegészítéssel a bizottság
elfogadásra javasolja Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Mitykó Zsolt polgármester: Igyekezni fognak lépéseket tenni a vérvétel ügyében. Köszöni
Izsák Krisztina gyermekvédelmi és gyermekjóléti ügyintéző munkáját. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van a programot illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal fogadja el Mezőhegyes Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
161/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében elfogadja a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzata teljes jogú tagja a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulásnak (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás). A DAREH Önkormányzati
Társulás taggyűlése legutóbbi ülésén döntött Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Kaszaper
Község Önkormányzata, Kondoros Város Önkormányzata, Körösladány Város
Önkormányzata, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, valamint Szarvas Város
Önkormányzata Társuláshoz történő csatlakozásáról. Ennek okán szükséges módosítani a
Társulás Társulási Megállapodását. A megállapodás módosítására emellett azért kerül még
sor, mert a megállapodás egyes pontjaira vonatkozóan a Békés Megyei Kormányhivataltól
szakmai segítségnyújtás keretében érkezett megállapítás és javaslat. 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: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy hagyja jóvá a fent sorolt települések
csatlakozási szándékát, illetve a Társulási megállapodás módosítását.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy hagyja jóvá a fent sorolt
települések csatlakozási szándékát, illetve a Társulási megállapodás módosítását.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, mint a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata, egyrészről hagyja jóvá Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselőtestületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületének, Kaszaper Község
Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testületének, Mezőkovácsháza
Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas Város Önkormányzat képviselőtestületének a Társuláshoz történő csatlakozását, másrészről hagyja jóvá a Társulási
Megállapodás módosítását, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
162/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes
Város
Képviselő-testülete,
mint
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzata
1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi
Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselőtestületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselőtestületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását
jóváhagyja,
2. a Társulási Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás
módosítását a Társulás Elnökének felhívására aláírja.
3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester.
Határidő: 2018. július 12.
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A határozat melléklete
A DÉLKELET - ALFÖLD
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
(A 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozat alapján)
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Taggyűlése a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatával a 2017. március 07. napján 8/2017.
(III.07.) TGy. számú határozatával módosított Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosította.
1. A Társulási Megállapodás 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.)

Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:

Név
Almáskamarás Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ambrózfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Székhely
5747 Almáskamarás,

Dózsa György u. 54.
6919 Ambrózfalva,
Dózsa Gy. u. 1.
6931 Apátfalva,
Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Templom u. 69.
Árpádhalom Község Önkormányzat 6623 Árpádhalom,
Képviselő-testülete
Petőfi u. 17.
5830 Battonya,
Battonya Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fő u. 91.
5630 Békés,
Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi Sándor út 2.
5601 Békéscsaba,
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
Szent István tér 7.
Békéssámson Község
5946 Békéssámson,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Hősök tere 10-12.
5561 Békésszentandrás,
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat
Hősök tere 1.
5643 Bélmegyer,
Bélmegyer Község Képviselőtestület
Petőfi S. u. 2.
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Képviseli
Mazán Attila
polgármester

Lakosságszám
(2016. január
1-jén)
934

Csirik László
polgármester

516

Szekeres László
polgármester

3089

Szarka Attila
polágrmester

516

Marjai János
polgármester

6042

Izsó Gábor
polgármester

20160

Hanó Miklós
alpolgármester

61091

Zámbori Tamás
polgármester

2460

Sinka Imre
polgármester

3708

Kovács János
polgármester

1003

Biharugra Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete
Csabaszabadi Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Csanádalberti Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Csanádapáca Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

5538 Biharugra,
Erzsébet u. 25.
5527 Bucsa,
Kossuth tér 6.
5551 Csabacsűd,
Szabadság u. 41.
5609 Csabaszabadi,
Apácai út 6.
6915 Csanádalberti,
Fő u. 30
5662 Csanádapáca,
Felszabadulás u. 31.

Csanádpalota Város Önkormányzat 6913 Csanádpalota,
Képviselő-testülete
Kelemen tér 10.
Csanytelek Község Önkormányzat 6647 Csanytelek,
Képviselő-testülete
Volentér János tér 2.
Csárdaszállás
Községi
Önkormányzat
5621 Csárdaszállás,
Petőfi út 17.
Képviselő-testülete
5920 Csorvás,
Csorvás Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Rákóczi u. 17.
Derekegyház Község
6621 Derekegyház,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth u. 4.
5510 Dévaványa,
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Hősök tere 1.
Doboz Nagyközség Önkormányzat 5624 Doboz,
Képviselő-testülete
Kossuth tér 3.
Dombegyház Nagyközség
5836 Dombegyház,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felszabadulás u. 5.
Dombiratos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Elek Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Eperjes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fábiánsebestyén Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Földeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5745 Dombiratos,
Széchenyi u. 42.
5515 Ecsegfalva,
Fő u. 67.
5742 Elek,
Gyulai u. 2.
6624 Eperjes,
Petőfi u. 1.
6625 Fábiánsebestyén,
Szabadság tér 2.
6922 Földeák,
Szent László tér 1.
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Makra Tibor
polgármester

956

Fenyődi Attila
alpolgármester
Molnár József
polgármester

2314

Szeverényi Attiláné
polgárester

1815
320

Csjernyik Zoltán
polgármester

465

Oláh Kálmán

2637

polgármester
Nyergesné Kovács
Erzsébet
polgármester
Forgó Henrik
polgármester
Petneházi Bálintné
polgármester
Baráth Lajos
polgármester
Szabó István

2956
2723

443
5036
1629

polgármester
Valánszki Róbert
polgármester
Köves Mihály
polgármester
Dr. Varga Lajos

7815
4292
2141

polgármester
Fehérné Andorka
Ildikó
polgármester
Kovács Mária
polgármester
Pluhár László
polgármester
Kós György Gergő
polgármester
Dr. Kós György

616
1270
4850
508
2002

polgármester
Hajnal Gábor
polgármester

3118

Füzesgyarmat Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gádoros Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Gerendás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5525 Füzesgyarmat,

Bere Károly

Szabadság tér 1.
5932 Gádoros,

polgármester

Kossuth u. 16.
5925 Gerendás
Petőfi u. 2.
5734 Geszt
Kossuth u. 1.

polgármester

Geszt Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd,
Képviselő-testülete
Selyem út 124.
5700 Gyula
Gyula Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi tér 3.
5555 Hunya,
Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Rákóczi út 19.
5673 Kamut,
Kamut Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi S. utca 106.
5552 Kardos,
Kardos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Gyomai út 24.
5945 Kardoskút,
Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Március 15. tér 3.
Kaszaper Község Önkormányzat
5948 Kaszaper, Szent
Képviselő-testülete
Gellért tér 1.
Kertészsziget Község Önkormányzat 5526 Kertészsziget,
Képviselő-testülete
Kossuth L. u. 1.
Kétegyháza Község Önkormányzat 5741 Kétegyháza,
Képviselő-testülete
Fő tér 9.
Kétsoprony Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kevermes Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Királyhegyes Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kondoros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Körösladány Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Körösnagyharsány Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Köröstarcsa Község Önkormányzat

