Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 26. 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
Meghívottak: Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka, Soósné Záluszki
Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ (továbbiakban: ÁMK)
intézményvezetője
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Zsóriné Kovács Márta képviselő jelezte későbbi érkezését.
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 2019. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
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) 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
4) Rendkívüli támogatás igénylése
5) Folyószámla-hitelszerződés módosítása
6) A Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondása
7) „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési
Központ
közvetítésével”
című
EFOP-3.3.2-16-2016-00257.
azonosítószámú projektben informatikai eszközök beszerzése
8) „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési
Központ
közvetítésével”
című
EFOP-3.3.2-16-2016-00257.
azonosítószámú projektben programmódszertani anyag beszerzése
9) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról
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10) Együttműködés a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal
11) A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
12) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
13) A TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása pályázat helyzetéről (szóbeli előterjesztés)
14) A 2019. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja, tekintettel arra,
hogy a 3. napirendi pont előadója vidékről érkezett, ezen napirendi pont megtárgyalását
vegyék előre, ezt követően a napirend sorrendjének megfelelően folytassák az ülést.
Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket és a javaslatot illetően, azt
tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket illetően,
ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal és a napirendi pontok megtárgyalásának
sorrendjére tett javaslatával, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot 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. .) Jegyző Úr jelezte, hogy a 137/2018.(V.30.) Kt. számú
határozattal kapcsolatosan szeretne kiegészítést tenni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A testület 137/2018. (V.30.) Kt. számú határozatában arról
döntött, hogy 2018. augusztus 16.-ától 2019. október 28.-áig ismételten magasabb vezetői
megbízást ad a József Attila Általános Művelődési Központ vezetésére, heti 40 órás
munkaidőben Soósné Záluszki Máriának. A határozatot – a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében – be kellett nyújtani a Magyar Államkincstár felé, akik 2018. szeptember 20.-án
végzést bocsátottak ki, melyben kérték a testületi határozat módosítását az alábbiak szerint:
„A 2011. évi CXC. tv. 68. § (4) bekezdése alapján a vezetői megbízás lejárta kizárólag július
1-től augusztus 15-ig terjedő időszakra eshet, ezért kérem javítsák a 137/2018. (V.30.) sz. kt.
határozatot és a kinevezési okiratot.” Két lehetőség áll a Testület előtt. Az egyik, hogy a
Testület 2019. július 1. - augusztus 15. közötti időszakra állapítja meg a vezetői megbízás
lejártát, a másik, hogy 2020. július 1. – augusztus 15. közötti időszakra. Az előbbi esetében az
intézményvezető részére kedvezőtlen döntés születne, hiszen nyugdíjazását megelőzően 2
hónappal megszűnne a vezetői jogviszonya, mert a Testületnek már nem lenne több
lehetősége újabb hosszabbításra októberig, tekintettel arra, hogy az már a törvény által
megengedett hosszabbítások számán felüli lenne. Fentiekre tekintettel javasolja, a Testület a
korábbi határozatát módosítva 2020. augusztus 15. napjáig adjon vezetői megbízást Soósné
Záluszki Máriának, azzal a feltétellel, hogy az intézményvezető vállalja, hogy a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor, 2019. október 28. napján lemond tisztségéről. Az
intézményvezető már korábban benyújtotta azon nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy 2019.
október 28. napján lemond tisztségéről. Ezen kitételt szerepeltetni lehet és kell a határozatban
és a kinevezési okiratban is.
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Magyar Tibor képviselő: Felmentési időt meg kell határozni Soósné Záluszki Mária
esetében is?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, a törvény előírja. Jogszabályváltozásból eredően,
közalkalmazottak esetében és köztisztviselőknél a 40 év szolgálati idő után nyugdíjba vonuló
nők esetében az öregségi nyugdíjkorhatár elérésének napjától visszafelé számolva kell
megállapítani a felmentési időt.
Magyar Tibor képviselő: A felmentési idő mekkora részét kell munkában töltenie?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A felmentési idő legalább felére köteles a munkáltató
mentesíteni a munkavégzési kötelezettség alól.
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Magyar Tibor képviselő: Figyelemmel kell lenni a szabadság teljes mértékű kivételére,
kiadására is. Továbbá arra, hogy az intézményvezetőt a nyugdíjba vonulásával kapcsolatosan
– jogszabályi keretek között – minden kedvezmény megillesse, semmiféle hátrány ne érje.
Krcsméri Tibor képviselő: Fentiek értelmében a nyugdíjkorhatár elérésének napjától, azaz
2019. október 28. napjától visszafelé megállapított felmentési idejének megkezdésétől nem
fog dolgozni majd az intézményvezető?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Ő 2019. augusztus 20.
napját követően már szabadságát szeretné tölteni, egészen a nyugdíjba vonulásáig. Azonban a
szabadságot még a felmentési idő előtt ki kell majd vennie. Vélhetően 2019. augusztus 20.-a
már a felmentési idejébe fog beleesni. A felmentési idő, valamint a szabadságolás ideje is a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kiszámításra. A testületi határozat és a kinevezési
okirat módosítására azért van szükség, mert a MÁK azokat nem tudja befogadni a
dokumentumokban foglalt jelenlegi időpontokkal.
Kerekes György képviselő: Tehát a MÁK kérése okán kell módosítani a kinevezést?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 68. §
(4) bekezdése írja elő, hogy a vezetői megbízás lejárta kizárólag július 1-től augusztus 15-ig
terjedő időszakra eshet. A megszüntetésnek akkor is ezen időpontra kell esnie, ha eredetileg
hat hónappal előtte, vagy utána szűnne meg a vezetői megbízás. Ezen jogszabályi előírás
miatt kell módosítani a határozatot és a kinevezést.
Krcsméri Tibor képviselő: Előfordulhat, hogy egy ideig nem lesz vezetője az ÁMK-nak?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az ÁMK vezetésével megbízási szerződéssel ideiglenesen – a
vezetői pályázati eljárás lebonyolításáig, és az új vezető kinevezéséig – megbízhat egy arra
alkalmas személyt a Testület. A jelenlegi intézményvezető felmentési ideje alatt ki lehet írni a
munkakörre a pályázatot. A pályázati eljárás lebonyolításáig megbízási szerződés alapján
biztosítják a feladat ellátását. A jogszabály fenti rendelkezését figyelembe véve célszerű július
1. napján kinevezni az új intézményvezetőt.
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Rajos István alpolgármester: A Testület korábbi döntése kapcsán arra az álláspontja jutott,
hogy 2019. évben ki szeretné írni a vezetői pályázatot, ezzel egyidőben Soósné Záluszki
Mária nyilatkozattal erősítette meg, hogy 2019. október 28. napjától nem kívánja ellátni az
intézményvezetői feladatokat, nyugdíjba vonul. A Testület élt azzal a jogszabályi
lehetőséggel, hogy pályáztatás nélkül magasabb vezetői megbízást adott a jelenlegi
intézményvezetőnek, amely megbízás azonban kizárólag július 1. és augusztus 15. napja közé
eshet. Ezért kell a korábbi határozatot ennek megfelelően módosítani.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy 2020. aug. 15-ig nevezze ki a Testület az ÁMK
intézményvezetőjének Soósné Záluszki Máriát, jelenlegi intézményvezetőt, azzal a feltétellel,
hogy vállalja, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor, 2019. október 28.-án
lemond tisztségéről. Javasolja, hogy a Testület ennek megfelelően módosítsa a
137/2018.(V.30.) Kt. sz. határozatát. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért
azzal, hogy a Testület az alábbiak szerint módosítsa a Soósné Záluszki Mária
intézményvezetői kinevezéséről szóló 137/2018. (V.30.) kt. sz. határozatát:
„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 2020. augusztus 15.-éig ismételten magasabb vezetői megbízást
ad a József Attila Általános Művelődési Központ vezetésére, heti 40 órás munkaidőben, azzal
a feltétellel, hogy Soósné Záluszki Mária vállalja, hogy a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár elérésekor, 2019. október 28.-án lemond tisztségéről”, azonban a határozat
egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyják, 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:
183/2018. (IX.26.) Kt. számú határozata
A Soósné Záluszki Mária intézményvezetői kinevezéséről szóló
137/2018. (V.30.) Kt. számú határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Soósné Záluszki Mária
intézményvezetői kinevezéséről szóló 137/2018. (V.30.) kt. sz. határozatát:
„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
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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 2020. augusztus 15.-éig ismételten magasabb vezetői megbízást
ad a József Attila Általános Művelődési Központ vezetésére, heti 40 órás munkaidőben, azzal
a feltétellel, hogy Soósné Záluszki Mária vállalja, hogy a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár elérésekor, 2019. október 28.-án lemond tisztségéről.
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: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
184/2018.(IX.26.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 101/2018., 109/2018., 137/2018., 140/2018.,
165/2018., 169/2018., 177/2018., 178/2018., 179/2018., 181/2018. Kt. sz. nyílt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Köszönti az ülésen a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának tűzoltóparancsnokát, Tóth Péter tű. őrnagy urat. Felkéri
a parancsnok urat, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Köszönti a Tisztelt
Képviselő-testületet, az ülésen megjelenteket. Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én
elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvényt, amely alapot teremtett az új egységes katasztrófavédelmi
rendszer kiépítésére. Önkormányzati irányításból állami irányításba kerültek a tűzoltóságok. 4
szakterület épült ki, melyek a tűzoltás és műszaki mentés, az iparbiztonság, a polgári védelem
és a hatósági szakterület. A katasztrófavédelem legfontosabb célkitűzése a lakosságot
veszélyeztető hatások csökkentése, a káresetszámok csökkentése, illetve káreset
bekövetkezésekor a minél gyorsabb és szakszerűbb felszámolás. Ehhez szükséges technikai
felszereltséggel rendelkezik a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a
továbbiakban: MH HTP) 2017. decemberében az MH HTP megkapta az új magyar fejlesztésű
Rába típusú tűzoltófecskendőt. A tűzoltók a napjukat szigorú napirend alapján töltik, melynek
részét képezik a továbbképzések. A 2017. év egyik fontos feladata volt a továbbképzési
rendszer megújítása.
A szakterületekről:
Tűzoltás és műszaki mentés szakterület: az esetszámok folyamatos emelkedést mutatnak. Ez
elsősorban a globális éghajlatváltozásnak köszönhető, hiszen a viharkárok okozták az
esetszámok legfőbb növekedését. Mezőhegyesen 2017. évben 23 káresemény történt. Kiemelt
jelentőségű káresemény nem volt. A káresetek fajtáját illetően kiemeli a szén-monoxid
mérgezések, illetve a kéménytüzek csökkentésének a fontosságát. A kéménytüzek számának a
csökkentése érdekében felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a kéményseprést a
katasztrófavédelem végzi, magánszemélyek részére ingyenesen. A kéményseprést a
katasztrófavédelem munkatársai időpont egyeztetést követően végzik el. Megelőzés
szempontjából nagyon fontos a kémény megfelelő állapotának a megőrzése, illetve a
tüzelőberendezés ellenőrzése. Fontos a lakosság, a fiatalok, diákok felvilágosítása akár a
tűzesetek, akár a mérgezések megelőzését illetően. Ezen túlmenően fontosnak tartják felhívni
a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre. Ennek érdekében „Ne gyújts, gyűjts!” elnevezéssel
felhívást indított az NHKV Zrt. és Katasztrófavédelem közösen, amellyel megkeresik a
település önkormányzatait, iskoláit. Ugyanezen kampány során felhívják a figyelmet a
kéményseprés fontosságára, a kéménytüzek, a mérgezések megelőzésére, szén-monoxid
érzékelőket és füstérzékelőket bocsátanak a lakosság rendelkezésére. Pozitívum, hogy egyre
több lakásban található szén-monoxid érzékelő berendezés, a füstérzékelő azonban kevésbé
elterjedt. Fontos felhívni a lakosság figyelmét, hogy csak és kizárólag hatóság által bevizsgált
és megfelelőnek minősített szén-monoxid érzékelőket szabad megvásárolni.
