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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. október 25. 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, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető
Meghívottak: Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala
hivatalvezetője; Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezető helyettese; Dancsi György, a Mezőhegyesi
Vasútállomás állomásfőnöke; Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi
Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője; Kocsárdiné Járási Erika
védőnő; Bálint Bettina védőnő; 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. Megkülönböztetett tisztelettel
köszönti a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. Magyar Tibor képviselő jelezte későbbi érkezését.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. A meghívóban ismertetett napirendek
megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti azokat a témákat, amelyek a testületi ülést
közvetlenül megelőzően érkeztek.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
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) Tájékoztató a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztálya 2017. évi tevékenységéről
5) A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
6) A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása érdekében az előkészítést
végző cég kiválasztása
7) Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal
8) A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
9) Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Bejelentések
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Mitykó Zsolt polgármester: A 4. napirendi pont előadója Dr. Mucsi Gyula osztályvezető úr
jelezte, hogy halaszthatatlan hivatali elfoglaltságából eredően rövid ideig tud jelen lenni az
ülésen, ezért kéri, hogy a Testület vegye előre tájékoztatóját. 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. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
206/2018.(X.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 164/2018., 175/2018., 188/2018., 192/2018.,
193/2018., 196/2018. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2017. évi tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület tagjai megkapták a Békés Megyei Kormányhivatal
Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának írásos tájékoztatóját. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri az osztályvezető urat, amennyiben kiegészítenivalója
van az írásos tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: Köszönti a jelenlévőket. Köszöni, hogy a
Népegészségügyi Osztály az idei évben is számot adhat az elmúlt évben végzett
tevékenységéről. A tájékoztatót kiegészíteni nem kívánja, ellenben szeretne az idei évvel
kapcsolatosan egy-két friss információt megosztani a jelenlévőkkel. 2017. évben alaposan
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átbeszélték a különböző szűrésekkel kapcsolatos témakört, az azokkal kapcsolatos
feladatokat, tevékenységeket, és a várható folyamatokat, így ezen kérdéskörről jelen ülésen
nem kíván tájékoztatást nyújtani. A 2018. évi, a térséget is érintő közegészségügyijárványügyi helyzetről szeretne tájékoztatást nyújtani. 2018. évben egy olyan új betegség
aktivitását észlelték, amely Mezőhegyest is érintette, hiszen volt ilyen megbetegedés a
városban. Ez az új betegség a nyugat-nílusi láz.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: A nyugat-nílusi láz olyan fertőző betegség,
amelyet kötelezően jelenteni kell. A jelentések alapján Békés megyében 2018. évben a mai
napig 17 megbetegedés volt, 2016. évben egy, míg 2017. évben egy megbetegedés sem volt.
Országosan megnövekedett a nyugat-nílusi láz előfordulásának a gyakorisága, egyik évről a
másikra átlagosan tízszeres emelkedés tapasztalható. Országos szinten 2 megbetegedés jut
100.000 lakosra, Békés megyében ez 5 megbetegedést jelent. Ez a szám nem magas, de a
szakembereknek az alacsony intenzitású változásokra is reagálniuk kell. A szakemberek
számára a legfontosabb a betegség időben történő észlelése, a gyors jelzés, és az információ
mielőbbi elemzése, valamint a terjedés megelőzése érdekében történő mielőbbi intézkedés. A
nyugat-nílusi láz szúnyogcsípéssel terjedő vírusos megbetegedés. A megbetegedést az
úgynevezett culex moszkitók okozzák. A vírust a madarak és a lovak is elkaphatják. A
nyugat-nílusi vírus által okozott fertőző betegség 80 %-ban tünetmentesen zajlik, mintegy 20
%-ban enyhébb tünetek jelentkeznek, melyek nem jellegzetesek, ezért nehezen különíthetők
el más vírusbetegségektől. Csupán 1-2 %-ban jelentkezhet súlyosabb tünet –
agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás formájában – elsősorban idősebb, vagy más
betegségben legyengült immunrendszerű betegeknél. A Népegészségügyi Osztály és a
szakemberek feladata a figyelemfelhívás, amelyben az önkormányzat is nagy segítségükre
lehet. Az egyetlen védekezési mód a szúnyogcsípés megelőzésére a szúnyogirtás, a
szúnyoggyérítés, a szúnyogcsípés elkerülése, és rovarriasztó használata. A vírus ellen jelenleg
nincs védőoltás, antibiotikumos kezelés nem, csak tüneti kezelés lehetséges. Az ország déli és
keleti megyéiben fordultak elő nagyobb számban megbetegedések, mint más megyékben.