5674 Kétsoprony,
Dózsa Gy. u. 11.
5744 Kevermes,

Maronka Lajos

Lengyel Zsolt
polgármester
Fábián Zsuzsanna
polgármester
Toldi Balázs
polgármester
Dr. Görgényi Ernő
polgármester
Hegedüs Roland
polgármester
Balogh Imréné
polgármester
Brlás János
polgármester
Lengyel György
polgármester
Kun László
polgármester
Csordás László
polgármester
Kalcsó Istvánné
polgármester
Völgyi Sándor
László
polgármester
Lantos Zoltán

Jókai u. 1.
6911 Királyhegyes,

polgármester

Jókai u. 38.

polgármester

Horváth Lajos

Magyar Zsolt
5837 Kisdombegyház,
István
polgármester
Kossuth u. 77.
5553 Kondoros, Hősök
Ribárszki Péter
tere 4-5.
polgármester
5516 Körösladány, Dózsa Kardos Károly
György út 2.
polgármester
5539 Körösnagyharsány, Máté Pál
Kossuth tér 8.
5522 Köröstarcsa,
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5816

3856

1332
812

13806
31084
646
1058
633
885

1939
400
3742

1434
1986

648

520

5125
4647
656

polgármester
Lipcsei Zoltán

2641

Képviselő-testülete
Körösújfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kötegyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kövegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarcsanád Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Makó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Maroslele Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város
Önkormányzat Képviselő-testülete

Kossuth tér 7.
5536 Körösújfalu,
Fő u. 14.
5725 Kötegyán,
Kossuth u. 33.
6912 Kövegy,
Kossuth u. 29.
5746 Kunágota,
Rákóczi F. u. 9.
5743 Lőkösháza,
Eleki út 28.
5667 Magyarbánhegyes,
Jókai u. 38.
6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.
5838
Magyardombegyház,
Zalka Máté u. 61.
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
6921 Maroslele,
Szabadság tér 1.
5663 Medgyesbodzás,
Széchenyi u. 38.
5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1.
5726 Méhkerék,
Kossuth L. u. 80.
5650 Mezőberény

Méhkerék Község Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőberény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete (tagság kezdete:
2013. augusztus 1.)
Kossuth L. tér 1.
5732 Mezőgyán
Mezőgyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Árpád u. 37.
Mezőhegyes Város Önkormányzat 5820 Mezőhegyes,
Képviselő-testülete
Kozma F. u. 22.
Mezőkovácsháza Város
5800 Mezőkovácsháza,
Önkormányzat Képviselő-testülete Árpád utca 176.
6630 Mindszent,
Mindszent Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Köztársaság tér 31.
5672 Murony,
Murony Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Földvári u. 1.
5668 Nagybánhegyes,
Nagybánhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth u. 64.
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polgármester
Szabó Csaba
polgármester
Nemes János
polgármester
Galgóczkiné
Krobák Mária
polgármester
Süli Ernő
polgármester
Szűcsné Gergely
Györgyi
polgármester
Sódarné Varga
Gyöngyi
polgármester
Farkas János

524
1518

401
2855

1888

2318
1500

polgármester
Dús Ildikó
polgármester
Czirbus Gábor
alpolgármester
Dr. Martonosi
György
polgármester
Varga Gábor
polgármester
Sütő Mária Márta
alpolgármester
Tát Margit
polgármester
Siklósi István

276
23793

2092
1073
3659
2184
10541

polgármester
Dani Attila
polgármester
Mitykó Zsolt
polgármester
Varga Gusztáv
polgármester
Zsótér Károly
polgármester
Fekete Ferenc
polgármester
Farkas Sándor
polgármester

1147
5367

6127
6937
1283
1322

Nagykamarás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagylak Község Önkormányzat
Képviselőtestülte
Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagytőke Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Óföldeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Okány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Örménykút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Pitvaros Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
Pusztaföldvár Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5751 Nagykamarás
Kossuth u. 2.
6933 Nagylak
Petőfi u. 14.
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.
5931 Nagyszénás,
Hősök útja 9.
6612 Nagytőke,
Széchenyi tér 6.
6923 Óföldeák,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
5534 Okány,
Kossuth u. 16.
5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6.
5556 Örménykút,
Dózsa Gy. u. 26.
6914 Pitvaros,
Kossuth u. 30.
5919 Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 66.

Pusztaottlaka Község
Önkormányzat Képviselő-testülete

5665 Pusztaottlaka
Felszbadulás u. 10.
5720 Sarkad,
Sarkad Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth u. 27.
5731 Sarkadkeresztúr,
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Vörösmarty u. 7.
5712 Szabadkígyós,
Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth tér 3.
Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Szabadság
Képviselő-testülete
út 36.
5521 Szeghalom,
Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szabadság tér 4-8.
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 6635 Szegvár,
Képviselő-testülete
Szabadság tér 2.
6821 Székkutas,
Székkutas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Béke u. 2.
6600 Szentes,
Szentes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth tér 6.
5641 Tarhos,
Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi Sándor u. 29.
Telekgerendás Község
5675 Telekgerendás,
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Pelle István
polgármester
Locskai Zoltán
polgármester
Szebellédi Endre
István
polgármester
Nyemcsok János
polgármester
Szél Csaba
polgármester
Simonné Sinkó
Erika
polgármester
Szívós László
polgármester
Dávid Zoltán
polgármester
Szakács Jánosné
polgármester
Radó Tibor
polgármester
Dr. Baranyi István
polgármester
Pál-Árgyelán
Elvira
polgármester
Dr. Mokán István
polgármester
Bakucz Péter
polgármester
Lehoczki Zsolt
polgármester
Babák Mihály
polgármester
Dr. Farkas József
polgármester
Gémes László
polgármester
Szél István
polgármester
Szirbik Imre
polgármester
Kürti Sándor
polgármester
Ránkli Ferenc

1393
512

3048
5083
445

464
2593
29228
392
1448
1758

390
10415
1580
2688

16424
9290
4541
2175
28298
846
1554

Önkormányzat Képviselő-testülete
Tótkomlós Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Újkígyós Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Újszalonta Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Vésztő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Zsadány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Dózsa György u. 13.
5940 Tótkomlós,
Fő út 1.
5661 Újkígyós,
Kossuth u. 41.
5727 Újszalonta,
Béke u. 35.
5811 Végegyháza,
Széchenyi u. 2.
5530 Vésztő,
Kossuth Lajos u. 62.
5537 Zsadány,
Béke u. 82.