Iparbiztonság szakterület: A térség iparosodása elmaradott, a főbb gazdasági profil a
növénytermesztés és állattenyésztés. A térségben egy veszélyes üzem található
Mezőkovácsházán. Az üzem által tárolt ammónia mennyisége alapján küszöbérték alatti
üzemnek minősül.
Polgárvédelmi szakterület: E szakterületen belül fontos feladat a belvíz elleni védekezés. A
települések belterületi vízelvezető rendszerét folyamatosan karbantartják kerül, így belvíz
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elleni védekezés nem történt. 2017. évben a településen a köteles polgári védelmi szervezetek
felkészítése megtörtént. Az Orosházi- és Mezőkovácsházai Járás lakosainak védelmére került
megalakításra a Dél-Békés Mentőcsoport (DBMCS). A DBMCS újraminősítésére 2018.
októberében kerül sor.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a beszámolót és a rövid tájékoztatót. Kéri, akinek
kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Jelenleg hány fővel működik az MH HTP? Mekkora összegű az
éves költségvetése?
Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Jelenleg 53 fővel működik a
tűzoltóság. Az MH HTTP nem önállóan gazdálkodik, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság minősül önállóan működő és gazdálkodó szervezetnek. A tűzoltóparancsnokság
központilag meghatározott keretből gazdálkodik, és a működéshez szükséges különböző
beszerzések is központilag történnek, ebből kifolyólag gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
nem lát el.
Deli Zoltán képviselő: Az Ön által elmondottak értelmében a magánszemélyek részére
ingyenes a kéményseprés. Amennyiben a magánszemély igényli a kéményének,
fűtőberendezésének az ellenőrzését, úgy az ellenőrzéskor kérheti a kémény kitisztíttatását is?
Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Igen, a kéményseprő ki fogja
takarítani a kéményt lakossági igénylő esetén. A tűzoltóparancsnokság állományából két fő
foglalkozik kéménysepréssel. A kéményseprő ipari közszolgáltatás megreformálásra került. A
lakossági közszolgáltatást a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központja vette át. A közszolgáltatás ellátását folyamatosan ellenőrzi a
Központ, ezáltal a kéményseprés minőségében is jelentős javulás következett be. A
kéményseprést ténylegesen, szakszerűen végzik el, továbbá megvizsgálják a kéményhez
tartozó berendezéseket is. A céljuk a kéménytüzek elkerülése.
Deli Zoltán képviselő: A füstérzékelő készülékek a lakosság számára kerülnek kiosztásra?
Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: A főigazgatóság a
füstérzékelő készülékekből egy meghatározott keretszámot kap. Szociális helyzettől függően
kerülnek kiosztásra a lakosság részére, amelybe be kívánják vonni a karitatív szervezeteket.
Mezőhegyes majorjaiban többnyire idősek élnek, fával kénytelenek fűteni, és korukból
fakadóan kevésbé veszik észre, ha tűz keletkezik a házban. Ennek okán vélhetően elsősorban
az Ő részükre kerülnek majd kiosztásra a készülékek, amelyek hang- és fényjelzést
bocsájtanak ki tűz esetén.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a magánszemély egyéni vállalkozó is egyben és a
vállalkozása székhelyeként a lakóingatlan van megjelölve, a kéményseprés díjköteles?
Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Igen, ebben az esetben a
vállalkozónak fel kell keresnie egy szolgáltatót, mert rajta keresztül tudja elvégeztetni a
7

kéményseprést és a berendezések ellenőrzését. Ez esetben fontos, hogy a vállalkozónak be
kell jelentenie a vállalkozását.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Társasházak esetében is – ahol vannak bérlakások és
magántulajdonban lévő lakások is – fizetni kell a szolgáltatásért. Ez érint önkormányzati
bérlakásokat is és a Ménesbirtok egyes bérlakásait is.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni az őrnagy úrnak a beszámolót és jó egészséget kíván az
állománynak! Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes Város területén
2017. évben végzett 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:
185/2018.(IX.26.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának Mezőhegyes Város területén 2017. évben végzett tevékenységéről
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése I. féléves
teljesítéséről szóló tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató és
mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Köszöni a pénzügyi vezetőnek a rendkívül jól érthető, tájékoztató jellegű
beszámolót, melyet az bizottsági ülésen vázlatosan ismertetett is. A bizottság elfogadásra
javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2018.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 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:
186/2018. (IX.26.) Kt.sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, a költségvetési
rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszegének változása okán
szükség van a költségvetési rendelet módosítására. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 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)
11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
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4. napirendi pont: Rendkívüli támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat súlyos anyagi helyzetére és likviditási
gondjaira tekintettel, rendkívüli támogatási kérelem benyújtási válik szükségessé. Ehhez kéri
a Testület hozzájárulását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület nyújtson be pályázatot rendkívüli
támogatás igénylése érdekében, és kérje fel a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a
helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás
munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására, kérje fel a polgármestert, hogy
intézkedjen a munkaanyag összeállításáról, 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:
187/2018. (IX.26.) Kt.sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Folyószámla-hitelszerződés módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az OTP Bank Nyrt. és Mezőhegyes Város Önkormányzata
között 65.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitel szerződés van érvényben. A keretösszeget
2018. szeptember 28.-án felül kell vizsgálni. A pénzintézettől kérelmezik a folyószámla–
hitelkeret 65.000.000 forintról 40.000.000 forintra történő mérséklését, amelyhez szükség van
a Testület jóváhagyására. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy hagyja jóvá a folyószámlahitelkeret 65 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra történő mérséklését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá az
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önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. által 2017. december 14-én megkötött 1-2-17-33000519-8. számú 65.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződésnek 2018. szeptember
hó 28. napjától 2018. december hó 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a hitelkeret
40.000.000,- Forintra történő mérséklését, az előterjesztésben ismertetett feltételek szerint,
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:
188/2018. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Folyószámla-hitelszerződés módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt.
által 2017. december 14-én megkötött 1-2-17-3300-0519-8. számú 65.000.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeretszerződésnek 2018. szeptember hó 28. napjától 2018. december hó 28.
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a hitelkeret 40.000.000,- Forintra történő mérséklését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére.
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként felajánlja
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
 másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjogot.
No.
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/10
Mezőhegyes, belterület
2. Szántó
806/3
Mezőhegyes, belterület
3. Szántó
806/7
Mezőhegyes, belterület
4. Irodaépület
850/1
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
5. Szántó
0445/34
Mezőhegyes, külterület
6. Szántó
0647/10
Mezőhegyes, külterület
7. Szántó
093/4
Mezőhegyes, külterület
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. szeptember 28.
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6. napirendi pont: A Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének felmondása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Testületnek, hogy vegye tudomásul a mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet
vállalkozó orvosa, Dr. Szegvári Péter háziorvos bejelentését, miszerint 2019. március 31.
napjával – nyugdíjba vonulása okán – meg kívánja szüntetni az önkormányzattal kötött
feladat-ellátási szerződést. Reméli, hogy sikerül megfelelő időben új háziorvost találni, akár
az önkormányzat, akár a doktor úr részéről.
Mitykó Zsolt polgármester: Esetlegesen van már új háziorvos jelölt?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Háziorvos jelölt sajnos még nincs. Kéri, segítsék munkájukat
azzal, hogy amennyiben ismernek olyan orvost, aki szívesen praktizálna Mezőhegyesen,
jelezzék. Dr. Szegvári Péter úr igyekszik a segítségükre lenni az új orvos megtalálásában. A
doktor úr célja nem a vagyonszerzés a praxisjog értékesítése által, hanem az, hogy a praxis
zökkenőmentesen átadásra kerüljön és biztos kézben tudhassa azt.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben rezidens érkezne, úgy a doktor úr vállalja a
mentori szerepet is, tekintettel arra, hogy amennyiben a háziorvos jelölt rezidens, vagy más
szakterületről érkezne, és nincs meg a háziorvosi szakvizsgája, úgy mentort szükséges
biztosítani.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A doktor úr
ragaszkodna ahhoz, hogy az ő általa javasolt háziorvos jelölttel kössön az önkormányzat
feladat-ellátási szerződést? Abban az esetben is értékesíti a doktor úr a praxisát, ha az
önkormányzat talál új háziorvost? Ekkor is fizetnie kell a praxisért az új háziorvosnak?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A doktor úr részéről nincs jelentősége annak, hogy ki találja
meg az új háziorvost, ő mindenképpen szeretné értékesíteni a praxisát. Az önkormányzatnak
és a doktor úrnak is az a célja, hogy zökkenőmentes legyen a feladat-ellátás. 2019. március
31. napjáig Dr. Szegvári Péter látja el a háziorvosi feladatot. Ezt követi a 6 hónapos,
praxisértékesítésre nyitva álló határidő. Amennyiben a hat hónap alatt nem sikerül a praxist
értékesíteni, úgy a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra. A doktor úr már most igyekszik a
praxisát értékesíteni, de sajnos eddig nem túl sok sikerrel. Mezőhegyesen, mint ahogyan az
országban sok helyen, rendkívül nehéz a háziorvosi praxist értékesíteni.
Deli Zoltán képviselő: Jelenleg mekkora értéket képvisel egy háziorvosi praxis?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Információja szerint 12-13 millió Ft. Azzal tisztában van a
doktor úr, hogy Mezőhegyesen ekkora összegért nem fogja tudni értékesíteni a praxist. A
praxis értékesítése a két orvos megállapodásának a függvénye. Amennyiben a doktor úr talál
vevőt, úgy az elidegenítésre vonatkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó orvos
megjelölésével be kell jelentenie az önkormányzatnak. Az önkormányzat ezt követően kikéri
az illetékes egészségügyi szerv véleményét a jelöltről. Az önkormányzat nem köteles
elfogadni az orvos által javasolt új háziorvos jelöltet, nem köteles feladat-ellátási szerződést
kötni vele. Egy pályakezdő praxisjogot szerző orvosnak lehetősége van központi támogatás
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igénylésére, amely által fejlesztheti a praxisát. Ellenben annak is megvan az esélye, hogy az
orvosjelölt nem kívánja megvásárolni a praxist, de szeretne háziorvosként Mezőhegyesen
dolgozni.
Kerekes György képviselő: Amennyiben nem tudja sem a doktor úr, majd sem az
önkormányzat értékesíteni a praxist, de találnak új háziorvost, úgy közalkalmazottként
foglalkoztathatja őt az önkormányzatnak? Ebben az esetben minden, a feladat-ellátáshoz
szükséges eszközt, orvosi kelléket, orvosságot az önkormányzatnak kell biztosítania?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben azonban találnak új háziorvost, úgy Ő a
Kormánynak, az új egészségügyi rendszernek köszönhetően, támogatást vehet igénybe az
újonnan betöltendő álláshelyre, a praxis megvásárlására, fejlesztésére. Még abban az esetben
is támogatást vehet igénybe, ha nem vásárolja meg a praxist, de fejleszteni kíván az adott
háziorvosi körzetben. Dr. Szegvári Péter a támogatás igénylésében is segítséget kíván
nyújtani, amennyiben találnának új háziorvos jelöltet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az új háziorvos, akár megvásárolja a praxist, akár nem,
eszközbeszerzésre, fejlesztésre igényelhet központi támogatást.