Leginkább Hajdú-Bihar megyében volt nagyobb intenzitású a megbetegedés. Mivel nincs
tömeges megbetegedés, országos szinten kevés a megbetegedések száma, így nem kell
kétségbe esni. A betegség megjelenésének elsődleges oka a klímaváltozás, a szúnyogok
elszaporodása. 2018. évben 2-3 héttel korábban és nagyobb intenzitással jelentkeztek a
megbetegedések, mint a korábbi években. Amennyiben a jövőben a Testületnek lesz rá
lehetősége, úgy ebben a tekintetben is gondoljon a szúnyogirtás, szúnyoggyérítés
fontosságára. A megelőzés nemcsak az emberek, hanem az állatok szempontjából is fontos.
Tekintettel arra, hogy a szúnyogirtást központilag a Katasztrófavédelem végzi, így a
megbetegedések előfordulását jelezték a Katasztrófavédelem irányába. Ez nem jelent teljes
védelmet, ezért fontos, hogy mindenki figyeljen oda, és próbáljon tenni a megelőzés
érdekében. Mivel a szúnyogok rendszerint pocsolyákban, háborítatlan állóvizekben
szaporodnak, fontos, hogy a lakosság megtegye a szükséges lépéseket, tehát ne hagyjanak álló
vizet semmilyen formában. Fontos a csatornák rendszeres tisztítása, a vízelvezetés és így
tovább. A Népegészségügyi Osztály is mindent megtesz azért, hogy csökkenjen a
megbetegedések száma.
Pozitív hír, hogy mind a hányással, mind a hasmenéssel járó fertőző betegségek, mind a légúti
megbetegedések, vagy éppen a bakteriális betegségek csökkenő számot mutatnak az Orosházi
és a Mezőkovácsházai járás területén. Ugyanez a tendencia jellemző az állatokról emberre
terjedő egyéb fertőző betegségek vonatkozásában is.
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A napokban kerülnek kiosztásra a háziorvosokhoz az influenza elleni védőoltások. Kéri a
Testületet, hogy a lehetséges eszközökkel támogassák és bíztassák a lakosságot az influenza
elleni védőoltás igénybevételének a fontosságára.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Amennyiben a Főosztály rendelkezik
egy általános tájékoztatóval a fertőző betegségekkel kapcsolatosan, úgy azt szívesen vennék,
mert a november havi Mezőhegyes Városi Havilapban meg tudnák azt jelentetni, ezáltal a
városban minden háztartás értesülne a betegségekről, azok megelőzésének fontosságáról, és a
szükséges teendőkről.
A tájékoztatót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a tájékoztatót
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, megköszöni az
osztályvezető úr tájékoztatóját, és kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békés
Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
207/2018. (X.25.) Kt. számú határozat
Tájékoztató a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztályának 2017. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület tagjai megkapták a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának írásos tájékoztatóját. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A Foglalkoztatási Osztály képviseletében az
Osztály vezetőhelyettese, Varga Edina van jelen a testületi ülésen. Felkéri Varga Edina
Osztályvezető-helyettest, amennyiben kiegészítenivalója van az írásos tájékoztatót illetően,
azt tegye meg.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetőhelyettese: A Kormány célja továbbra is az, hogy minél
több álláskeresőt és közfoglalkoztatási programban dolgozót helyezzen el a versenyszférában.
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Ebben az évben is rendkívüli módon érezhető a munkaerőhiány hatása a dél-békési térségben
is. Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközeik vannak arra, hogy motiválják az
álláskeresőket, és visszavezessék Őket a munka világába. Ilyenek a különböző szolgáltatások,
tanácsadások, képzési lehetőségek biztosítása, illetve foglalkoztatási támogatások nyújtása.
Egyre nehezebb dolguk van, de nagyon sokan elhelyezkedtek a versenyszférában. A délbékési térségben 2 éven belül a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak közül közel 2000 fő
tudott elhelyezkedni. A közfoglalkoztatási programban maradók közül minden 5. álláskereső
60 év feletti. Mezőhegyes vonatkozásában minden 3. ügyfél 60 év feletti. Ezeknek az
embereknek a 85 %-a nyugdíj előtti álláskeresési ellátásban részesül, és az Ő esetükben
elsődlegesen nem a versenyszférában történő elhelyezkedés a cél. Ehhez a problémához sok
esetben sajnos egészségügyi probléma is párosul.