polgármester
Dr. Garay Rita
polgármester
Szebellédi Zoltán
polgármester
Jova Tibor
polgármester
Vajda Norbert
polgármester
Molnár Sándor
polgármester
Dudás Árpád
polgármester

Lakosságszám összesen:

6058
5264
110
1446
7197
1672
433861

2. A Társulási Megállapodás 66.) pontja az alábbiak szerint módosul:
66.)
A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A Taggyűlésen minden tagnak egy
és egyenlő szavazata van. Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által meghatalmazott
helyettes képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleggel, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazott útján lehet. A Taggyűlésen a tagönkormányzatok képviselőtestületei által delegált polgármester, illetve önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati
joggal.
3. A Társulási Megállapodás 83/A.) pontja az alábbiak szerint módosul:
83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben
− megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárok felett az ajánlati, ajánlattételi felhívás tartalmát, az ajánlattevők alkalmassági feltételeit, az ajánlatok
érvényességi szempontjait, az értékelés és elbírálás elveit,
− dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatalmazza a Társulás elnökét a
szerződések aláírására;
− meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbeszerzésekről szóló törvény 114. §
(9) bekezdése szerinti értékhatárokat meg nem haladó beszerezések esetében az ajánlattételre
felhívandó ajánlattevők körét,
− meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás
megrendelésre a közbeszerzési törvény 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az
eljárási szabályokat.
− dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt szervezettől eltérő
szervezet megbízásáról,
− jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges módosításokat átvezeti azon,
illetve jóváhagyja a statisztikai összegzést.
4. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
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Jelen Társulási Megállapodás módosítást – az 1. sz. mellékletben feltüntetett aláírási íveken – a Tagok
5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Orosháza, 2018. …………
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Sorsz.

Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete:

A 8/2017. (III.07.) TGy. számú határozattal
egységes szerkezetben módosított szöveget
jóváhagyó határozat száma:

Módosított szöveget jóváhagyó
határozat száma

1. számú melléklet
A Társulási Megállapodás módosítást a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete
nevében aláírásával látta el:

Sor- Települési önkormányzat képviselő-testülete
szám

7. napirendi pont: Faraga István ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy ne zárkózzon el Faraga István
egyéni vállalkozó kérelmétől, de a kért Mezőhegyes 35/4 hrsz-ú ingatlant autómosó céljából
ne értékesítse részére. A Testület ajánljon fel a vállalkozó részére másik olyan ingatlant,
amely nem a város központi részén található. Pozitívum, ha egy vállalkozó Mezőhegyesen
szeretné elképzelését megvalósítani, de ezen elképzelés nem illeszkedne a városképhez. Az
együttes bizottsági ülésen a polgármester úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felkéri
Abonyi Zoltán vállalkozót, nyújtson naprakész tájékoztatást az általa létesítendő autómosó
kiépítésére irányuló projekt jelenlegi helyzetéről.
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste Abonyi Zoltán Urat, aki arról tájékoztatta, hogy
vannak előrelépések a projekt kapcsán, és még a mai napon megküldi az erre vonatkozó írásos
tájékoztatását. A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság által javasolt másik
ingatlan konkrétan a 835/7 hrsz-ú ingatlan volt.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a polgármester úr folytasson további tárgyalásokat a
vállalkozóval a vállalkozó elképzelésének másik ingatlanon történő megvalósítása érdekében,
amennyiben a vállalkozó továbbra is fenntartja kérelmét.
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Rajos István alpolgármester: Amennyiben az önkormányzat tudomással bír olyan
magántulajdonban lévő ingatlanról, ahol a beruházást meg lehetne valósítani, úgy azt is
ajánlja a vállalkozó figyelmébe.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben a vállalkozó nemcsak személygépjárművek mosatására
alkalmas mosót kíván kialakítani, hanem olyat, amely teherautók és mezőgazdasági
gépjárművek mosatására is alkalmas, úgy semmiféleképpen nem javasolja a kért ingatlanon
engedélyezni azt. Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy Mezőhegyesen rendkívül nagy
az igény egy autómosóra. Ugyanakkor, ha egy autómosó megépülne a településen, úgy
vélhetően egy másodikat már nem lehetne gazdaságosan működtetni. Nem kételkedik Abonyi
Zoltán úr szavában, de közel 2,5 éve már, hogy a Testület értékesítette részére az ingatlant,
ahol autómosót szeretne kiépíteni, de ez idő alatt nem történt semmiféle előrelépés az
elképzelt beruházás kapcsán.
Mitykó Zsolt polgármester: Reméli, hogy a másik vállalkozó megjelenése, az egészséges
versenyszellem azt fogja diktálni Abonyi úr számára, hogy minél hamarabb megvalósuljon a
beruházás.
Magyar Tibor képviselő: Semmiképpen se riasszák el a másik vállalkozót. Javasolja, hogy a
Testület adjon arra lehetőséget a vállalkozónak, hogy elképzelését megvalósítsa. Nincs
garancia arra, hogy Abonyi Úrnak sikerül megvalósítania a beruházást, és amennyiben
Faraga Úrnak sem adják meg a lehetőséget, úgy egy autómosó sem lesz a településen. A
Faraga Úr által kért ingatlan közművesítettség szempontjából egy rendkívül jó terület, hiszen
azokat a munkálatokat már nem kellene rajta elvégeznie. A vállalkozó figyelmébe kellene
ajánlani, hogy vizsgálja meg, milyen közlekedési szabályok vonatkoznak az általa kért
ingatlan környezetére. A döntéshez a vállalkozó elképzeléseivel és terveivel is célszerű lenne
tisztában lenni. Javasolja, hogy segítsék, támogassák a vállalkozó elképzelését más alternatív
lehetőség felajánlásával, ne gátolják elképzelése megvalósítását, próbáljanak meg vele
kompromisszumra jutni. Egyébiránt a vállalkozó által kért területen autómosó létesítését nem
tiltja sem országos, sem helyi jogszabály.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Abban az esetben, ha a vállalkozó
olyan magánszemélytől vásárolt területen valósítja meg a beruházást, amely frekventált, a
város központjában helyezkedik el, és az építkezés a jogszabályi előírásokkal nem ellentétes,
úgy azt a Testület nem akadályozhatná meg.
Uj Zoltán képviselő: Egy ilyen jellegű beruházást olyan helyen célszerű megvalósítani, ahol
nagy az átmenő forgalom. Az Abonyi Úrnak értékesített ingatlan esetében azért lett volna jó
döntés a határidő kikötése a beruházás megvalósítására, mert ha meghatározott
időintervallumon belül nem valósul meg a beruházás, úgy az önkormányzat
visszavásárolhatná azt, és így nagyobb esély lenne arra, hogy nem maradna kihasználatlan
egy ilyen értékes, jó fekvésű ingatlan. Lehetőleg ne riasszák el a kérelmezőt, javasolja, hogy
az általa kért ingatlanra vonatkozóan a Testület ne foglaljon állást. Javasolja, hogy a
polgármester úr folytasson tárgyalásokat a vállalkozóval, és kínáljon fel részére olyan
ingatlanokat, ahol megvalósíthatja beruházását. Vizsgálják meg, hogy az önkormányzat
tulajdonában van-e olyan ingatlan, ahol reális esély van a beruházás megvalósítására.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Figyelemmel kell lenni arra, hogy
olyan területet ajánljanak fel a vállalkozó részére, ahol az autómosó megvalósítását a
rendezési terv előírásai nem tiltják.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, esetlegesen más
javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes,
35/4 hrsz-ú ingatlan, illetve annak meghatározott részének megvásárlása iránt Faraga István
egyéni vállalkozó által benyújtott kérelem vonatkozásában ne foglaljon állást, és kérje fel a
polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a kérelmezővel, és kínáljon fel részére más,
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, illetve ajánljon a kérelmező figyelmébe
magántulajdonban álló, eladó helyi ingatlanokat is, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
163/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Faraga István ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő, Mezőhegyes, 35/4 hrsz-ú ingatlan, ill. annak meghatározott részének megvásárlása iránt
Faraga István egyéni vállalkozó (címe: Mezőkovácsháza, Tanya 13.) által benyújtott kérelem
vonatkozásában nem foglal állást.
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a kérelmezővel, és kínáljon fel
részére más, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, illetve ajánljon a kérelmező
figyelmébe magántulajdonban álló, eladó helyi ingatlanokat is.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
8. napirendi pont: A bölcsőde férőhely bővítésének lehetősége
Mitykó Zsolt polgármester: Az utóbbi időben megnövekedett Mezőhegyesen a bölcsődei
szolgáltatásra irányuló igény. Egyre több édesanya kényszerül arra, hogy a gyermeke 3.
életévének betöltését megelőzően munkába álljon. A statisztikai adatok előrevetítik a várható
gyermeklétszámot, és a várható születések számát, amelyből az következtethető ki, hogy az
elkövetkezendő években is lesz igény a bölcsődei ellátásra. Az intézményvezető elmondása
szerint a bölcsődei férőhelyek bővítésének van realitása, amely együtt járna a Ruisz Gyula
utcai óvodai telephely épületen belüli átalakításával. Ez az átalakítás nem jelent túl nagy
költséget. Az új bölcsődei csoport létrehozásával a Csokonai utcai telephelyen megszűnne az
óvodai foglalkoztatás, helyette a Ruisz Gyula utcai telephelyen lenne három óvodai csoport és
a Kozma Ferenc utcai telephelyen kettő óvodai csoport. A bölcsődei férőhely-bővítés
feltételeinek megállapítására szakértőt kértek fel. A szakértő a hétfői nap folyamán helyszíni
szemlét tartott az intézményben. A szakértői vélemény függvényében gondolkodhatnak a
további lépéseken. Felkéri Soósné Záluszki Máriát, a József Attila ÁMK intézményvezetőjét,
tájékoztassa a Testületet a szakértői véleményről.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A szakértő a helyszíni
szemlét követően pozitívan nyilatkozott a bölcsődei férőhely bővítését illetően, véleménye
szerint az elképzelés megvalósítható. Az új bölcsődei csoportszoba kialakítása a Csokonai
utcai telephelyen nem járna túl nagy átalakítással. Egy ajtót szükséges nyitni a csoportszoba
és a mosdóhelyiség között, és a mosdóhelyiségben kell kisebb átalakításokat elvégezni.