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Szegvári Péter maximálisan segíteni fogja a leendő
háziorvost. Számára nem az a lényeg, hogy minél nagyobb összegért értékesítse a praxisát,
hanem, hogy az minél hamarabb betöltésre kerüljön, zökkenőmentes legyen a feladat-ellátás,
és biztosított legyen a betegellátás.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul a Mezőhegyesi III. számú
háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának, Dr. Szegvári Péter háziorvosnak a bejelentését és
a háziorvos kérelmének megfelelően, 2019. március 31. napjával, hat hónapos felmondási időt
követően, az önkormányzattal egészségügyi alapellátás háziorvosi körzetre kötött feladatellátási szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg, 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:
189/2018. (IX.26.) kt. számú határozat
A Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet
vállalkozó háziorvosának, Dr. Szegvári Péter Mezőhegyes, Ruisz Gy. u. 1. szám alatt
praktizáló háziorvosnak a bejelentését tudomásul veszi, és a háziorvos kérelmének
megfelelően, 2019. március 31. napjával (hat hónapos felmondási időt követően) az
önkormányzattal egészségügyi alapellátás háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási
szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmező háziorvost.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul

13

7. napirendi pont: „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József
Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-201600257. azonosítószámú projektben informatikai eszközök beszerzése
Mitykó Zsolt polgármester: Az Önkormányzat 24.996.612,- Ft összegű támogatást nyert a
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázaton. A projekt
keretében szükségszerű informatikai eszközök beszerzése – amely 4 db laptop beszerzését
jelentette – így a pályázati feltételrendszernek megfelelően árajánlatot kértek az
előterjesztésben ismertetett cégektől. A legkedvezőbb ajánlatot a Proton Tech Kft. adta. A
pályázat szoros időbeosztására tekintettel szükség volt az informatikai eszközök mielőbbi
beszerzésére, amely megtörtént, így a beszerzés utólagos jóváhagyását kéri. 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.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület utólagosan hagyja jóvá az
informatikai eszközök beszerzését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a Testület utólagosan
hagyja jóvá az EFOP-3.3.2 számú pályázathoz kapcsolódóan informatikai eszközök
beszerzését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a témát illetően, azt tegye
meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén
kérte, hogy az előterjesztésben tütessék fel, pontosan milyen típusú laptopok beszerzésére
kérték az árajánlatokat, tekintettel arra, hogy rendkívül széles a választék a piacon, és
egyértelműsítsék, hogy mindegyik cég ugyanazon típusú műszaki cikkre adta az ajánlatát.
Mitykó Zsolt polgármester: Képviselő úr kérésének megfelelően javítják az előterjesztést.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
hagyja jóvá a „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila
Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázatban az
informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot
adó Proton Tech Kft. felkérését bruttó 1.270.000,- Ft összegért, és utólag hagyja jóvá az
eszközök fenti áron történt beszerzését, 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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190/2018. (IX.26.) kt. sz. határozat
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben informatikai eszközök beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázatában az informatikai eszközök beszerzésére
vonatkozó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot adó Proton Tech Kft. (6724 Szeged,
Bálint S. u. 18/A.) felkérését bruttó 1.270.000,-Ft összegért, és utólag jóváhagyja az eszközök
fenti áron történt beszerzését.
A kiadást a pályázat költségvetése fedezi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József
Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-201600257. azonosítószámú projektben programmódszertani anyag beszerzése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előző napirendi pont kapcsán említett projekt keretében
szükségszerű programmódszertani anyag kidolgozása is. A pályázati feltételrendszernek
megfelelően a feladat ellátására árajánlatot kértek az előterjesztésben ismertetett gazdasági
szereplőktől. A legkedvezőbb ajánlatot a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület adta. A
szoros időbeosztásra figyelemmel szükség volt az eljárás lebonyolítására, a megfelelő
gazdasági szereplő kiválasztására, így a szerződés 2018. július 20. napján megkötésre került,
amelynek utólagos jóváhagyását kéri. 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.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület utólagosan hagyja jóvá a
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázat kapcsán a Dél-alföldi
HEURégió Pont Egyesülettel kötött szerződést, mely a programmódszertani anyag
kidolgozására irányult.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület utólagosan hagyja jóvá az programmódszertani
anyag kidolgozására megkötött szerződést, és a beszerzési eljárás lebonyolítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá az
önkormányzat „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila
Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázatában a
programmódszertani anyag kidolgozására vonatkozó feladatok ellátására a legkedvezőbb
árajánlatot adó Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület felkérését bruttó 3.000.000,- Ft
megbízási díj fejében, valamint utólag hagyja jóvá a fenti tárgyban 2018. július 20.-án kelt
szerződést, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
191/2018. (IX.26.) kt. sz. határozat
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben programmódszertani anyag beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázatában a programmódszertani anyag
kidolgozására vonatkozó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot adó Dél-alföldi
HEURégió Pont Egyesület (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) felkérését bruttó 3.000.000,Ft megbízási díj fejében, valamint utólag jóváhagyja a fenti tárgyban 2018. július 20.-án kelt
szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
A kiadást a pályázat költségvetése fedezi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz
történő csatlakozásról
Mitykó Zsolt polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020-as tanévre
is felhívást tett közzé, mely szerint csatlakozhatnak az önkormányzatok a Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat minden évben élt ezzel a
lehetőséggel, ezért javasolja, hogy a következő tanévre is csatlakozzon a felhíváshoz, ezáltal
egy plusz támogatási lehetőséghez juttathatják az arra rászoruló diákokat. Az előterjesztést
mindhárom bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület csatlakozzon a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a Testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő
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fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, kézfelnyújtással jelezze.

Önkormányzati

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:
192/2018. (IX.26.) Kt. határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához.
A pályázathoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 02. a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére
10. napirendi pont: Együttműködés a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal
Mitykó Zsolt polgármester: A Jooble nemzetközi állásgyűjtő portál azzal foglalkozik, hogy
egy felületre gyűjtenek minden álláshirdetést, amely által megkönnyítik az álláskeresőknek az
álláshirdetések keresését, elérését. Partneri megállapodást szeretnének kötni az
önkormányzattal, amely azzal jár, hogy elérhetővé kell tenni a város honlapján a cég Békés
megyei és egyéb állásajánlatait, melyek közül a lakosság válogatni tud. Az együttműködés
ingyenes és kölcsönösen előnyös, hiszen a Jooble elhelyezi Mezőhegyest a "Híres
intézmények és városok" saját üzemeltetésű weboldalán. 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: Tekintettel arra, hogy a céggel történő együttműködés ingyenes, így javasolja, hogy a
Testület éljen a Jooble nyújtotta lehetőséggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Egy olyan ajánlatról kell a Testületnek döntenie, amely által a jobb
munkalehetőségek reményében a fiatal, mezőhegyesi szakemberek elmehetnek a városból.
Akkora mennyiségű állásajánlat lesz elérhető az álláskeresők számára, amely vélhetően célt
fog érni, és lesznek szakemberek, akiknek sikerül állást találniuk, azonban vidéken.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Jooble jelenleg is közzéteszi különböző fórumokon az
állásajánlatokat. Mivel egy nemzetközi állásgyűjtő portálról van szó, külföldi cégek,
szervezetek állásajánlatait is hirdeti. Elsősorban nagyvárosok álláshirdetései jelennek meg,
angol nyelven, minimum angol nyelvtudással rendelkező szakembereket keresve, tehát
viszonylag kevés mezőhegyesi szakember lehet érintett a kérdésben.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki együttműködési szándékát a Jooble nemzetközi
állásgyűjtő portállal, mely arra irányul, hogy az önkormányzat saját honlapján közzéteszi a
Jooble portál által küldött Békés megyei és egyéb állásajánlatokat, a Jooble portál pedig
elhelyezi Mezőhegyest a "Híres intézmények és városok" saját üzemeltetésű weboldalán
azzal, hogy az együttműködés ingyenes és mindkét fél számára kölcsönösen előnyös,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
193/2018. (IX.26.) kt. számú határozat
Együttműködés a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kinyilvánítja együttműködési
szándékát a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal, mely együttműködés ingyenes és
mindkét fél számára kölcsönösen előnyös.
Az együttműködés keretében az önkormányzat saját honlapján közzéteszi a Jooble portál által
küldött Békés megyei (és egyéb) állásajánlatokat, a Jooble portál pedig elhelyezi
Mezőhegyest a "Híres intézmények és városok" saját üzemeltetésű weboldalán.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Jooble állásportál képviselőjét,
Szlávik Júlia területi menedzsert.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 5.
11. napirendi pont: A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban arról döntött, hogy lehetőséget biztosít a
helyi lakosoknak a tulajdonukban lévő ingatlan előtti közterületi járda felújítására,
megépítésére úgy, hogy az önkormányzat biztosítaná az építőanyagot, de a munkálatokat a
lakóknak saját maguknak kellene elvégezni. Erre a célra a Testület bruttó 1 millió Ft-ot
biztosított. Korábban a Testület 482.150,- Ft összegben nyolc igénylést hagyott jóvá. A
testületi anyag megküldéséig a határozati javaslatban szereplő lakosok jelezték, hogy élnének
a lehetőséggel. Kéri a járdaépítéshez szükséges építőanyag térítésmentes biztosítását. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. A bizottság
javasolja, hogy a határozati javaslatban foglalt kérelmezőknek biztosítson a Testület
építőanyagot az ingatlanuk előtti járda felújításhoz.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az esetleges kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
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Kerekes György képviselő: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésén
jelezték, hogy Bálint György Mezőhegyes, Komlósfecskéspuszta major 4/2. szám alatti lakos
esetében még nem tisztázott, hogy jogosult-e az építőanyagra.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A műszaki ügyintézőnek a testületi ülésig nem volt lehetősége
felmérni az érintett ingatlan előtti közterületet, tehát Bálint György esetében csak abban az
esetben kerül kiszállításra az építőanyag, ha a jogosultságot megállapították. Ezért is
fogalmazták meg úgy a határozati javaslatot (feltétellel), ahogy az előterjesztésben olvasható.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a lakossági járdaépítési
akció keretében a határozati javaslatban szereplő lakosoknak biztosítson térítésmentesen
építőanyagot az ingatlanjuk előtti közterületi járda felújításához azzal, hogy a kérelmezők az
építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és kötelesek az
elkészült szakaszt legkésőbb 2018. november 30.-áig átadni a forgalomnak, 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:
194/2018. (IX.26.) Kt. számú határozata
A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosoknak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti
közterületi járda felújításához:
- Bálint György, Komlósfecskéspuszta 4/2. – 9,0 q cement, 7,0 m3 homokos kavics;
- Kiss János, Vadrózsa u 7.. – 2,0 q cement, 1,5 m3 homokos kavics;
- Laurinyecz Tamás, Posta u.34. – 4,0 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Fónád Pálné, II. József krt. 83. – 2,5 q cement, 2,0 m3 homokos kavics;
- Török István, Váci u. 20. – 3,5 q cement, 2,5 m3 homokos kavics;
- Kissné Gyüre Andrea, Petőfi u. 15. – 9,0 q cement, 7,0 m3 homokos kavics;
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2018. november 30.-áig átadni a forgalomnak.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőket.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 3.
12. napirendi pont: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Mezőkovácsháza
Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérte az önkormányzat segítségét. Az
Alapítvány mentéstechnikai eszközök, sürgősségi táska és speciális égési kötszerek
beszerzéséhez kér anyagi támogatást. Javasolja, hogy 10.000,- Ft-tal támogassa a Testület az
Alapítvány kérését. 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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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület 10.000,- Ft-tal támogassa az
Alapítvány kérését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság
egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 10.000.-Ft-tal
támogassa az Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése nyomán a Mezőkovácsháza
Mentőállomásra szükséges mentéstechnikai eszközök (sürgősségi táskák, speciális égési
kötszerek) beszerzését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
195/2018. (IX.26.) kt. számú határozat
A Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal (azaz: tízezer
forinttal) támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése nyomán a
Mezőkovácsháza Mentőállomásra szükséges mentéstechnikai eszközök (sürgősségi táskák,
speciális égési kötszerek) beszerzését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 5.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Rendkívül csekély
összeg a 10.000,- Ft egy ilyen szolgáltatást nyújtó Mentőállomásnak. Ebben a
megfogalmazásban nem tudja támogatni a kérést. Amennyiben meg lennének elégedve a
Mentőállomás szolgáltatásával, úgy akár nagyobb összeggel is támogathatnák az eszközök
beszerzését. Ugyanakkor felmerült annak gondolata is, hogy milyen alapon támogassa
Mezőhegyes a Mentőállomást, miközben a Testület többszöri kérése ellenére nem
csatlakozhatott az általuk működtetett központi orvosi ügyelethez.