Mitykó Zsolt polgármester: A 60 év felettiek elsősorban a nyugdíjat megelőző ellátásban
reménykednek.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetőhelyettese: A nyugdíj előtti álláskeresési ellátás összege
a mindenkori minimálbér 40 %-a, amely jelenleg körülbelül 55.000,- Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben egy 60 év feletti ügyfélnek nyugdíj előtti
álláskeresési ellátás mellett sikerül idényjellegű alkalmi munkát vállalnia, úgy az ellátással és
a kiegészítéssel együtt már nem éri meg neki közfoglalkoztatási programban dolgozni.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetőhelyettese: A közfoglalkoztatási programban felajánlott
munkát ezek a személyek nem kötelesek elvállalni, ettől függetlenül a nyugdíj előtti
álláskeresési ellátás jár nekik. Az ellátás mellett egyszerűsített foglalkoztatásban vállalhatnak
munkát, ezért nagyon sok esetben többet is keresnek, mint a közfoglalkoztatási program
keretében. Mezőhegyes vonatkozásában az álláskeresők körében fele-fele arányban vannak
nők és férfiak, illetve ugyanilyen arányban vannak alacsony iskolai végzettségűek.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Helyi szinten viszonylag sok képzést szervez a Foglalkoztatási
Osztály. Vannak olyan képzések azonban, amelyeket a létszámot illetően még nem tudtak
feltölteni. Ilyen például a villanyszerelő képzés. Örvendetes a Kormány szándéka a
szakemberek képzését illetően, de fontos, hogy az álláskeresők a szakmát kellőképpen
megtanulják, és kellő gyakorlatot is szerezzenek a képzés során. Meglátása szerint nincs
lehetőség arra, hogy kellő gyakorlati tudásra tegyenek szert azok, akik ezeken a képzéseken
részt vesznek. A Kormány rengeteg pénzt áldoz, és rengeteg uniós forrásból igyekszik ezeket
a képzéseket megvalósítani, de sok esetben elmarad a várt eredmény. Arra kellene nagyobb
hangsúlyt fektetni, hogy ezek az emberek valóban a kellő szakmai tudás birtokában végezzék
el a képzéseket, és el tudjanak helyezkedni szakmájukban azokon a munkahelyeken, ahol a
legnagyobb szükség van a szakemberekre. A lakosságszám folyamatosan csökken a
térségben, ellenben ezzel arányban nem csökken a munkanélküliek, az álláskeresők száma.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása rendkívül
bonyolult rendszerben lehetséges, az adminisztráció rendkívül nehézkes. Ezen munkavállalók
után a munkáltatónak nem kell járulékot fizetnie, bérükre 1 évig támogatást kap, de ezt
követően már semmiféle támogatásban nem részesül a munkáltató, így ezeket a személyeket
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nem szívesen foglalkoztatják tovább teljes bérért. Arra lenne-e lehetőség, hogy a megváltozott
munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatását kibővítsék?
Külön támogatási rendszert kellene bevezetni ezen személyek foglalkoztatására. Pozitívum,
hogy ezeket az embereket is hajlandóak egyes munkavállalók foglalkoztatni. Ezért kellene
segíteni őket ebben. Amennyiben ezek az emberek bekerülnek a versenyszférába, úgy –
megítélése szerint – könnyen taníthatóak, oktathatóak, ezáltal többet érnek el így, mintha nagy
összegekért képzéseken vennének részt. A foglalkoztatási rendszer ugyanakkor rendkívül
papírközpontú, rendkívül bonyolult rendszerben kell a munkáltatóknak is megfelelniük.
Varga Edina, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetőhelyettese: A megváltozott munkaképességű
rehabilitációs ellátásban részesülő személyeket nem vehetik álláskeresőként a
nyilvántartásukba. Ők a Családtámogatási- és Társadalombiztosítási Főosztályhoz tartoznak.
A Foglalkoztatási Osztályon kihelyezett ügyfélfogadást tart a Főosztály, heti két alkalommal.
Ezen alkalmakkor lehet érdeklődni a különböző támogatási lehetőségekről. A rehabilitációs
ellátásban részesülő ugyanakkor foglalkoztatható közmunkaprogram keretében. Elsősorban az
EFOP programban van lehetőség támogatást igénybe venni, de információja szerint az idei
évben erre már nincs lehetőség. Mezőhegyesen 16 megváltozott munkaképességű személyt
tart nyilván a Főosztály. Ezen személyek vonatkozásában is van képzési lehetőség, de
elsősorban a foglalkoztatási támogatás a jellemző. A Foglalkoztatási Osztály ezen
személyeket nem tudja kiközvetíteni. A képviselő úr által felvetett, a megváltozott
munkaképességű személyek nehézkes foglalkoztatására vonatkozó problémát közvetíteni
fogja a Főosztály irányába.