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Előírás továbbá, hogy a bölcsőde udvarán nagyméretű játékok nem lehetnek, azokat
áttelepítik az óvodák udvarára. A szakértő véleménye szerint az engedélyeztetési eljárás
minimum 4 hónapot vesz igénybe. Ezen idő alatt a szükséges műszaki, építészeti feladatokat
is el lehet végezni.
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel az engedélyeztetési eljárás időtartamára, kéri, hogy a
Testület hatalmazza fel a polgármestert a bölcsődei férőhely bővítésére irányuló
engedélyeztetési eljárás megindítására.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Első ízben az átalakítási
munkálatokat kell elvégezniük, majd azt követően kérhetik az engedélyeztetési eljárás
megindítását. Megvárják a szakértő írásos véleményét, és amennyiben a Testület támogatja az
elképzelést, úgy azt követően kezdhetik meg az átalakítási munkálatokat.
Uj Zoltán képviselő: Ebben az esetben a 2018/2019. nevelési év kezdetére még nem lesz
engedélyük a kibővített bölcsődére.
Magyar Tibor képviselő: Az építészeti munkálatoknak és az engedélyeztetési eljárásnak is
van átfutási ideje. A bölcsődei férőhely bővítésével kapcsolatos elképzelés egyelőre az
intézmény vezetőségében és a Testületben fogalmazódott meg. Mindenképpen ki kell kérni a
szülők, és az intézmény szakalkalmazottainak véleményét is.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A bölcsődei férőhelyek
bővítését sem a szülők, sem a szakalkalmazottak véleményének kikérése nélkül nem lehetne
kérelmezni a szakhatóságoktól.
Uj Zoltán képviselő: A bölcsőde bővítése esetén a Ruisz Gyula utcai óvodai telephelyen
megszűnik majd a tornaszoba.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Július 12.-én lesz
szakalkalmazotti értekezlet, azon már kikérhetik a dolgozók véleményét a bővítésről.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület kérje fel a József Attila ÁMK
intézményvezetőjét, hogy a bölcsődei férőhely egy csoporttal, 12 férőhellyel történő
bővítéséhez tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az előterjesztést mindhárom bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy támogassa a bölcsődei férőhelyek
egy csoporttal, 12 férőhellyel történő bővítését, amely érdekében kérje fel Soósné Záluszki
Máriát, az ÁMK intézményvezetőjét, hogy a bölcsődei férőhelybővítés jogszabályban előírt
intézkedéseit tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy támogassa a bölcsődei férőhely egy
csoporttal, 12 férőhellyel történő bővítését, ennek érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
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Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Testületnek, hogy támogassa a bölcsődei férőhely egy csoporttal, 12 férőhellyel
történő bővítését.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy első lépésként kérjék ki a szülők és a
szakalkalmazottak véleményét, vizsgálják meg, hogy a bővítés műszaki, tárgyi és pénzügyi
feltételei megvalósíthatóak-e és biztosítottak-e, majd a vizsgálat eredményeit újra terjesszék a
Testület elé.
Kéri, akinek a témával kapcsolatosan további kérdése, észrevétele, esetlegesen más javaslata
van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület támogassa a József Attila Általános Művelődési Központ
Bölcsődéjében a bölcsődei férőhelyek egy csoporttal, 12 férőhellyel történő bővítését,
melynek érdekében a Testület kérje fel a polgármestert, vizsgálja meg, hogy a bölcsődei
férőhelybővítés jogszabályban előírt tárgyi, személyi, műszaki és pénzügyi feltételei
biztosíthatóak-e, továbbá kérje ki a Szülői Munkaközösség és az ÁMK szakalkalmazotti
közösségének a véleményét és a bölcsődei férőhelyek bővítésére vonatkozó javaslatot a
vizsgálat eredményével együtt terjessze a Képviselő-testület elé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
164/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A bölcsőde férőhely bővítésének lehetősége
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete támogatja a József Attila Általános Művelődési
Központ Bölcsődéjében a bölcsődei férőhelyek egy csoporttal, 12 férőhellyel történő bővítését
– figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 94. § (3a) bekezdésében meghatározott feladatára.
Ennek érdekében a Testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a bölcsődei
férőhelybővítés jogszabályban előírt tárgyi, személyi, műszaki és pénzügyi feltételei
biztosíthatóak-e, továbbá kérje ki a Szülői Munkaközösség és az ÁMK szakalkalmazotti
közösségének a véleményét és a bölcsődei férőhelyek bővítésére vonatkozó javaslatot a
vizsgálat eredményével együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont: A pszichológus magasabb óraszámban történő alkalmazásáról
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.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Testületnek, hogy a jelenlegi heti 4 óráról 6 órára
emelje a pszichológus rendelési idejét.
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Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, és elfogadásra
javasolja azt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2018. július 1.jétől heti 4 óráról heti 6 órára emelje meg Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális
Egységénél alkalmazott pszichológus, Nyíri Sándor egyéni vállalkozó rendelési idejét, azzal,
hogy a vállalkozó óradíja változatlanul 5.000,- Ft/óra, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
165/2018. (VI.27.) Kt. számú határozata
A pszichológus magasabb óraszámban történő alkalmazásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. július 1.-jétől – a
vállalkozó egyetértésével - heti 4 óráról heti 6 órára emeli a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat Szociális Egységénél alkalmazott pszichológus, Nyíri Sándor (Békéscsaba,
Nárcisz u. 10.) egyéni vállalkozó rendelési idejét, aki a feladatot számla ellenében látja el.
A vállalkozó óradíja változatlanul 5.000,- Ft/óra (azaz ötezer forint/óra), amely ÁFA-mentes.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális alapfeladatok egyéb
szolgáltatás költségsora.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a vállalkozóval és a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 30.
10. napirendi pont: A Centrál épület galambmentesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi testületi ülésen érintőlegesen tárgyalták már a témát,
hogy több lakossági panasz érkezett a Centrál épületén egyre nagyobb számban megjelenő
galambokra, a galambürülékre, ugyanis a galambok nagymértékben szennyezik az épület
homlokzatát, környezetét, közegészségügyi problémát okozva ezáltal. Az eddigiekben egy
cégtől kértek árajánlatot. A Galambosgabi 2008. Kft. Balatonalmádi székhelyű cég
képviselője felmérte a problémát. A Kft. egy rendkívül profi és nagy tapasztalattal bíró, jól
felkészült cég. A Kft. képviselője szerint csak kombinált megoldással, tehát a tüskés, hálós és
elektromos módszer együttes alkalmazásával érhetnek el hatékony eredményt. Ezen
túlmenően csak abban az esetben érhetnek el eredményt, ha a Kozma Ferenc utca 11. szám
alatti ingatlanon is elvégzik a galambok elriasztására a rendszer kialakítását, ezért
tárgyalásokat kell kezdeményezniük az ingatlan tulajdonosával, a Békés Megyei
Kormányhivatallal. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés és a Kft. ajánlata a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a Galambosgabi 2008 Kft ajánlatát
egyelőre ne fogadja el, és ne rendelje meg a szolgáltatást, a galambmentesítésre keressen
egyéb alternatív megoldási lehetőségeket. Ezek a galambok házigalambok, véleménye szerint
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akármilyen módszert bevethetnek az elriasztásukra, akkor is visszajönnek és így nem fognak
tudni végleges megoldást találni a problémára. Mivel a városban több helyen előfordulnak a
galambok nagyobb számban, így végleges megoldást – véleménye szerint – nehezen fognak
tudni találni, mert mindig lesz utánpótlásuk. Mivel nem védett állatokról van szó, vélhetően