13. napirendi pont: A TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása pályázat helyzetéről (szóbeli
előterjesztés)
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet a TOP-2.1.2 kódszámú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázattal kapcsolatos
ismeretekről.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2
kódszámú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat kidolgozásának
hosszas előkészületei, a pályázat benyújtásának többszöri próbálkozása ellenére az Irányító
Hatóság a pályázatot elutasította. A Zöld város projekt keretében a térség négy nagyvárosa –
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Medgyesegyháza – együttesen pályázhatott,
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lehatárolt keret terhére. Sajnálatos módon a négy pályázatból kizárólag Mezőhegyes pályázata
került elutasításra. Az erre a célra lehatárolt keret azonban nem csoportosítható át más
fejlesztési elképzelés megvalósítására, így ez a keret továbbra is megpályázható. Több részről
felmerült annak gondolata, hogy Mezőhegyes pályázata politikai nézetek miatt került
elutasításra. Hangsúlyozza, hogy a pályázatot az Irányító Hatóság a rá vonatkozó jogszabályi
feltételek – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – nem
teljesülése miatt utasította el. Az Irányító Hatóság elutasító végzésében nem részletezte az
elutasítás indokát, ezért ennek tisztázása, illetve a projekt megvalósítása, és a további
lehetőségek megteremtése érdekében Simonka György országgyűlési képviselő úrral, és Zalai
Mihály Úrral, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az elnökével személyes
megbeszélésen voltak jelen Oláh Gábor Úrnál, az Európai Uniós Források Felhasználásáért
Felelős Államtitkárság regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkáránál. A
megbeszélés eredményeképpen megállapították, hogy azok az indikátor tényezők, amelyek a
pályázatban meghatározásra kerültek, irrelevánsak a pályázati feltételekhez viszonyítva. Ilyen
tétel például az a 14.000 m2 terület, amely e pályázat keretében felújításra került volna, vagy a
mobil lelátó, amely túlárazottan került beépítésre a pályázatba. Mint ismert, 2016. évben
elkészített költségvetés alapján került benyújtásra a pályázat, de időközben jelentős drágulás
volt tapasztalható az építőiparban. Mivel ezen pályázati keret – 220 millió Ft – nem
csoportosítható át más fejlesztési elképzelés megvalósítására, az rendelkezésre áll. Sőt
megemelték az összeget 230 millió Ft-ra, tekintettel arra, hogy azon pályázati projektekre
lehatárolt keretösszeg újra elosztásra került, amely projekteket valamilyen oknál fogva nem
valósítottak meg más településeken. Az országgyűlési képviselő úr, illetve az elnök úr
tájékoztatták arról, hogy Mezőhegyesnek lehetősége van a pályázat újbóli benyújtására.
Felhívták a figyelmét, hogy a korábbi konstrukcióban nem célszerű újból benyújtani a
pályázatot, tehát a pályázat teljes átdolgozása válik szükségessé, amennyiben a Testület úgy
határoz, hogy be kívánja újból nyújtani a pályázatot. A Testületnek abban kellene állást
foglalnia, hogy be kívánja-e nyújtani újból a pályázatot, annak ismeretében, hogy az lehatárolt
keret terhére történne meg, továbbá, hogy a pályázat benyújtásának a határideje: 2018.
október 31. napja. A Testületnek újra át kellene gondolnia, hogy milyen tartalmi elemekkel
készíttessék elő a pályázatot. Amennyiben a Testület úgy határoz, hogy a pályázatot
ismételten benyújtja, javasolja és kéri, hogy elektronikus formában kerüljön megküldésre a
Testület tagjainak minden eddigi, a pályázattal kapcsolatos dokumentum, a pályázati felhívás,
illetve azok az indikátor tényezők, amelyek miatt elutasításra került a pályázat. Amennyiben a
pályázat benyújtása mellett döntenek, úgy célszerű újragondolni az elképzelést. Az elutasított
pályázattal kapcsolatosan felmerült és már kifizetett előkészítési költség – a teljes költség 1,71,8 %-a – sajnos az esetleges új pályázatban nem elszámolható költség. Ez azt jelenti, hogy új
pályázat esetén, újra meg kell fizetni az előkészítés költségét. Az előkészítés költsége
elszámolható a pályázatban, kivéve, ha a pályázat elutasításra kerül. Javasolja, hogy a Testület
gondolja át, esetlegesen milyen új tartalmi elemekkel lehetne benyújtani az új pályázatot,
majd a költségek ismeretében döntsön a pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásával
kapcsolatos minden eljárást ismételten le kell folytatni. Ilyen például a pályázatíró, pályázatot
előkészítő cég kiválasztása. Jelen ülésen még nem szükséges meghoznia a Testületnek a
döntést, egyelőre gondolják át, hogy van-e értelme benyújtani a pályázatot, majd egy
rendkívüli ülés keretében kellene meghozni a végleges döntést.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelkezésre álló dokumentumokat, és minden a pályázattal
kapcsolatos információt megküldenek a Testület tagjainak a következő napokban. Tekintettel
arra, hogy rövid idő áll rendelkezésre a pályázat benyújtására, rövid időn belül meg kell
kezdeni az előkészületeket.
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Rajos István alpolgármester: A testületi döntéssel még nincsenek elkésve, azt a pályázat
benyújtásáig bármikor meghozhatják, feltéve, hogy nem sok változtatást eszközölnek a
pályázaton, és esetlegesen ugyanazt a céget bízzák meg a pályázat előkészítésével.
Mitykó Zsolt polgármester: Az eddigiekben mekkora összeget fizetett ki az önkormányzat a
TOP-2.1.2 kódszámú pályázat kapcsán?
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben 1,7-1,8 % került kifizetésre, úgy hozzávetőlegesen 3,5
millió Ft-ot.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezt az összeget nem lehet elszámolni az esetlegesen újonnan
benyújtott pályázatban?
Rajos István alpolgármester: Nem, mert az a pályázati kiírás szerint nem elszámolható az új
pályázati kiírásban. Fontos információ, hogy a projekt fejlesztésre fordítható nettó összege
175-180 millió Ft. Ezen projekt keretében került volna kialakításra a piactér, megvalósult
volna az ÁMK épülete és a Nagymagtár közötti tér rendezése, a szabadtéri színpad fedetté
tétele, illetve mobil lelátót terveztek vásárolni. A jelenlegi költségek ismeretében –
szakemberek véleményére alapozva – ezen tételek közül a piactér és a térrendezés
megvalósításának a költsége kimerítheti a rendelkezésre álló keretet. Többek között az építési
költségek drasztikus emelkedése is megindokolja a pályázat újragondolását.
Magyar Tibor képviselő: A lehatárolt keret azt jelenti, hogy az csak Mezőhegyes által
kidolgozott fejlesztési elképzelést szolgálhat, az az összeg nem csoportosítható át más
település által kigondolt fejlesztési elképzelés megvalósítására. A 220 millió Ft is
Mezőhegyes fejlesztési elképzelését szolgálta volna, de a pályázat elutasításra került, mert a
pályázati előírásokkal szemben nem megfelelő tartalommal töltötték fel a pályázatot.
Amennyiben átdolgozzák a pályázatot és az mindenben meg fog felelni a pályázati kiírásnak,
úgy feltételezhetően pozitív elbírálásban részesíti azt az Irányító Hatóság.
Rajos István alpolgármester: Függetlenül attól, hogy Mezőhegyes pályázata nem részesült
pozitív elbírálásban, az erre a fejlesztésre lehatárolt keret nem került át a szabad keretbe, tehát
nem pályázhat arra más település. Abban az esetben viszont, ha a Testület úgy határoz, hogy
nem kíván indulni a pályázaton, úgy hasonló céllal más település pályázhat az összegre.
Kerekes György képviselő: A pályázat elutasítása annak köszönhető, hogy a pályázatíró
irreális adatokat közölt, nem a pályázati feltételrendszernek megfelelő és Testület által
meghatározott elképzelést dolgozott ki a pályázatban. Mely adatok voltak irreálisak?
Rajos István alpolgármester: A Testület meghatározta, hogy milyen fejlesztést kíván
megvalósítani a pályázaton belül, ennek megfelelően készült el és került benyújtásra a
pályázat. Az Irányító Hatóság szerint ezen elképzelés túl nagy léptékű ahhoz, hogy az a
pályázaton belül teljes mértékben megvalósításra kerülhessen. Túl sok fejlesztés volt
betervezve az elnyerhető pályázati összeghez viszonyítva.
Kerekes György képviselő: A pályázat benyújtása során nem készült költségvetés?
Amennyiben igen, úgy abból már látható lett volna, hogy az elképzelés túllépi az elnyerhető
támogatás mértékét.
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Rajos István alpolgármester: Rendelkezésre állt egy meghatározott keretösszeg, amelyet
megpróbáltak tartalommal feltölteni. Tételes költségvetést nem tartalmazott a pályázat, mert
minden pályázat projektötlet alapján indult, amelyhez kötelezően nem kellett készíteni
költségvetést. A projektötlet kidolgozása 2015. évben kezdődött, amikor azon elképzelések az
önkormányzat által megkérdezett szakemberek szerint megvalósíthatók lettek volna a
pályázatban. Az építőiparban jelentkező drasztikus áremelkedésnek köszönhetően a
projektötlet kivitelezésének a költsége jelentősen meghaladja azt az összeget, amellyel
benyújtásra került a pályázat. Az Irányító Hatóság szerint ez a nagy volumenű elképzelés a
rendelkezésre álló keretösszegből nem megvalósítható.
Kerekes György képviselő: Az új pályázatot szintén a Projektfelügyelet Kft-vel kívánják
elkészítettetni?
Mitykó Zsolt polgármester: Nem feltétlenül. Nincs megkötés a tekintetben, hogy kivel
készíttetik el a pályázatot. Rövid időn belül rendkívüli ülést szükséges összehívni. Addig
minden rendelkezésre álló dokumentumot megküldenek a Testület tagjai részére.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Garanciát szeretne arra
vonatkozóan, hogy ez az elkülönített összeg valóban rendelkezésre áll. Mint ismert, a Magyar
Államkincstár utasítására minden pályázati előleget, - amely az önkormányzat által nyitott
külön alszámlán került elhelyezésre,- át kell utalniuk a MÁK erre a célra rendszeresített
alszámlájára. Rendkívül rövid a pályázat benyújtására rendelkezésre álló közel 1 hónap. Az
alpolgármester úr által elmondottak szerint egy teljesen újragondolt projektet kellene október
31. napjáig kidolgozni. Az elutasított pályázat előkészítésének díját az önkormányzat saját
forrásból fizette ki a Projektfelügyelet Kft-nek, hitelfelvétel terhére. Ezen pályázat esetében is
ígéretet kaptak arra, hogy az pozitív elbírálásban részesül, ezzel ellentétben elutasították.