Jeszenka Zoltán képviselő: Lehetőséget kell biztosítani a megváltozott munkaképességű
személyek számára is, hogy elhelyezkedhessenek a versenyszférában, ezáltal javítható az
életszínvonaluk is.
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: Az utóbbi években jelentősen átalakult, megváltozott a munkaerő-piaci kép,
a munkaerő-piaci helyzet. Jelenleg nem az az elsődleges probléma, hogy nincs elég
munkahely, hanem az, hogy a meglévő munkahelyeket egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen
tudják kiszolgálni emberekkel. Emberekkel és nem szakemberekkel, hiszen a szakemberhiány
egy rendkívüli problémát jelent a térségben. Ilyen például a már említett villanyszerelő
szakemberek hiánya, bár ahhoz nem fér kétség, hogy az egyik legnehezebben megtanulható
szakma a villanyszerelés. Nehéz olyan embereket találni, akik a villanyszerelő képzést
végigcsinálják. A különböző képzések állami vagy uniós támogatásból valósulnak meg, így az
adminisztrációs és a különböző elszámolási kötelezettségeket központilag írják elő. Valóban
rendkívül szigorú adminisztrációs rendszerben kell dolgozniuk, amin Ők változtatni nem
tudnak.
Egy-egy álláskereső megfelelő szakemberré történő képzése hosszadalmas folyamat, igen sok
gyakorlati óra kellene ahhoz, hogy a szakmát kellőképpen kitanulja.
Az a cél, hogy sok olyan embert hozzanak be a különböző képzésekbe, akik kellőképpen
kitanulják a szakmát, nem pedig olyan embereket, akik megszerzik ugyan a bizonyítványt,
amivel jogosultak lesznek az álláshely betöltésére, de azt nem tudják az elvárásoknak
megfelelően ellátni. Sajnos rendszeresen tapasztalják ezt a problémát. Sajnálatos tény, hogy
megyei szinten nem tudnak egy képzés beindításhoz szükséges létszámú csoportot
összeszedni, pedig helyi szinten biztosítanák a képzéseket. Vannak azért sikertörténeteik is.
Ilyen például a varrónő képzés. Minden lehetőséget kihasználva igyekeznek elérni, hogy
megfelelőképpen kiszolgálják a munkaerő-piacot. Igényfelméréseket végeznek, és a cégek
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igényeinek megfelelően igyekeznek bármilyen képzés helyi szinten megszervezni. Megfelelő
emberek hiányában azonban ez rendkívül nehéz feladat. Az elvándorláson túl, az
egyszerűsített foglalkoztatás nagymértékben hátráltatja a munkaerő-piaci mutatók javítását,
hiszen rengetegen választják ezt a fajta foglalkoztatási formát. Alapvetően nincs probléma
ezzel a foglalkoztatási formával a munkavállaló szempontjából, hiszen adót fizetnek utána és
viszonylag jó jövedelemre tesznek szert. E rendszerben a viszonylag magas jövedelemszerzés
és a foglalkoztatást helyettesítő ellátásra való jogosultság miatt azonban ezek az emberek
kevésbé motiválhatóak, így ezekkel az emberekkel tudnak a legnehezebben boldogulni. Az
alapkompetenciáktól a szakemberképzésig bármire nyitottak, amit csak meg tudnak
valósítani. Személyes mentorok hálózatát működtetik annak érdekében, hogy minél több
embert bevonjanak a képzésekbe. Igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a munkaerő-piaci
helyzetképen javítsanak.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Bízik abban, hogy a jövőben is a
korábbiakhoz hasonló harmonikus együttműködés lesz az önkormányzat és a Foglalkoztatási
Osztály között. A tájékoztatót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a tájékoztatót
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálynak a munkanélküliség és a foglalkoztatás 2018. évi alakulásáról 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:
208/2018.(X.25.) Kt. számú határozat
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a munkanélküliség és a foglalkoztatás 2018. évi
alakulásáról szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának
tájékoztatója
az aktuális
helyzetéről,
fejlesztésekről,
együttműködési
lehetőségekről és elképzelésekről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület tagjai megkapták a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Szeged területi igazgatója, Mondi Miklós Zoltán úr által elkészített írásos
tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az igazgatóság képviseletében
Dancsi György Úr, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke van jelen a testületi ülésen.