lenne költségkímélőbb megoldás is az elriasztásukra. Vállalta, hogy kikéri a Békés Megyei
Kormányhivatal vadászati felügyelőjének a véleményét az ügyben.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület egyelőre ne fogadja el a Kft.
ajánlatát, keressen további alternatív megoldásokat a probléma kezelésére. Ezzel egyidőben
tárgyalásokat kezdeményez a Békés Megyei Kormányhivatallal.
Rajos István alpolgármester: Tekintettel arra, hogy a galamboknak mindig lesz utánpótlása,
valamilyen állandó megoldáson kellene gondolkozni, és komplexen, városi szinten kezelni a
problémát.
Uj Zoltán képviselő: A problémára megoldást csak akkor találnak, ha a városban
mindenhonnan elriasztják, vagy kiirtják a galambokat, ugyanis több épületbe is befészkelték
már magukat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület egyelőre ne
rendelje meg a galambirtást a Galambosgabi 2008 Kft-től, ellenben vegye fel a kapcsolatot a
Békés Megyei Kormányhivatallal a kérdés közös megoldása érdekében, és keressen alternatív
megoldási lehetőségeket, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
166/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A Centrál épület galambmentesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni a Centrál épület
galambmentesítésére küldött árajánlatot a Galambosgabi 2008 Kft.-nek (címe: 8220
Balatonalmádi, Tóth Árpád u. 36.), de egyelőre nem rendeli meg a Kft.-től a szolgáltatást.
A testület a Békés Megyei Kormányhivatallal is fel kívánja venni a kapcsolatot a kérdés
közös megoldása érdekében - tekintettel a Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. szám alatti ingatlan
érintettségére - , és alternatív megoldási lehetőségeket is fel kíván kutatni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: Folyamatában
11. napirendi pont: A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázathoz kapcsolódó
kamerázás megrendeléséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet az előterjesztéssel kapcsolatos ismeretekről.
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Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A TOP-213 számú „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázathoz benyújtott tervezői költségvetés
és az időközben kért indikatív árajánlat között jelentős mértékű az eltérés, ami azt jelenti,
hogy sokkal nagyobb összegre lenne szükség a projekt megvalósításához, mint a pályázatban
rendelkezésre álló összeg. Ennek érdekében igyekeztek megoldást találni, amelyet az írásos
előterjesztésben ismertetett. Annak érdekében, hogy a projektet az előírt határidőre be tudják
fejezni, szükség van ezen munka – a csatornahálózat kamerázása tevékenységének –
elvégeztetésére. Sajnálatos módon a pályázatban ezen munkálat költsége nem számolható el.
A munkálatokat egyelőre 1 millió Ft erejéig végeztetnék el. A munkálatok megkezdésénél
vélhetően láthatóvá válik, hogy elegendő lesz-e ez az összeg, hogy relatív képet kapjanak a
csatornarendszerről és elegendő lesz-e ahhoz, hogy olyan műszaki tartalmat sikerüljön
módosítani, amellyel megnyugtatóan el lehet készíteni és meg lehet küldeni az ajánlattételi
felhívást. Amennyiben az ajánlattételi felhívás a jelenlegi műszaki dokumentáció alapján
készül el, úgy 50-60 millió Ft-tal túl lesz árazva, mint amekkora összeg a pályázatban
rendelkezésre áll. Ezen többletköltséget az önkormányzat nem fogja tudni saját erőből
finanszírozni.
Mitykó Zsolt polgármester: Árajánlatot kértek három erre a munkára alkalmas
vállalkozástól. A legkedvezőbb ajánlatot a Déltech Kft. adta.
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.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással, a
Déltech Kft-vel végeztesse el a munkálatokat a Testület.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a csatornahálózat kamerázása tevékenység
elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Déltech Kft-t kérje fel a Testület.
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 TOP-2.1.315-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat változó műszaki tartalmának meghatározása érdekében a
csatornahálózat kamerázása tevékenység elvégzésére 15.000,- Ft/óra + ÁFA összegért a
legkedvezőbb árajánlatot adó Déltech Kft-t kérje fel, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
kamerázás elvégzésének ideje nagy mértékben kitolódik, a vállalkozási díj abban az esetben
sem lehet több, mint bruttó 1.000.000,- Ft, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
167/2018. (VI.27.) kt. sz. határozat
A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázathoz kapcsolódó kamerázás megrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat
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változó műszaki tartalmának meghatározása érdekében a csatornahálózat kamerázása
tevékenység elvégzésére - árajánlatát elfogadva – felkéri 15.000,- Ft/óra + ÁFA összegért a
legkedvezőbb árajánlatot adó Déltech Kft-t (címe: 6762 Sándorfalva, Brassói u. 40/c.) azzal a
feltétellel, hogy amennyiben a kamerázás elvégzésének ideje nagy mértékben kitolódik, a
vállalkozási díj abban az esetben sem lehet több, mint bruttó 1.000.000,- Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. július 15.
12. napirendi pont: A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázathoz
szükséges tervmódosítás elkészítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet az előterjesztéssel kapcsolatos ismeretekről.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű,
Egészségház kialakítására irányuló pályázat vonatkozásában a terveket a Projektfelügyelet
Kft. készítette el. Kisebb szerződésértelmezési jogi vita lépet fel a Kft. és az önkormányzat
között, amely még nem zárult le. Ebből kifolyólag a kivitelezési munkálatok leálltak, azokkal
nem tudnak továbbhaladni. Véleménye szerint tervezői hiba is történt, mivel a tervező a
pályázat beadási határidejének szűkössége miatt nem térképezte fel kellőképpen a tervezéshez
szükséges igényeket. A támogatási szerződés és a kivitelezési szerződés megkötéséig olyan új
jogszabályok is érvénybe léptek, amelyek az épület bizonyos részeinek belső átalakítását írták
elő, továbbá az ÁNTSZ és NÉBIH javaslatára néhány kisebb módosítás szükséges a terven.
Jogszabály írja elő például, hogy külön helyiséget kell biztosítani a védőnők által végzett
méhnyakrákszűrési vizsgálatokhoz. Az eredeti tervek alapján közös használatú lett volna a
gyermekorvosi váróterem és a védőnői szolgálat várótermének mosdóhelyisége. Mind az
ÁNTSZ, mind a gyermekorvos, Dr. Varga Sándor Úr nehezményezte a közös
mosdóhelyiséget, tekintettel arra, hogy nem lenne szerencsés, ha a gyermekorvoshoz
várakozó betegek egy helyiségben lennének az egészséges kismamákkal, gyermekekkel.
Amennyiben a fenti előírásokat nem tartják be és nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően
végeztetik el a felújítást, úgy a szakhatóságoktól nem kapnak engedélyt. A Projektfelügyelet
Kft. nyilatkozata szerint a projekt elindulása után már nem a cég feladata a tervmódosítások
elkészíttetése. Azonban annak érdekében, hogy a kivitelezési munkálatokat tovább
folytathassák és a projektet időben be tudják fejezni, a szükséges terveket el kell készíttetni,
ezért ajánlatokat kértek ezen munka elvégzésére. A három árajánlat közötti eltérés abból
adódik, hogy a két magasabb összegű ajánlatot adó cégnek szerzői jogdíjat kell fizetnie annak
a harmadik cégnek, aki az eredeti terveket készítette.
Uj Zoltán képviselő: Abban az esetben értene egyet a Projektfelügyelet Kft. álláspontjával,
ha az eredeti tervek elkészítése és a támogatási szerződés megkötése között eltelt időben
bekövetkezett jogszabály-módosítások miatt lenne szükség a tervek módosítására.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tervek elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat az
eredeti tervező nem végezte el, és nem kérte ki az épületben működő egészségügyi
szolgálatok véleményét, nem mérte fel az igényeiket, nem vette figyelembe a szakhatósági
előírásokat, úgy a tervezés költsége a Projektfelügyelet Kft-t terheli. Annak érdekében, hogy a