Rajos István alpolgármester: Nem lenne szükség a teljes projekt átdolgozására, nem egy
teljesen új projekt kidolgozásáról beszélt. A jelenlegi projektelképzelés újragondolása
elegendő lenne az új pályázat benyújtásához. Mivel az elutasított pályázat olyan
elképzeléseket tartalmazott, amely az Irányító Hatóság szerint nem megvalósítható az adott
kereten belül, elegendő lenne szűkíteni a pályázaton belüli projektötletek számát és egy
kisebb költségvetésű fejlesztést megvalósítani. A lehatárolt keret az eddigiekben is
rendelkezésre állt, és a jövőben is rendelkezésre fog állni, az nem használható fel más
fejlesztési elképzelés megvalósítására. Az is Mezőhegyesnek, illetve a polgármester úrnak
köszönhető, hogy a négy város egyszerre tudott indulni a pályázaton.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben ismét a Projektfelügyelet Kft-t bízná meg a
Testület a pályázat elkészítésével, arra esetlegesen van-e lehetőség, hogy az új pályázat
elkészítését minimális díj ellenében vállalja el? Az előző pályázat előkészítéséért az
önkormányzat igen komoly összeget fizetett ki a Kft-nek. Van-e esetlegesen esély arra, hogy a
Kft. az előző pályázat előkészítési díja fejében készíti elő az új pályázatot, tekintettel arra,
hogy azon csak kisebb módosításokat kell eszközölni. Volt-e egyeztetés a Kft. és az
önkormányzat között a tekintetben, hogy egyáltalán vállalná-e a Kft. a pályázat elkészítését?
Amennyiben a Testület a pályázat benyújtása mellett dönt, úgy a beadási határidő rövidségére
tekintettel, minél hamarabb ki kell választani a pályázatíró személyét. A rendkívüli testületi
ülésig egyeztetni kellene a Kft-vel, hogy vállalná-e a pályázat elkészítését, és mekkora
összegért. Megítélése szerint egy teljesen újragondolt pályázatot ennyi idő alatt nem lehet
kidolgozni. Fentiekre tekintettel első lépésként a Projektfelügyelet Kft-vel kellene tárgyalni a
pályázat elkészítése tárgyában.
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Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy október 3. napjára hívják össze a Testület
rendkívüli ülését. Ezen időpontig egyeztetnek a Projektfelügyelet Kft-vel. Megvizsgálják,
hogy számításba jöhet-e esetlegesen másik olyan cég, amely a határidő rövidsége ellenére
vállalná a pályázat elkészítését. Kéri, hogy a képviselők gondolják át esetlegesen mely
projektötletek kerüljenek ki az elképzelésből, tekintettel arra, hogy az eddigi koncepció túl
nagy költséget ölel fel a rendelkezésre álló keretösszeghez képest.
Rajos István alpolgármester: Köszöni jegyző úr javaslatát. A Projektfelügyelet Kft. várja az
önkormányzat hívását, a cég az önkormányzat rendelkezésére áll. Javasolja, hogy
polgármester úr vegye fel a kapcsolatot Kiss Tamás Úrral, a Projektfelügyelet Kft. ügyvezető
igazgatójával. A Kft. partner abban, hogy közösen gondolkodva újra benyújtásra kerüljön a
pályázat. Természetesen ettől függetlenül meg lehet keresni más, erre a munkára alkalmas
cégeket is.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy ne vesse el a Testület a pályázat benyújtásának
a lehetőségét. Előzetesen vizsgálják meg, hogy van-e reális esélye annak, hogy a pályázatot a
meghatározott határidőn belül be tudják nyújtani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Célszerűnek tartaná, ha a Projektfelügyelet Kft. rendkívüli
testületi ülés keretében tájékoztatást nyújtana a pályázat benyújtásának a lehetőségéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Megítélése szerint egy
hónap alatt egy ekkora volumenű pályázatot nem lehet előkészíteni.
Uj Zoltán képviselő: A Kft. kidolgozta az előző pályázatot, de annak tartalmát nem ismeri a
Testület.
Kerekes György képviselő: A Testület nincs tisztában azzal, hogy pontosan milyen
fejlesztések megvalósítására pályáz az önkormányzat. Ennél fogva is célszerű lenne, ha a Kft.
beszámolna a lehetőségekről.
Rajos István alpolgármester: Készült költségvetés a fejlesztési elképzelésekről. A
tisztánlátás érdekében javasolja, hogy minden rendelkezésre álló dokumentum kerüljön
megküldésre a Testület tagjai részére. Át kell tekinteni a dokumentumokat, majd
újragondolni, melyek azok az elképzelések, amelyeket egy esetlegesen benyújtandó új
pályázatban szerepeltetni lehet.
Magyar Tibor képviselő: Több projektelem is kidolgozásra került a pályázaton belül. Egy
projektötletet – mobillelátót – egy másik pályázat keretében fogják megvalósítani a
Mezőhegyesi Sportegyesület által. Ez a mobillelátó lényegesen kevesebb pénzbekerült, mint
amekkora összeggel a Zöld város projektben szerepelt. Olyan mértékben kellene újragondolni
a projektet, hogy abból csak egy-egy projektelemet kellene kivenni, tekintettel arra, hogy
annak megvalósítása – a jelenlegi építőipari árak ismeretében – már nem lehetséges. Célszerű
lenne előzetesen árajánlatokat kérni egy-egy projektelem kivitelezési költségeire, annak
érdekében, hogy a Testület eldönthesse, hogy a megvalósításra ezen pályázat keretében van-e
reális esély. Ez biztosítékot jelentene arra, hogy olyan projektelemek ne kerüljenek a
pályázatba, amelyek túlárazottak lennének.

24

Zsóriné Kovács Márta elhagyta az üléstermet. Távolléte nem befolyásolja a Testület
határozatképességét.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a kivitelezők kiválasztására
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Kerekes György képviselő: Mivel tételes költségvetés nem készült a pályázat benyújtásakor,
nem tudhatják, hogy azok a projektelemek, amelyek bekerültek a pályázatba,
megvalósíthatóak-e a rendelkezésre álló keretösszegből. A pályázatíró döntése alapján
kerülnek be a pályázatba az egyes projektelemek, ezért hiába támasztaná alá a Testület
árajánlattal az adott projektelem megvalósíthatóságát, a cég elhatározásától függ, hogy
bekerül-e a pályázatba, avagy sem. A pályázat elbírálásáért felelős Irányító Hatóság szakmai
szempontokat figyelembe véve vizsgálja meg, hogy az adott projektelem támogatható-e a
pályázaton belül, avagy sem.
Rajos István alpolgármester: Az Irányító Hatóság a pályázati támogatás odaítélésére
irányuló döntését a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
alapján hozza meg. A kormányrendelet által meghatározott kritériumoknak nem felelt meg
Mezőhegyes pályázata, mert irreális adatok szerepeltek benne. Jelen ülésen még nem kell
meghozni a Testületnek a döntést. Előzetesen vizsgálják meg, hogy van-e reális esélye a
pályázat határidőben történő benyújtásának, majd azt követően döntsön a Testület.
Zsóriné Kovács Márta visszatért az ülésterembe.
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület TAO pályázata által a lelátó felújításra
kerül, így a Zöld város projektben a lelátó megvalósításának nincs értelme. Meglátása szerint
át kellene gondolnia a Testületnek azt, hogy azzal a céggel készíttesse-e el az esetleges új
pályázatot, amelyik nem jól dolgozta ki az előzőt. Sajnálatos tény, hogy nem nyert a pályázat,
de – mint ahogyan a korábbiakban sem – most sem tisztázzák, hogy ki a felelős a hibáért.
Elgondolkodtató, hogy miért csak és kizárólag Mezőhegyes pályázatát utasították el. Ettől
függetlenül a pályázat újbóli benyújtása mellett foglal állást.
Magyar Tibor képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának 2017.
évi TAO pályázatában – amely a tornaterem parkettafelújítására irányult – szintén túlárazott
költségvetés készült, amely azt eredményezte, hogy elutasították a pályázatot. Az elutasítás
indoka, hogy szakmailag nem volt kellőképpen kidolgozva a pályázat, voltak olyan tételek,
amelyek megvalósítását – a pályázati célt figyelembe véve – nem tartottak indokoltnak. Az
idei évben sokkal átgondoltabb, kidolgozottabb költségekkel nyújtották be a pályázatot. A
Zöld város projekt keretében is alaposan meg kell fontolni, hogy milyen projektelemeket
kívánnak megvalósítani és azok részletes, tételes kidolgozása biztosíték arra, hogy
megfeleljenek a pályázati kiírásnak.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A pályázatíró
kiválasztására is beszerzési eljárást kell lefolytatni, legalább három árajánlat bekérésével,
mivel alá kell támasztani a piaci ár igazolásaként.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben nem új céget kérnek fel, hanem Projektfelügyelet
Kft-t, a Projektfelügyelet Kft-vel korábban kötött keretmegállapodás értelmében nem kell új
eljárást lefolytatni.
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Mitykó Zsolt polgármester: Jövő hét kedd vagy szerda napjára megbeszél egy időpontot a
Projektfelügyelet Kft-vel. Ezen időpontig a Testület tagjai áttanulmányozzák a
dokumentumokat, majd a Kft. által szolgáltatott újabb információk ismeretében döntenek a
pályázat benyújtásáról. Előreláthatólag október 3-án szerdán 15 órára rendkívüli ülést fog
összehívni a pályázat újbóli benyújtása okán.
14. napirendi pont: A 2019. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a város közvilágításának villamos
energia ellátására a jelenlegi szolgáltatóval, a legkedvezőbb ajánlatot adó NKM
Áramszolgáltató Zrt-vel kössön villamos energia adásvételi szerződést.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat egyéb feladatokat érintően is kapcsolatban
áll az NKM Áramszolgáltató Zrt-vel, ezért a jövőre tekintettel célszerű a Zrt. ajánlatát
elfogadni. Ilyen feladat, amelyet illetően kölcsönös az együttműködés a Zrt.-vel, a
kandeláberek festése, vagy a közvilágítás kiépítése a Kozma Ferenc utca egy meghatározott
szakaszán. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város
közvilágításának 2019. 01. 01.-től – 2019. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására a
jelenlegi szolgáltatóval - egyben a legkedvezőbb árajánlatot adó - NKM Áramszolgáltató
Zrt.-vel kössön villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott 19,80 Ft / kWh áron,
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:
196/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat
A 2019. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város
közvilágításának 2019. 01. 01.-től – 2019. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására a
jelenlegi szolgáltatóval - egyben a legkedvezőbb árajánlatot adó - NKM Áramszolgáltató
Zrt.-vel köt villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott 19,80 Ft / kWh áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. szeptember 27.
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Bejelentések
1. Tótkomlósi Autósport Egyesület kérelméről
Rajos István alpolgármester: Megkereste a Testületet Karasz Róbert, a Tótkomlósi
Autósport Egyesület elnöke. Az egyesület megkeresésében előadta, hogy a nemrégiben
elhunyt Iványi Zsolt mezőhegyesi lakos családjának támogatása érdekében karitatív eseményt
kívánnak szervezni Mezőhegyesen. A család megsegítése, az elhunyt hazaszállítása,
eltemettetése érdekében nagyszabású összefogás jött létre, gyűjtést szerveztek a
hozzátartozók, a rokonok, ismerősök, barátok. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik a
Tótkomlósi Autósport Egyesület. Élményautóztatást szerveznek, amelyhez kérik a Testület
támogatását. A rendezvény idejére az érintett útszakasz lezárásra kerülne. Az élményautózás a
volt Démász épület elől indulna, elhalad a Centrál épülete előtt, majd a Kozma Ferenc utcán a
Diadalívnél zárulna – visszaérkezés a Kossuth utcán, a Szociális Szervezeti Egység főbejárata
előtt elhaladva a volt Démász épületéhez. Felkéri Karasz Róbert Urat, az Egyesület elnökét,
tájékoztassa a Testületet az elképzelésről.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Köszönti a Testületet, az ülésen
megjelenteket. Köszöni, hogy lehetőséget biztosítottak az egyesület elképzeléseinek a
felvázolására. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Iványi Zsolt családjának megsegítésére
karitatív rendezvényt szeretnének megvalósítani Mezőhegyesen, élményautóztatás
formájában. Az élményautóztatás érinti a város több utcaszakaszát is. Az időjárási
körülmények figyelembevételével az eseményre minél hamarabb sort kívánnak keríteni, ezen
időpont 2018. október 6. napja lenne. Az esemény szervezője az egyesület. Az egyesület
pilótái saját tulajdonú gépjárművükkel jelennek meg, és biztosítanak lehetőséget az
élményautózásra. Az élményautózáson beszállókártya megvásárlásával vehetnek részt az
érdeklődők. Az így befolyt összeg teljes mértékben az elhunyt családjának a megsegítését
szolgálja. Az egyesület egyik legfontosabb célkitűzése a rászorulók megsegítése, többek
között beteg gyermekek gyógyításához szükséges anyagi támogatás gyűjtése, és így tovább.