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Felkéri Dancsi György állomásfőnök urat, amennyiben kiegészítenivalója van az írásos
tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Köszönti a Tisztelt
Képviselő-testületet, a Tisztelt jelenlévőket. A tájékoztatót illetően kiegészítést nem kíván
tenni, ellenben kiemeli, hogy a 2019. évre tervezett menetrend – mely részletezését az írásos
tájékoztató ismerteti – a 2018. évhez képest nem tartalmaz változást.
Mitykó Zsolt polgármester: Mikorra várható a Mezőkovácsháza – Mezőhegyes – Makó –
Újszeged vasúti pálya felújításának a folytatása?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Teljesen átépült a
Kétegyháza – Mezőkovácsháza közötti vonalszakasz és megerősítésre került a
Mezőkovácsháza – Mezőhegyes közötti szakasz. A Kétegyháza – Mezőkovácsháza közötti
vonalszakasz teljes átépítése megtörtént, melynek köszönhetően 21 tonna tengelyterheléssel
lehet közlekedni, ami korszerű áruszállítást eredményez. A felújítás, átépítés folytatásához
szükséges anyagok – beton talp, vasúti sínek – a rendelkezésre állnak, a munkálatok
megkezdése az Igazgatóság döntésétől függ. Jelenleg folyamatban van a Hódmezővásárhely –
Szeged vonalszakasz felújítása, amely elviszi a felújítási forrásokat. A helyi felújítás továbbra
is a terveik között szerepel, de annak megvalósításának idejéről nem tud érdemben
nyilatkozni.
Az állomás épületének a felújítása egy rendkívül kényes, de annál fontosabb kérdés. Az épület
belső-külső felújítására ígéretet kaptak, de annak tényleges megvalósításáról nincs
információja. Az épület teljes tetőszerkezetének a felújítása 2009. évben megtörtént, sajnos
előre nem várt költségvonzattal. Az épület további felújításáról nem mondtak le, minden
lehetséges fórumon szorgalmazza a felújítás minél hamarabb történő megvalósítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen elképzelés megvalósításában támogatásáról biztosítja a
Mezőhegyesi Vasútállomást. A Petőfi Sétány kerítésének felújítása ügyében és az ott található
díszítést – graffitit – illetően sikerült előre lépni?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Igen, és ezzel kapcsolatosan
köszöni a jegyző úr közbenjárását. Felvették a kapcsolatot az illetékesekkel, megkezdték az
egyeztetéseket, a tárgyalásokat. Ezen felújításnak is jelentős költségvonzata van. Mint
ahogyan a többi ügyet, ezen témát is szorgalmazza az igazgatóságnál.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület milyen formában szorgalmazhatná a Kossuth utcai
vasúti átjárón a gyalogos átkelőhely kiépítését?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Minden önkormányzati
kezdeményezést kiemelten kezel a MÁV, különösen igaz ez a városon belüli felújításra,
átépítésre irányuló írásos megkeresésekre. A jelen ülésen elhangzott felvetéseket, kéréseket,
javaslatokat továbbítja az igazgatóság irányába, de a közvetlenül a Testülettől érkező
megkereséssel meg tudnák erősíteni a kérést. Az érintett vasúti átjáró átépítése, minőségének
javítása is indokolt lenne, annak szélesítése, valamint a gyalogos és kerékpáros átkelőhely
kialakítása mellett. 2018. tavaszán az érintett vonalszakaszon valamennyi vasúti átkelőhely
felülvizsgálatra, felmérésre került. Minden évben 2-3 vasúti átjáró átépítése megtörténik. Ezen
túlmenően a fénysorompók optikájának a cseréjére is nagy gondot fordítanak, hogy rossz
látási viszonyok között is biztonságosan, kellő távolságból is jól láthatóak legyenek. A
battonyai úton lévő fénysorompó optikájának a cseréje megtörtént. Tervezik a Pitvarosi úti
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fénysorompó optikájának a cseréjét. Véleménye szerint a fejlesztésekre irányuló,
önkormányzat részéről történő személyes, vagy írásos megkeresés hatásosabb lehet azok
mielőbbi megvalósulása érdekében.
Mitykó Zsolt polgármester: A gyalogos átkelőhely kiépítésének fontosságában a Testület
tagjai egyetértenek, szorgalmazni fogják azt.