25

projekt a megszabott határidőben lezárásra kerüljön, javasolja, hogy az önkormányzat fizesse
ki a terveztetés költségét, de a későbbiekben a díj visszafizetését jogi úton rendezze a Kft-vel.
Magyar Tibor képviselő: Ismertetni kívánja a Projektfelügyelet Kft. terveztetéssel
kapcsolatos nyilatkozatát. A nyilatkozatot tartalmában ismertette: „A tervmódosítások
elvégzése, mivel az az "engedélyezési" eljárás része, a tervező feladata. A Projektfelügyelet
Kft. szerződött partnere a KERHOME Kft., aki maradéktalanul, plusz költség igénylése
nélkül elvégzi ezeket a feladatokat. Forduljanak hozzá bizalommal.
Tervezőnk, a KERHOME Kft. biztosítja a tervezés során a megfelelő mérnököket, így a
rehabilitációs szakmérnököt is.
Viszont!
Társaságunk tevékenysége a projektek előkészítésére terjed ki. A tervező mérnök stábbal is
erre az időszakra van szerződésünk. A projektelőkészítési időszak a megvalósítás, a
kivitelezés megkezdésével lezárul. Az ezt követő tevékenységekre - pl.: beruházás befejezését
követő mérnöki tevékenységekre - a szerződésünk nem terjed ki.
A fenti tájékoztatásunk az Ön által említett valamennyi projektre vonatkozik! Kérem
tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Kiss Tamás
operatív igazgató
Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.”
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A Kft-vel kötött keretszerződés
értelmében a Kft kötelezettsége a kiviteli tervek elkészítése. A kivitelezési terv nem csak az
építési engedélyezési tervig terjed ki, hanem a beruházás során az összes szakági tervre, tehát
teljeskörű kiviteli tervre. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre a teljeskörű kiviteli terv, így a
kivitelező nem tud továbbhaladni a munkálatokkal.
Magyar Tibor képviselő: Annak érdekében, hogy a határidőket tartani tudják, végeztessék el
a szükséges tervmódosítást. Majd a későbbiekben az önkormányzat jogi szakértőjével
egyeztetve tereljék jogi útra annak kérdését, hogy kinek kell viselnie a tervezés díját.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért az elhangzottakkal. Az önkormányzatnak ezt a költséget most
fel kell vállalnia, de később jogi úton szükséges rendezni a kérdést.
Rajos István alpolgármester: A keretszerződés értelmében a Projektfelügyelet Kft.
tevékenysége a Kft. által említett előkészítési szakaszra terjed ki. A pályázatok előkészítése a
különböző projektötletek, elképzelések alapján indult el. Az előkészítő feladatok ellátására
kötött szerződést az önkormányzat a Kft-vel. Ezen szerződés értelmezését illetően van
nézeteltérés az önkormányzat és a Kft. között, amelynek jogi rendezése szakértő bevonásával
fog megtörténni. A probléma észlelésével tárgyalásokat kezdeményeztek a tervezővel és a
Kft-vel is, akik azon az állásponton voltak, hogy a tervezői költség a Kft-t fogja terhelni. Ezt
követően érkezett a Kft. – Testület tagjainak is megküldött – állásfoglalása az ügyben. A Kft.
álláspontját azzal támasztotta alá, hogy az előkészítési, tervezési szakaszban még nem voltak
hatályosak azok a jogszabályok, amelyek az épület, az adott szolgáltatás ellátásának helyet
biztosító épületrész belső elrendezésére vonatkoztak. Ennek megfelelően az eredeti tervben,
amelyet a Kft. készíttetett, a jogszabályoknak megfelelő változtatások még nem is
szerepelhettek. A Kft. a tervezés során biztosítja a rehabilitációs szakmérnököt, ellenben
annak érdekében, hogy a projektet határidőre le tudják zárni, fel kellett kérniük egy másik
rehabilitációs szakmérnököt. Amennyiben a rehabilitációs szakmérnököt a Kft-n keresztül
kérik fel, úgy annak díja vélhetően nem fog plusz költséget jelenteni az önkormányzatnak.
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Mindenképpen jogi úton kell rendezni a nézeteltéréseket a Kft-vel. A korábbi testületi ülésen
arról tájékoztatták a Testületet, hogy ezen munkálatokért nem kell az önkormányzatnak saját
költségvetéséből forrást biztosítania, ezért a félreértések elkerülése érdekében küldték meg a
Kft. állásfoglalását. Amennyiben belevágnak a jogi kérdések tisztázásába, a félreértések
rendezésébe, úgy vélhetően határidőre nem tudják befejezni a projektet. A probléma
megoldása érdekében egyeztettek a Békés Megyei Közgyűlés Elnökével, Zalai Mihály Úrral,
a Békés Megyei Önkormányzat projektekért felelős aljegyzőjével, Dr. Horváth Mihály Úrral,
és a projektmenedzser Békés Megyei Önkormányzattal. Feltárva a problémát a közreműködő
szervezettel, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságával egyeztetésre
kerül sor. Vélhetően a támogatási szerződés módosítására is sor fog kerülni. A jogi
értelmezési problémák tisztázása érdekében szükséges a MÁK-kal egyeztetni, az lenne
célszerű, ha Ők foglalnák írásba a helyzet jogi értelmezését.
Mitykó Zsolt polgármester: Meg kell tenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy határidőre be
tudják fejezni a projekteket. Annak tisztázását, hogy az időközben felmerülő plusz költségeket
kinek kell viselnie, jogi úton fogják rendezni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a félreértések
jogi úton történő tisztázása rendkívül sok időt vesz igénybe.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes, Hild u. 5. sz. alatti
gyermekorvosi rendelőt, védőnői szolgálatot, egy garzonlakást és a háziorvosi rendelőt
magába foglaló épület tervmódosításának elkészítésére – árajánlatát elfogadva – 60.000,- Ft +
ÁFA = bruttó 76.200,- Ft összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó Kerhome Kft.-t kérje fel,
azzal a kiegészítéssel, hogy a felek a költségek viselése körében felmerült jogi értelmezési
nézeteltérésüket jogi úton fogják rendezni a későbbiekben, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
168/2018. (VI.27.) kt. sz. határozat
A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázathoz szükséges tervmódosítás
elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyes, Hild u. 5. sz.
alatti gyermekorvosi rendelőt, védőnői szolgálatot, egy garzonlakást és a háziorvosi rendelőt
magába foglaló épület tervmódosításának elkészítésére - árajánlatát elfogadva – felkéri
60.000,-Ft + ÁFA = bruttó 76.200,-Ft összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó Kerhome
Kft.-t (Székhely: 5900 Orosháza, Móra Ferenc utca 36/a).
A felek a költségek viselése körében felmerült jogi értelmezési nézeteltérésüket jogi úton
fogják rendezni a későbbiekben
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 30.
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Bejelentések
1. Perlaki Edit közalkalmazott részére keresetkiegészítés megállapítása szakmai
vezető munkakör ellátásáért
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat sikerrel pályázott az „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú kiírásra. A pályázat célja, hogy támogassa a
gyermekek iskolai tanórán, és óvodai foglalkozáson kívüli fejlesztését, ismeret- és
tudásgyarapítását. A pályázat jelen szakaszában szükség van szakmai vezető kiválasztására. A
pályázatíró javaslatára Perlaki Editet, a József Attila ÁMK Közművelődési Egységének a
vezetőjét bízná meg a Testület a szakmai vezetői feladatok ellátásával, tekintettel arra, hogy a
szakember kiválasztása a Testület feladata. A szakember díja a projekt költségvetésébe
beépítésre került, elszámolható tételként, így az önkormányzatnak nem kell saját forrást
biztosítania ahhoz. Az önkormányzat jogi szakértőjének javaslatára a díjazás
keresetkiegészítés formájában állapítható meg. Perlaki Edit keresetkiegészítésének
folyósítására 2018.03.01-2019.08.31-ig kerülne sor, a díjazása bruttó 24.600,- Ft/hó. Kéri,
akinek a témával kapcsolatosan kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
EFOP-3.3.2-16-2016-00257 pályázat keretében heti 20 órában, szakmai vezető munkakör
betöltéséért keresetkiegészítésben részesítse Perlaki Edit közalkalmazottat, a József Attila
ÁMK közművelődési intézményegységének vezetőjét, azzal, hogy a keresetkiegészítés
folyósításának ideje: 2018.03.01-2019.08.31-ig, mértéke bruttó 24.600.-Ft/hó, melynek
fedezete a pályázat költségvetése, az önkormányzati saját forrást nem igényel,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
169/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Perlaki Edit közalkalmazott részére keresetkiegészítés megállapítása szakmai vezető
munkakör ellátásáért
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján az EFOP-3.3.2-16-2016-00257
pályázat keretében heti 20 órában, szakmai vezető munkakör betöltéséért
keresetkiegészítésben részesíti Perlaki Edit közalkalmazottat, a József Attila ÁMK
közművelődési intézményegységének vezetőjét.
A keresetkiegészítés folyósításának ideje: 2018.03.01-2019.08.31-ig, mértéke bruttó 24.600.Ft/hó.
A feladat ellátásáért fizetendő keresetkiegészítés fedezete a pályázat költségvetése, az
önkormányzati saját forrást nem igényel.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közalkalmazott kinevezésének módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul

28

2. Békés Megyei Polgárőr Nap
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége, azzal,
hogy 2018. július 21.-én rendezik a 18. Békés Megyei Polgárőr napot Kétegyházán. Ebben az
évben is lehetőséget biztosítanak a polgármesterek részére, hogy a helyi polgárőr egyesület
tagjai közül kiemelkedő munkát végző 1-2 fő polgárőrt elismerésben részesítsen a saját
önkormányzata. A Testület egyetértésével megkeresi a helyi polgárőr szervezetek elnökeit,
hogy szervezetenként 1-1 főt javasoljanak a kitüntetésre. Kéri a véleményeket arra
vonatkozóan, hogy mekkora összegű díjazásban részesítsék a javasolt polgárőröket.
Jeszenka Zoltán képviselő: A polgárőrökhöz hasonlóan kitüntetésre javasoltak korábban a
Rendőrség Napja alkalmából is személyeket. Akkor mekkora összegű díjazásban részesültek a
rendőrök?
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi években a Rendőrség Napja alkalmából elismerésben
részesített rendőrök fejenként 15.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesültek.
Jeszenka Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan személyenként
15.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesítsék a polgárőr szervezet által javasolt polgárőröket.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békés
Megyei Polgárőrök Szövetsége felkérésére a Kétegyházán 2018. július 21. napján
megrendezésre kerülő Békés Megyei Polgárőr Nap alkalmából a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség, valamint a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
tagjai közül 1-1 főt a város közbiztonsága érdekében végzett munkájuk elismeréseként
részesítsen tárgyjutalomban, személyenként 15.000,- Ft értékben, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
170/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A Békés Megyei Polgárőr Napja alkalmából történő jutalmazás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége felkérésére a
Kétegyházán 2018. július 21. napján megrendezésre kerülő Békés Megyei Polgárőr Nap
alkalmából a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség, valamint a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjai közül 1-1 főt a város közbiztonsága érdekében
végzett munkájuk elismeréseként tárgyjutalomban részesít személyenként 15.000,- Ft
értékben. A tárgyjutalom fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi
többlete terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A döntés továbbítására legkésőbb: 2018. július 6.
a tárgyjutalom áradására: 2018. július 21.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, véleménye,
észrevétele van, azt tegye meg.
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Rajos István alpolgármester: Elmúlt testületi ülésen Vetró Sándor, a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy biztosítson
gépjárművet a szervezetük számára annak érdekében, hogy részt tudjanak venni a Baján
megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Napon. Turcsán István, a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke hasonló kéréssel fordul a Testülethez,
amennyiben lehetőség van rá, igényt tartanának a gépjárműre. Kérte, hogy kérésüket
hivatalosan, írásban juttassák el az önkormányzathoz.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A Baján megrendezésre
kerülő Országos Polgárőr Napra az önkormányzat biztosította a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség részére a gépjárművet azzal, hogy az üzemanyagot és a
gépjárművezető díját a szervezetnek kellett viselnie.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a megyei polgárőr napra mindkét polgárőr
szervezet számára biztosítsák térítésmentesen a gépjárművet, azzal, hogy az
üzemanyagköltséget és a gépjárművezető díját a szervezeteknek kell viselniük. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Kétegyházán 2018. július 21. napján megrendezésre kerülő Békés Megyei Polgárőr Napra a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség, valamint a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület részére biztosítson gépjárművet azzal a feltétellel, hogy az
üzemanyagköltséget és a gépjárművezető díját a szervezeteknek kell biztosítaniuk,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
171/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A Polgárőr szervezetek részére gépjármű biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Kétegyházán 2018. július 21. napján megrendezésre
kerülő Békés Megyei Polgárőr Napra a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség, valamint
a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részére gépjárművet biztosít azzal a
feltétellel, hogy az üzemanyagköltséget és a gépjárművezető díját a szervezeteknek kell
biztosítaniuk. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. július 21.
3. Rendezvények
Mitykó Zsolt polgármester:
- 2018. június 30- július 1. napja között kerül megrendezésre a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. szervezésében Mezőhegyesen az „A” és „B” kategóriás Országos
Díjlovagló Verseny
- 2018. június 30. napján 20 órai kezdettel veszi kezdetét a Múzeumok Éjszakája a
Helytörténeti Gyűjteményben. Ezen rendezvény keretében kerül megnyitásra az Óvodai
Emlékhely
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Minden év július 1. napja a Köztisztviselők, kormánytisztviselők és a magyar egészségügy
napja, a Semmelweis Nap. A Testület nevében mind a közszolgálati, mind az egészségügyi és
szociális dolgozók által végzett munka elismeréseként és köszöneteként, a Magyar
Köztisztviselők Napja alkalmából köszönti Mezőhegyes Város köztisztviselőit, valamint a
Semmelweis Nap alkalmából az önkormányzat és a város egészségügyi és szociális feladatai
ellátásában közreműködőket. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Közszolgálati
Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 3/2017.(I.26.) önkormányzati
rendeletében 2017. július 1-jétől minden év július 1. napját (a Közszolgálati Tisztviselők
Napját) munkaszüneti nappá nyilvánította. Sajnos az idei évben ez a nap vasárnapra esik.
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. szeptember 26. (szerda) 15 óra
Napirend
1) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Uj Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1620 órakor –
berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Dr. Szabados Éva
aljegyző

Krcsméri Tibor
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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