Az Iványi Zsolt családjának megsegítése érdekében szervezett rendezvény kapcsán az
egyesület munkáját a Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat Alapítvány segíti azzal, hogy
az Alapítvány jogosult adomány gyűjtésére. Az alapítványon keresztül szeretnék az adományt
eljuttatni a család részére, tekintettel arra, hogy az egyesület nonprofit civil szervezetként nem
gyűjthet adományt. Információjuk szerint a család rendkívül szerény anyagi körülmények
között él, a családfő halálán túlmenően gondoskodniuk kell egy beteg nagyszülőről is, így az
egyesület szeretne ebben a formában segíteni rajtuk.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Elismeri, hogy az elhunyt feleségét rendkívül nagy tragédia
érte, de az elhunyt szülei mindenben a feleség és a gyermekek segítségére van, vállalják
minden olyan költség megfizetését, amelyet a család nem bír el. A temetési szertartás már
megtörtént, így nem feltétlenül tartja helyénvalónak, hogy egy ilyen típusú rendezvény
megtartására kerüljön sor, amely azzal jár, hogy a város legforgalmasabb útszakaszát lezárják.
A megkeresés alapján az élményautóztatásra 2018. október 6. (szombat) napján 10 és 16 óra
között kerülne sor. A Hild János utca egy szakasza jelenleg is lezárás alatt áll, ott
forgalomkorlátozás van érvényben. Az élményautóztatással érintett útszakaszok
buszforgalommal érintettek, kettő vasúti átjáró található azokon, illetve a rendezvény idején
nem lehetne megközelíteni egy nagyobb élelmiszerüzlet parkolóját sem.
Az érintett gépjárművek rendelkeznek-e rendszámmal?
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Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Igen. Olyan versenyautók
érkeznek, amelyek sportrendszámmal vannak ellátva, indítási naplóval rendelkeznek.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Rendőrség tájékoztatása szerint rendszám nélküli autók
érkezése esetén a teljes érintett útszakaszt le kellene zárni, tekintettel arra, hogy a levezető
szakaszon rendszám nélküli autó nem közlekedhet. A Testületet, az önkormányzatot, a
jegyzőt folyamatosan érik lakossági támadások a különböző rendezvények és események
miatt, elsősorban a zavaró hanghatások okán. Az egyesület egyeztetett a rendezvényt illetően
a családdal? Biztosak abban, hogy a család egyetért a rendezvénnyel, azzal, hogy ilyen
formában gyűjtsenek támogatást a megsegítésükre? Nem fogják megzavarni a gyász
időszakát? Az önkormányzat kellő segítséget nyújtott a családnak. Az út lezárásához
szükséges engedélyt – a közútkezelői hozzájárulást – a jegyző adja ki. Az érintett útszakasz
10 és 16 óra közötti lezárása nem lenne célszerű. Nem jelentene problémát, ha egy rövidebb
szakaszon kerülne lebonyolításra az esemény? Mint ahogyan korábban is tették ezt a Kozma
Ferenc utca egy rövidebb szakaszán – az orvosi rendelőtől a diadalívig.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Nem sokkal hosszabb
útszakaszról lenne szó jelen esetben, mint a korábbi rendezvénnyel érintett útszakasz hossza
volt.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Kozma Ferenc utcán található élelmiszer üzlet parkolóját a
jelzett időintervallumban nem lehetne megközelíteni. A Kossuth utcai vasúti átjárón a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. komoly teherforgalmat bonyolít le, így nem lenne
célszerű annak akadályoztatása sem. Amennyiben adományt kívánnak gyűjteni a családnak,
úgy azt célszerű lenne más formában megtenni. A balesetmentes élményautóztatás érdekében
le kellene zárni a teljes útszakaszt.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Az Egyesület 10 éve rendez
rally versenyeket Tótkomlós város belterületén, olyan formában, hogy a közúti forgalom elől
teljes mértékben elzárásra kerül több kilométeres útszakasz. A rendezvény minden esetben
megfelelt a szakhatósági előírásoknak, minden érintett szerv, és a lakosság kiértesítése időben
megtörténik, így sem lakossági, sem egyéb panasz nem érkezett az egyesület irányába. Úgy
véli, ha Tótkomlós belvárosában a két napon át tartó rally versenyzés nem okoz gondot, úgy
Mezőhegyesen egy nemes cél érdekében szervezett pár órás rendezvényt nyugodt szívvel meg
lehet szervezni. Amennyiben a lakosság értesítése időben megtörténik, nem lehet probléma, a
lakosság megértő lesz, hiszen a rendezvény egy igen nemes célt szolgál. Ugyanakkor megérti,
ha a lakosság egy részéből felháborodást vált ki a rendezvény. Fontos hangsúlyozni, hogy egy
mezőhegyesi elhunyt személy családjának a megsegítésére irányul a kezdeményezés. Az
egyesület célkitűzései között szerepel, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a bajba
jutottakat, az arra rászorulókat. A rendezvény biztonságtechnikai feltételeinek biztosítása a
szervező feladata, és a rendezvénnyel kapcsolatos mindennemű felelősség a szervezőt, az
egyesületet terheli. A rendezvény engedélyezésére illetékes szerveket időben megkeresik, a
szükséges engedélyeket beszerzik. Információi szerint az eddigiekben Mezőhegyesen
megrendezett rally versenyek csupán egy család felháborodását váltották ki, de azon
túlmenően az egyesület irányába nem érkezett panasz.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kozma Ferenc utca orvosi rendelőtől a Diadalívig tartó
szakaszán nem lehetne megtartani a rendezvényt? Ez a korábbi rendezvény útvonala lenne.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő: Nem gondolkozott az egyesület esetlegesen olyan útvonal
kijelölésében, amely nem korlátozza ilyen mértékben a forgalmat?
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: A polgármester úr által említett
útszakasz rendkívül rövid, tekintettel arra, hogy a beszállókártyákat egy meghatározott
összegért lehet megvásárolni, és azon összegért egy nagyobb élményt nyújtó autóztatást
kínálnának.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az egyesület által szervezett rally versenyek, és edzések okozta
hanghatások minden esetben lakossági felháborodást váltottak ki, és a panaszok a
Polgármesteri Hivatalhoz érkeztek. A tervezett jótékonysági rendezvény helyszíne a város
belvárosa lenne, amely még több lakost érint, mint a depónián tartott rendezvény. Véleménye
szerint még nagyobb lakossági felháborodást fog kiváltani. Javasolja, hogy szűkítsék le 2
órára a rendezvény időtartamát, ezáltal rövidebb időre fogják zavarni a lakók nyugalmát.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: A rendezvény célja, hogy minél
több támogatást tudjanak összegyűjteni a családnak. 2 óra erre nem elég.
Rajos István alpolgármester: Az egyesület – amely nem mellesleg tótkomlósi székhelyű –
segítő szándékkal szeretné a rendezvényt megszervezni, egy elhunyt mezőhegyesi személy
családját kívánják megsegíteni. Egy tótkomlósi egyesületről van szó, akik egy rendkívül
nemes cél mellé álltak, többek között ezért sem célszerű Őket támadni. A tervezett
rendezvény technikai oldala szabályszerű. Az, hogy mekkora hanghatással jár, és az mennyire
fogja zavarni a lakók nyugalmát, megítélés kérdése.
Krcsméri Tibor képviselő: Tudomása szerint szombat délután az érintett élelmiszerüzlet
zárva tart, így javasolja, hogy a rendezvény kezdési időpontját tegyék későbbi időpontra.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: A 13 és 17 óra közötti időszak
megfelelő lenne a rendezvény megtartására. Megítélése szerint 4 óra időintervallum elegendő
ahhoz, hogy kellő támogatást össze tudjanak gyűjteni.
Uj Zoltán képviselő: Érthető jegyző úr aggodalma, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben
hozzá érkeznek a lakossági panaszok. Vélhetően a családnak nincs kifogása a kezdeményezés
ellen, mivel a megsegítésükre már több fórumon is gyűjtés indult. Fontos hangsúlyozni, hogy
az egyesület kezdeményezésének a célja a család megsegítése, felvállalva azt, hogy a
tevékenységükkel akár lakossági felháborodást is kiválthatnak. A rendezvénnyel kapcsolatos
mindennemű felelősség az egyesületet terheli, így sem a Testületet, sem a Hivatalt nem érheti
vád az engedélyezés miatt. Egy jól megszervezett, és jól felépített rendezvény esetén
minimálisra szűkíthető az elégedetlenkedők száma. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények
színesítenék a város életét, legalább történne valami a városban. Mivel egy nem minden
hétvégén ismétlődő eseményről van szó, a rendezvény lebonyolítása szabályszerűen történik,
a szükséges engedélyeket az egyesület beszerzi, és az önkormányzatot semmiféle egyéb és
anyagi felelősség nem terheli, részéről támogatható a rendezvény.
Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben a lakosságot időben kiértesítik arról, hogy egy
jótékony célt szolgáló rendezvény kerül megszervezésre, az egyesület nem a saját
haszonszerzésért rendezi az eseményt, úgy megértő lesz a lakosság, és támogatható a
kezdeményezés.
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Kerekes György képviselő: Óva int mindenkit attól, hogy kegyeleti okokra hivatkozással
elemezzék a család anyagi helyzetét. Sem a Testületnek, sem az önkormányzatnak, sem
senkinek nincs joga ahhoz, hogy ítélkezzen ebben a helyzetben. A konkrét témát illetően a
Testületnek nincs hatásköre, a közútkezelői hozzájárulást a jegyző adja ki, tehát csak és
kizárólag tájékoztatás végett került a téma a Testület elé. Az egyesület segítő szándékkal egy
jótékony ügy mögé áll, nemcsak a nevét adja, hanem időt és pénzt áldoz az esemény
megszervezésére. Javasolja, hogy törekedjenek a megoldás keresésére, és ne a kifogásokat
sorakoztassák fel. Amennyiben az egyesület eredeti elképzelése bárminemű hátrányt okoz a
város életében, úgy próbáljanak meg olyan megoldást keresni, amely által minden fél számára
kedvező megállapodás születhet, és a rendezvény maximálisan eléri a célját. Kéri a Jegyző
Urat, hogy ennek érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Egyetért a Kerekes György képviselő úr által
elmondottakkal. Amennyiben az egyesületnek nem okoz gondot, hogy módosítsa a
rendezvény időpontját annak megfelelően, hogy az kedvező legyen mindenki számára, és
minden engedéllyel rendelkeznek, úgy véleménye szerint nincs akadálya az esemény
megtartásának. Szem előtt kell tartani, hogy az esemény egy karitatív célt szolgál. Kéri, hogy
a lakosság is legyen toleráns, hiszen egy egyszeri alkalomról lesz szó, egy igen nemes cél
érdekében. Úgy véli, hogy van annyi jó érzés az itt élőkben, hogy tolerálni fogják az
eseményt.