Uj Zoltán képviselő: Információja szerint a vasútállomás várótermét az utolsó vonat
indulását, érkezését követően bezárják. Van-e arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák a
váróterem nyitvatartását? Ez leginkább a téli időszakban lenne fontos, arra való tekintettel,
hogy sokan éjszaka nem tudnak bemenni egy melegedőhelyre, amíg vonatra, buszra
várakoznak. Ezen problémára lehet-e megoldást találni?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: A téli időszakban, zord
időjárási körülmények között központilag, országos szinten el van rendelve a várótermek
nyitvatartása. Normál időjárási körülmények között bezárásra kerülnek a várótermek,
tekintettel arra, hogy azok nincsenek felügyelet alatt, és az állagmegóvás érdekében indokolt a
zárva tartásuk.
Uj Zoltán képviselő: A Kossuth utcai vasúti átjáró rendkívül rossz állapotával kapcsolatosan
merült fel az a felvetése, hogy a Mezőhegyes-Mezőkovácsháza vonal 21. majori vasúti
átjárójának – amely megítélése szerint műszakilag egy európai szintű átjáró – mintájára
kellene megépíteni a város belterületén lévő vasúti átjárót is. A Kossuth utcai vasúti átjáró
rendkívül rossz állapotához hozzájárul, hogy minden esetben csak kisebb felújítást hajtottak
végre azon, amely a nagy terhelés következtében rövid időn belül tönkrement. Az érintett
vasúti átjáró rendkívül nagy teherforgalomnak van kitéve, ezért célszerű lenne egy e célnak
megfelelő, komolyabb felújítást elvégezni azon.
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Azokat a vasúti átjárókat,
amelyek ezt követően kerülnek átépítésre, korszerű technológiával újítják fel, éppen azért,
hogy a nagy teherbírásnak hosszú időn keresztül ellen tudjanak állni.
Uj Zoltán képviselő: Igen torz képet mutat, hogy külterületen európai szintű vasúti átjáró
van, míg belterületen rendkívül rossz minőségű az átjáró. Mikorra várható ezen vasúti
átjárónak a korszerű technológiával történő átépítése?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Tervbe van véve, de egy
önkormányzati kezdeményezés biztos sokat segítene a fejlesztés mielőbbi megvalósításában.
Egy ilyen átépítés rendkívül nagy beruházásnak minősül, amely együtt jár a vonatközlekedés
megszüntetésével, teljes útlezárással. A felújítás rendkívül komoly előkészítést is igényel.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos az együttműködés, a kapcsolattartás erősítése is.
Mezőhegyes második – Makó-Mezőhegyes-Kétegyháza – vasútvonalának 135. éves, és a
Szarvas-Orosháza-Mezőhegyes vonalszakasz megnyitásának a 125. évfordulójának emlékére
a MÁV-val történő együttműködés keretében szeretne ünnepséget szervezni, amely ünnepség
kötődne a Mezőhegyes várossá nyilvánításának 30 éves évfordulójára szervezett
ünnepséghez. Szeretné, ha a nemrégiben Makón megnyílt Vándor Vasúttörténeti Kiállítás
Mezőhegyesesre is eljutna. Ezen túlmenően az Élet Menete Alapítvány szervezésében
létrehozott holokauszt vándorkiállítást, a Vagonkiállítást is szeretné Mezőhegyesre hozni. A
kiállítások valamelyikét szeretné az említett rendezvénysorozatba beépíteni.
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Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Mondi Miklós Zoltán
igazgató úr egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a testületi ülésen, de
ígéretet tett arra, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény részére összeállít egy komoly kiállítási
anyagot. A Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány igen komoly muzeális gyűjteménnyel
rendelkezik, amelyből szívesen bocsájtanak kiállítási tárgyakat rendelkezésre a gyűjtemény
részére.
Rajos István alpolgármester: Az országos helyzetet ismerve, a kismértékű fejlesztéseknek is
tudni kell örülni, bár jobban örültek volna és pozitív előrelépést jelentett volna, ha a
tájékoztatóban azt olvashatták volna, hogy nőttek a járatszámok. Ezzel is nagyobb hangsúlyt
tudnának fektetni Mezőhegyes közlekedésére is. Örül annak, hogy a vasúti fejlesztési
elképzelések tervezet szintjén megmaradtak, és bízik abban, hogy azok rövid időn belül meg
is valósulnak. Amennyiben az igazgató úr valóban ennyire nyitott a fejlesztést érintő
kérdésekre, úgy mindenképpen meg kell fogalmazni irányába a megkeresést. A Kossuth utcai
vasúti átjáró kérdése rendkívül aktuális, hiszen jelentős mértékben megnövekedett a
teherforgalom ezen a vasúti átjárón. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. és a
Limagrain Hungary Kft. újabb beruházásai okán jelentős mértékű teherforgalom-növekedés
tapasztalható. Régóta esedékes és szükségszerű a gyalogátkelőhely kiépítése az érintett vasúti
átjáróban. A MÁV és az önkormányzat közötti kapcsolat, az együttműködés rendkívül erős és
előremutató. Köszöni az együttműködést, és bízik a fejlesztések mielőbbi megvalósulásában,
amelyek a város és a lakosság érdekeit szolgálják.