Magyar Tibor képviselő: A Testület kinyilváníthatja támogató szándékát, de fontos
hangsúlyozni, hogy a közútkezelői hozzájárulást a jegyző adja ki. A Testületnek e kérdésben
nem kell döntést hoznia, csak tudomásul kell vennie a tájékoztatást. Javasolja az
egyesületnek, hogy ne ragaszkodjanak ilyen mértékben az elképzelésekhez. A jegyző úr
tájékoztatást nyújtott arról, hogy milyen akadályokba ütközhet a rendezvény zavartalan
lebonyolítása, így javasolja, hogy ahhoz igazodva módosítson az egyesület a rendezvény
megtartása iránti kérelmén. A jegyző úr megoldásként javasolta a rövidebb időintervallumot.
Amennyiben bárkinek szándékában áll ilyen formában támogatást nyújtani a családnak, úgy
azt meg fogja tenni abban az időintervallumban, amikor erre lehetőséget biztosítanak. Az
eseményre vélhetően elő kell készülni, és utómunkálatok is lesznek.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Az esemény egy bizonyos
időtartamú előkészületet kíván, amely nem zavarja a közlekedést, és nem jár semmiféle
zajhatással sem. Ilyen a biztonsági zóna kijelölése, majd az útszakasz akkor kerül lezárásra,
amikortól arra megkapják az engedélyt.
Magyar Tibor képviselő: Kéri, törekedjenek arra, hogy mindenki számára megfelelő
megoldás szülessen, annak érdekében, hogy a rendezvény kellőképpen elérje a célját.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testületnek e kérdésben nem kell döntenie. Ellenben azért
tartotta szükségesnek jelen ülésen tájékoztatni a Testületet a kérelemről, hogy ismert legyen
előttük, milyen rendezvényre kerül sor Mezőhegyesen, az milyen esetleges közlekedési
problémát okozhat, és milyen esetleges lakossági elégedetlenséget válthat ki. Véleménye
szerint a város legforgalmasabb útszakaszait érinti az esemény, ezért javasolná a megjelölt
időintervallum módosítását. Kéri az egyesületet, hogy ennek megfelelően módosítsa a
kérelmét. Pontosítsák továbbá, hogy az élményautózás mely útszakaszokat érinti, és melyek
azok az útszakaszok, amelyeken a KRESZ szabályainak megfelelően közlekednek a
gépjárművek.
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Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Amennyiben az úgy
elfogadható, módosítják az időintervallumot, illetve pontosítják az útvonalat, jelölve, hogy
mely útszakaszon történik az élményautóztatás és mely útszakaszon a rajthoz történő
visszavezetés.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Konkretizálják az időintervallumot, mert annak megfelelően
kell kiadnia az engedélyt.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: 2018. október 6. napján 13-17
óra közötti időintervallum megfelelő lenne az egyesület számára. Fontos hangsúlyozni, hogy a
gyűjtést az egyesület azzal támogatja, hogy biztosítják a sporteszközöket és a pilótákat az
élményautóztatásra, és egy meghatározott összeg fejében a támogatni szándékozók élhetnek
az autózási lehetőséggel. 8 éve gyűjt az egyesület ilyen formában adományokat beteg
gyermekeknek, és a tapasztalataik alapján nagyon jól működik a rendszer, igen sok
támogatást tudnak összegyűjteni.
Rajos István alpolgármester: Figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyesületnek egy ilyen
esemény megszervezése, a gépjárművek, és pilóták biztosítása ilyen komoly költséggel jár. Ez
egy igen nagy gesztus az egyesület részéről.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri Rajos István alpolgármester urat, hogy kövesse
figyelemmel a jótékonysági eseményt, az egyesület és a Hivatal folyamatosan tartsák a
kapcsolatot és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az esemény zökkenőmentesen,
rendzavarás nélkül lebonyolításra kerülhessen.
Rajos István alpolgármester: Vállalja, hogy részt vesz az eseményen, és amennyiben
lakossági panasz érkezik, úgy azt igyekeznek helyben kezelni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az egyesületet, arra fektessen nagy hangsúlyt, hogy a
lakosság tájékoztatása kellő időben és mértékben megtörténjen.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: A lakosság tájékoztatása
érdekében annyiban kéri az önkormányzat segítségét, biztosítson lehetőséget, hogy az
eseményről szóló tájékoztató megjelenhessen a Mezőhegyes Városi havilapban.
Krcsméri Tibor képviselő: A legjobb felület a tájékoztatásra a különböző közösségi oldalak,
amelyeken szélesebb körben tudják hirdetni az eseményt.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A Mezőhegyes Városi
Havilapban már sajnos nem tudják megjelentetni az eseményt. Javasolja, hogy az eseménnyel
leginkább érintettebb Zala György lakótelep lakóinak a kiértesítése időben megtörténjen.
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Az eseményről plakátokat,
szórólapokat készítenek, amelyeket igyekeznek időben eljuttatni a lakosságnak. Kéri továbbá,
hogy az önkormányzat engedélyezze a plakátok kihelyezését a hirdetőtáblákra.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kéri, hogy a módosított kérelmet minél hamarabb juttassák el a
Polgármesteri Hivatalhoz.
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Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy a minél nagyobb összegű
adomány összegyűjtése érdekében lehetőségeikhez mérten vegyenek részt a jótékonysági
eseményen.
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezendő ünnepségről
Mitykó Zsolt polgármester: A hagyományokhoz híven az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére ünnepséget kíván rendezni. Az utolsó iskolai tanítási nap október
19., az iskolai rendezvényre ezen a napon kerül sor. Javasolja, hogy a városi koszorúzó
ünnepségre 2018. október 23. napján 11 órai kezdettel kerüljön sor. Kéri az időponttal
kapcsolatos véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Egyetért a javaslattal. Javasolja továbbá, hogy az ünnepség
színvonalának emelése érdekében kérjék fel a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködését. Nem egy komplett műsorra
gondol, hanem sok gyermek nincs itthon a hosszú hétvégén, hanem egy-egy versre,
produkcióra. Az ünnepségre vendégeket szeretnének meghívni?
Mitykó Zsolt polgármester: Az idei évben nem kíván vendégeket hívni, mert sokan a
budapesti nagy ünnepségen vesznek részt. Mivel egyéb javaslat az ünnepség időpontjával
kapcsolatosan nem volt, bejelenti, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójáról Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. október 23. napján 11 órai kezdettel
koszorúzási ünnepség keretében emlékezik meg.
3. A Centrál épület galambmentesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, valamint Demeter Krisztina, a Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Főosztály főigazgatója tájékoztatta, hogy a hivatal elvégezteti a Kantár épület
komplex galambriasztó rendszerrel történő galambmentesítését a Galambosgabi 2008 Kft.vel, amelytől a Testület is ajánlatot kért korábban. Amennyiben a Kozma Ferenc utca 11.
szám alatti épületen kiépítésre kerül a rendszer, úgy nagy az esélye annak, hogy a Centrál
épületén még több galamb fog megjelenni. Emellett a rendszer akkor a leghatásosabb, ha
mindkét épületen kiépítésre kerül. A volt Kantár épületének homlokzati felújítása hamarosan
megkezdődik, azt követően kerül kiépítésre a rendszer. Kéri a véleményeket arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat milyen formában oldja meg a Centrál épület
galambmentesítését, annak költségét milyen forrásból biztosítsa. Tájékoztatja a Testületet,
hogy a Galambosgabi 2008. Kft. komplex galambriasztó rendszerre irányuló ajánlata egyedüli
a piacon. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Centrál épület galambmentesítésének – közegészségügyi –
kérdéséről állásfoglalást kért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól,
valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól. Mindkét Hivatal állásfoglalása azt
írja elő, hogy a galambmentesítés az ingatlan tulajdonosának a feladata, a két hivatal nem tud
részt venni benne anyagilag. Bármilyen bejelentett közegészségügyi probléma esetén,
amelynek okozója a galambürülék, az önkormányzatot vonják felelősségre. Ennek okán is
megoldást kellene találni a galambmentesítésre.
Mitykó Zsolt polgármester: A teljes Centrál épület galambmentesítésének a költsége – a
Galambosgabi 2008. Kft. korábbi ajánlata alapján – hozzávetőlegesen 5 millió Ft.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az épület egyes homlokzataira külön-külön árszabást készített
a Kft., melyeket újfent ismertet:
Déli homlokzat: 560.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 711.200,- Ft
Északi homlokzat: 632.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 802.640,- Ft
Keleti homlokzat: 1.500.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 1.905.000,- Ft
Nyugati homlokzat: 1.260.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 1.600.200,- Ft
A négy homlokzat együtt, összesen bruttó 5.019.040,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: A legsürgetőbb és a legindokoltabb a keleti homlokzat
galambmentesítése lenne, amelynek költsége körülbelül 2 millió Ft.
Kerekes György képviselő: A cég garanciát vállal arra, hogy visszafizeti a rendszer
kiépítésének a költségét, ha nem kellő hatékonysággal látja el a feladatát?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, garanciát vállal a cég a munkájára. A cég rendkívül
komoly referenciákkal rendelkezik. Sürgető a megoldás a problémára, tekintettel arra, hogy
nem egy ízben fordult elő, hogy a galambürülék miatt nem választották a vendégek a Centrál
éttermet. A Centrál épület körüli járdát minden nap 4-5 közmunkás takarítja le, de pár órán
belül ugyanolyan galambürülékes. Hétvégén pedig egyáltalán nincs letakarítva a járda, hiszen
nem dolgoznak a közmunkások.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kft. hajlandó részletfizetést is engedélyezni, amennyiben
igénybe veszik a szolgáltatást.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Még az idei évben
elvégeztetné a Testület a Centrál épület galambmentesítését?
Kerekes György képviselő: Amennyiben a Testület felkéri a céget, mikor tudnák elkezdeni a
munkát?
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy a volt Kantár épület galambmentesítésére
a Békés Megyei Kormányhivatal már megbízást adott a Kft-nek, így a Centrál épület
galambmentesítésére csak azt követően kerülhet sor. Ahhoz, hogy az épületen a cég el tudja
helyezni a rendszert, előzőleg elvégzi az érintett helyek tisztítását. Az benne van az árban.
Amennyiben a Testület megbízást ad a cégnek a galambmentesítés elvégzésére, úgy meg
kellene határozni, hogy a költség fedezetét mely előirányzat terhére biztosítsa az
önkormányzat költségvetésében.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Meglátása szerint a
2018. évi költségvetésben nem tud fedezetet biztosítani ezen költségre.
Kerekes György képviselő: Arra van lehetőség, hogy az önkormányzat 2019. évi
költségvetése terhére kerüljön kifizetésre a munkadíj? A munkálatok elvégzését december
hónapra kérik, így szerinte a cégnek sem jelentene problémát, ha 2019. évben kerülne
kifizetésre.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben elvégeztetik a galambmentesítést, és az hatásos lesz, úgy a
galambok nem tűnnek el, hanem áttelepülnek más épületekre. Javasolja, hogy egyelőre az
épület egyik olyan homlokzatán végeztesse el a Testület a galambmentesítést, amelyen a
legkritikusabb a helyzet és ahol a legindokoltabb a mentesítés. Ilyen például az épület keleti
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homlokzata, elsősorban a Centrál étterem bejárata okán. A keleti homlokzat
galambmentesítésének a költsége közel 2 millió Ft. A kiépítést követően láthatják, hogy elég
hatékony volt-e a mentesítés, és azt követően dönthetnek esetlegesen az épület további
homlokzatainak a mentesítéséről.
Magyar Tibor képviselő: Közegészségügyi szempontokat figyelembe véve Ő a Centrál
épület étteremének bejárata és a konyha felőli részére is kérne galambmentesítést.
Közegészségügyi szempontból az épület konyha felőli homlokzatának a mentesítése lenne a
legfontosabb, hiszen egy esetleges ellenőrzés esetén még meg is büntethetik az
önkormányzatot. Tehát Ő a keleti és a nyugati homlokzat galambmentesítését rendelné meg.