Mitykó Zsolt polgármester: A foglalkoztatást illetően mennyire van nehéz helyzetben a
vasúttársaság? Mennyire nehéz pótolni az esetlegesen kieső munkaerőt? Milyen végzettséggel
kell rendelkeznie annak, aki a MÁV-nál szeretne dolgozni?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: A foglalkoztatást illetően
rendkívül nagy a szakember-hiány a MÁV-nál. Az alapfeltétel az érettségi bizonyítvány
megléte, de a felvételt viszonylag hosszú képzési folyamat követi, és rendkívül szigorú a
vizsgakövetelmény. Egy 30 fős csoportból 6 hónapos képzést követően 7-8 dolgozó tud
sikeres vizsgát tenni, és megszerezni a szakképesítést.
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Vasútállomáson, az állomásfőnök irányítása
alatt hány fő dolgozik jelenleg?
Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Az irányítása alatt
közvetlenül 38 fő dolgozik, de ezen felül – más foglalkoztatónál – a Mezőhegyesi
vasútállomáson hozzávetőlegesen még 70 fő dolgozik. Összességében elmondható, hogy a
foglalkoztatás szempontjából az élmezőnyben szerepel a MÁV Mezőhegyesen is.
Mitykó Zsolt polgármester: Sok esetben elkerüli a figyelmüket, hogy a MÁV a
foglalkoztatást illetően kiemelkedő helyen szerepel, a legnagyobb helyi foglalkoztatók közé
tartozik. Köszöni a tájékoztatást. Bízik abban, hogy a jövőben is a korábbiakhoz hasonló
harmonikus együttműködés lesz az önkormányzat és a Mezőhegyesi Vasútállomás között. A
tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomása aktuális helyzetéről, fejlesztésekről,
együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről 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:
209/2018.(X.25.) Kt. számú határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési
Főigazgatóság Szegedi Területi Igazgatóságának a mezőhegyesi vasútállomás aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről szóló
tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont:
tevékenységükről

Az

önkormányzat

védőnőinek

tájékoztatása

2017.

évi

Mitykó Zsolt polgármester: A Testület tagjai megkapták a védőnők 2017. évi
tevékenységéről szóló írásos tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Felkéri Kocsárdiné Járási Erika vezető védőnőt, amennyiben kiegészítenivalója van az írásos
tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A tájékoztatóhoz kiegészítést annyiban kíván tenni, hogy
egy-két mondatban tájékoztatást kíván nyújtani a védőnői méhnyakrákszűrés 2018. évi
tapasztalatairól. A védőnői méhnyakrákszűrés tanfolyamot mind Ő, mind Bálint Bettina
védőnő még 2017. évben elvégezték. Sajnos a kezdeti nagy lendület, amely a védőnői
méhnyakrákszűrés bevezetését megelőzte, rendkívüli mértékben alábbhagyott. Még az idei
évben sem érkeznek a behívólevelek, így Ők nem végezhetik el a szűréseket. Rendkívül nagy
igény lenne rá, ellenben csak az veheti igénybe, aki három éve nem járt nőgyógyászati
rákszűrésen, és ezen érintetteknek az ÁNTSZ behívót küld védőnői szűrésre. Nagyon várják
az új Egészségház átadását, ezzel a védőnői szolgálat felújított helyiségének a birtokba
vételét, tekintettel arra, hogy a felújítás idejére, ideiglenesen új helyszínen tudják ellátni
feladataikat.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy egy bejárás formájában tekintsék meg a felújítás
előrehaladását, és ezen bejárásra kapjanak meghívást a Testület és bizottságok tagjai, valamint
az érintett háziorvos, gyermekorvos, és a védőnők. Amennyiben ideje engedi, úgy a bejáráson
szívesen látja Béni Attila hivatalvezető urat is. A felújított épületben 2019. januártól helyet
kap hallásvizsgálati szakrendelés is. A Testület elképzelései között szerepel a bölcsőde
épületének felújítása, a bölcsődei férőhelyek bővítése okán. A pályázat benyújtása esetén 20
férőhelyes bölcsődére vállalna a Testület fenntartási kötelezettséget. A bölcsődei férőhelyek
bővítése esetén a férőhelyek feltöltésének milyenek a reális esélyei a jelenlegi statisztikai
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adatok figyelembe vételével? A védőnők mennyire látják biztosítottnak azt, hogy fel tudják
tölteni a szükséges létszámot?