Kerekes György képviselő: Egyetért azzal a javaslattal, hogy az épület keleti homlokzatára
rendeljék meg a galambmentesítést, azzal, hogy a munkadíj kifizetése 2019. évben legyen
esedékes. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a szerződés annak megfelelően kerüljön
megkötésre, hogy a cég garanciát vállal a rendszer nem kellő hatékonysággal történő
működése esetén a költség visszafizetésére.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A korábbi ciklusok alkalmával is próbálkoztak hatékony
megoldást találni, de sajnos eredménytelenül. Remélhetőleg a cég által alkalmazott
technikával orvosolhatják a problémát. Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetésben nem
tudnak fedezetet biztosítani ezen költségre, úgy javasolja, hogy a Testület az önkormányzat
2019. évi költségvetésében biztosítsa azt. Vagy, amennyiben sikerül a Testületnek az év
végéig ingatlant értékesítenie, úgy annak a terhére lenne lehetőség biztosítani a fedezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az esetleges további kérdéseket, véleményeket,
javaslatokat. Mivel további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület fogadja el a Centrál épület galambmentesítésére küldött árajánlatot a
Galambosgabi 2008 Kft.-től, és rendelje meg a Centrál épület keleti homlokzatának
galambmentesítését 1.500.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen 1.905.000,- Ft összegért, azzal, hogy
a szolgáltatás kifizetése 2019. évben esedékes, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
197/2018.(IX.26.) Kt. sz. határozat
A Centrál épület galambmentesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Centrál épület
galambmentesítésére küldött árajánlatot a Galambosgabi 2008 Kft.-től (címe: 8220
Balatonalmádi, Tóth Árpád u. 36.) tekintettel arra, hogy egyéb, a feladat ellátására alkalmas
vállalkozást nem talált, és a Kft.-től az alábbi szolgáltatást rendeli meg:
- Keleti homlokzat: 1.500.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen 1.905.000,-Ft.
A szolgáltatás kifizetése 2019. évben esedékes, amelyhez előzetes nyilatkozata alapján a
vállalkozó is hozzájárul.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti kiadásra legyen figyelemmel a jövő évi költségvetés
tervezésekor, és azt építse be az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Kft.-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 1.
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4. Játszóudvar játékelemeinek az elbontásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Egyeztetett a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjével, Paulikné Szabó Ildikóval az
iskola udvarán lévő játszóudvar állapotáról. Arra a megállapításra jutottak, hogy mivel a
játékelemek veszélyessé váltak, időszerű azok elbontása. A játékelemek elbontását kéri az
intézményvezető asszony. A játékelemeket megvizsgáltatták az önkormányzat
szakembereivel, mely vizsgálat szerint megállapították, hogy a játékelemek javításának nem
lenne értelme. Emellett az intézményvezető kéri a beton ülőhelyek elvitelét, mert azok is
veszélyessé váltak, a gyerekek nem rendeltetésszerűen használják őket.
Krcsméri Tibor képviselő: A szóban forgó játékelemek Uzon testvértelepülés ajándékai.
Javasolja, hogy a játékelemeket bontsák el a játszóudvarról, de arra való tekintettel, hogy
azokat ajándékba kapta a város, raktározzák el megőrzésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyeztetett e kérdésben Uzon polgármesterével, dr. Ráduly
István Úrral. Mivel a polgármester úr is meggyőződött a játékelemek rendkívül veszélyes
állapotáról, nem tekinti Uzonnal szembeni tiszteletlenségnek, vagy sértésnek, ha azok
elbontásra kerülnek.
Kerekes György képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben elbontásra kerülnek a játékelemek, úgy a diákok a
szabadidejüket hol és milyen tevékenységgel tudják eltölteni?
Mitykó Zsolt polgármester: Egy játszótér található a városban a Hild János utcán, amely
rendelkezik a megfelelő minősítéssel. A játékelemek elbontását követően az iskola udvarán a
diákok különböző szabadtéri, játszótéri eszközöket nem igénylő játékokat játszhatnak.
Elsősorban a pedagógus fantáziáján és kreativitásán múlik, hogy olyan elfoglaltságot, társas
játékokat ismertessen meg a gyermekekkel, amely a szabadidejük hasznos eltöltését
eredményezi. A közelmúltban többféle játszóeszközt is beszereztek, így ezzel nem lehet
probléma.
Uj Zoltán képviselő: Ezen túlmenően a játszóudvar melletti utca azért került egyirányúsításra
és azért látták el fekvőrendőrrel, hogy a gyerekek biztonsággal tudjanak játszani. Ez az
intézkedés a játékelemek elbontásával okafogyottá vált.
Mitykó Zsolt polgármester: Nem válik okafogyottá, tekintettel arra, hogy 2019. év tavaszára
jó lenne egy új, szabványos játszóteret kialakítani ezen a helyen, amely érdekében közös
gondolkozásra invitálta a város lakosságát is. Esetlegesen az előre meghirdetett rendkívüli
ülésen, amelynek fő napirendi pontja a Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat lesz,
felvethetik a játszótér kialakításának lehetőségét is.
Uj Zoltán képviselő: Az iskola és kollégium közös udvara a legoptimálisabb hely egy új
játszótér kialakítására.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az esetleges további kérdéseket, véleményeket,
javaslatokat. Mivel további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Mezőhegyes Város testvértelepülése, Uzon község által adományozott,
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a Mezőhegyes, Béke park 1. szám alatt telepített játszóeszközöket balesetvédelmi okokra
hivatkozással bontassa el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
198/2018.(IX.26.) Kt. sz. határozat
Játszóeszközök elbontásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyes Város
testvértelepülése, Uzon község által adományozott, a Mezőhegyes, Béke park 1. szám alatt
telepített játszóeszközöket balesetvédelmi okokra hivatkozással elbontatja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a játszóeszközök mielőbbi elbontásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint.
5. Sápszki András mezőhegyesi lakos megkeresése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet Sápszki András mezőhegyesi lakos panaszos levelével kapcsolatos ismeretekről.
Kerekes György képviselő visszatért az ülésterembe.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Sápszki András mezőhegyesi lakos panasszal élt a
Mezőhegyes, Táncsics u. 14-16. szám alatti raktár építésével kapcsolatosan. Tájékoztatja a
Testületet, hogy a panasszal érintett ügy a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője,
mint Körzeti Építésügyi Hatóság hatáskörébe tartozik. A Testület elé kizárólag tájékoztatás
végett került a panasz, tekintettel arra, hogy Sápszki András ezt kérte a polgármester úrtól.
Jogszabályváltozásból eredően rövidesen el kell készíteni a város Települési Arculati
Kézikönyvét és meg kell alkotni a településképi rendeletet, a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt-vel együttműködve. Az ilyen és ehhez hasonló panaszok okán kéri a
Testületet, hogy gondolja át a helyi rendelettel és a helyi építési szabályokkal kapcsolatos
elképzeléseit.
Mitykó Zsolt polgármester: Az októberi rendes ülésre részletes tájékoztatást tudnak nyújtani
az építkezéssel kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy az építési engedélyezési eljárással
kapcsolatos iratokat megkérték a hatóságtól.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Felmerültek aggályai az építkezéssel kapcsolatosan, ezért
iratbetekintést kért az engedélyezési eljárás iratanyagába, ennek érdekében megkereste a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mint Körzeti Építésügyi Hatóságot.
Remélhetőleg megkapják a kért iratanyagokat, majd arról tájékoztatják a Testületet.
Zsóriné Kovács Márta elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
Kerekes György képviselő: Sápszki András leírta levelében, hogy nem volt tudomása a
tervezett építkezésről. A jelenlegi jogszabályok értelmében egy tervezett építkezésről az
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építésügyi hatóság minden esetben értesíti a szomszédos ingatlanok tulajdonosát,
tulajdonosait, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, van-e ellene kifogásuk. Amennyiben az
érintett ügyben az építésügyi hatóság ezt nem tette meg, úgy hibázott, de előfordulhat, hogy a
szomszéd ingatlan tulajdonosának elkerülte a figyelmét az értesítés. A jogszabályok
értelmében minden szomszédos ingatlan tulajdonosának tudomást kell szereznie a tervezett
építkezésről, és amennyiben bárminemű kifogásuk van, azt jelezniük kell az építésügyi
hatóság felé.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az ügy tisztázása érdekében kérte be az iratokat az építésügyi
hatóságtól. Amint többet tudnak, tájékoztatni fogják a Testületet.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Zsóriné Kovács Márta visszatért az ülésterembe.
6. A Kodolányi János Egyetem megkereséséről
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Kodolányi János Egyetem
részéről Dr. Malatyinszki Szilárd orosházi székhely igazgató, és kérte, hogy nyilatkozzanak
arról, vállalják-e újabb duális képzésre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírását. Az
önkormányzat korábban együttműködési megállapodást kötött az egyetemmel duális képzésre
vonatkozóan, melyben az önkormányzat vállalta, hogy a turisztika menedzsment illetve a
szociális szak hallgatóinak gyakorlati helyet biztosít. Tájékoztatta az igazgató urat, hogy az
önkormányzat jelenleg nem tudja biztosítani a hallgatók részére fizetendő juttatást. Az
önkormányzat áttanulmányozta a duális képzés megvalósításához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket, melyek jelentős részét nem tudja biztosítani. Hosszas mérlegelés után arra
jutottak, hogy az önkormányzat nem tudja vállalni a képzéssel járó szakmai és anyagi
feladatokat. Az egyetemet értesítették, hogy az önkormányzat sem az anyagi, sem a szakmai
feltételeknek nem felel, melyet az egyetem elfogadott. Kéri az esetleges kérdéseket,
véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A legtöbb szervezet, intézmény, vállalat nem tudja vállalni a
hallgatók foglalkoztatásával kapcsolatos feltételeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az egyetem által támasztott feltételek egyikét sem tudta volna
az önkormányzat teljesíteni.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A mezőhegyesi önkormányzat volt az egyetlen olyan
önkormányzat, amely megállapodást kötött az egyetemmel. A hallgatók képzésével
kapcsolatos feltételeket megvizsgálva egy önkormányzat sem alkalmas erre a feladatra.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel nem volt.
7. Szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiszállításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a szelektív hulladékgyűjtő
edényzetek következő ürítésére 2018. október 2. napján kerül sor. Az önkormányzat
lehetőséget biztosított arra, hogy a jelenlegi 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet
helyett azon lakosok, akik azt igénylik, térítésmentesen 240 literes edényzetet kapjanak. A
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nagyobb űrmértékű edényzet használatáról szerződést kell kötni a DAREH Önkormányzati
Társulással. Az új szerződés megkötésének a feltétele a korábbi kommunális
hulladékszállításra vonatkozó szerződés megléte, kivéve, ha a kérelmezőnek 60 literes
edényzet használatára van szerződése.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az igazoláshoz a
korábbi számla megléte is elegendő.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A következő napokban megkeresik az érintetteket és időpont
egyeztetést követően házhoz szállítják az edényzeteket.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit.
A következő rendes ülés időpontja 2018. október 25. csütörtök. A bizottsági ülések 24.-én
szerdán kerülnek megtartásra, az október 23.-ai hosszú hétvége hétfői és keddi munkaszüneti
napjai okán. Ismerteti a következő rendes ülés napirendjeit:
2018. október 25. (csütörtök) 15 óra
Napirend
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2017. évi tevékenységükről
4) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város
lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja
értelmében az önkormányzat vagyonával való rendelkezésre hivatkozással, a behajthatatlanná
vált követelések leírásáról szóló napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendeljen 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:
199/2018.(IX.26.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással, a behajthatatlanná vált követelések leírásáról szóló téma tárgyalására zárt ülést
rendel el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Jeszenka
Zoltán képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –
1730 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
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polgármester
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