Bálint Bettina védőnő: A jelenlegi információk alapján lenne rá igény. A bölcsődében
szociális rászorultság alapján is el lehet helyezni gyermekeket. Bizonyos családokban az
édesanyák munkába történő visszatérését is megkönnyítené a bölcsődei ellátás széleskörűbb
biztosítása.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A GYED extra bevezetésével többen is jelezték, hogy
élnének a bölcsődei szolgáltatás nyújtotta lehetőséggel, hiszen a GYED mellett vissza
tudnának menni dolgozni. A születések számának alakulása rendkívül változó. A gyermekek
létszámának alakulását nagyban befolyásolja az elvándorlás, és az ide költözés intenzitása. Az
erre vonatkozó adatok folyamatosan változnak. Megítélése szerint egy ekkora városban reális
esélye van, vélhetően lenne rá igény a szülők részéről is egy 20 férőhelyes bölcsőde
működtetésének.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Köszöni a védőnők áldozatos munkáját. A születésszámra
vonatkozó statisztikai adatok, az évi 30-40 közötti születésszám bíztató a bölcsődei
férőhelyek bővítésének szempontjából. Emellett, amennyiben Mezőhegyesen jobbak lesznek
a munkavállalói lehetőségek, úgy a bölcsődére valóban nagy lesz az igény. Örül annak, hogy
ezt sikerült szóban is megerősíteni. Mezőhegyesen jelenleg több olyan projekt is fut,
amelyben a védőnői szolgálat rendkívül aktívan és segítőkészen működik közre. A Testület
által a pályázatok koordinálásával megbízott alpolgármesterként köszöni meg a védőnők
pályázatokban végzett kiemelkedő munkáját. Tájékoztatja a Testületet, hogy a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása legutóbbi ülésén külön kiemelték Mezőhegyes védőnői
szolgálatát, tekintettel arra, hogy a pályázatokban Mezőhegyes kiemelkedően és kimagaslóan
teljesíti feladatát. A Társulás megköszönte a védőnők munkáját és külön kiemelte Kocsárdiné
Járási Erika munkáját. Munkájukhoz további sok sikert, erőt és egészséget kíván.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Az anyag rendkívül tartalmas, részletes,
és kellő rátekintést kaptak belőle a védőnők munkájára. A védőnők bérezésére tenne
észrevételt. Véleménye szerint a védőnők bére nincs arányban az elvégzett munkájukkal.
Mezőhegyesen kiválóan működik a védőnői szolgálat, számos egyéb területen, például
pályázatokban is részt vállalnak, és csak pozitív visszajelzések érkeznek munkájukkal
kapcsolatosan. Meglátása szerint bérük méltánytalanul alacsony, hiszen főiskolai diplomával,
megfelelő végzettséggel, pótlékokkal kiegészített szakmunkás minimálbéren kerülnek teljes
állásban foglalkoztatásra. Van-e arra lehetőség, hogy változtassanak a védőnők bérén, akár
testületi szinten, akár a rájuk irányadó törvényre hivatkozással? A béremelés 3 védőnőt
érintene. Javasolja, a Testület vizsgáltassa meg, hogy van-e lehetőség a béremelésre. Gratulál
a védőnőknek és köszöni munkájukat.
Mitykó Zsolt polgármester: A védőnők bérezését az önkormányzat költségvetésének
előkészítésekor az önkormányzat minden dolgozója bérezésének figyelembevételével
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tárgyalja a Testület. A költségvetési koncepció vélhetően tartalmazni fogja azokat a bérrel
kapcsolatos kéréseket, amelyek irányába már megfogalmazódtak egyéb területről is. A
védőnők szakmai felügyeletét ki látja el Mezőhegyes vonatkozásában? Történt változás e
területen az utóbbi időben?
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: A területi védőnők munkáltatója jelenleg a helyi önkormányzat, a
tevékenység szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Intézeténél dolgozó járási vezető védőnők látják el.
Mitykó Zsolt polgármester: Az iskolai védőnő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Az iskolai védőnő 8
órában kerül foglalkoztatásra, de a finanszírozás csak 6 órát fed le.
Mitykó Zsolt polgármester: Az iskolai védőnő bérét illetően tehát történt már kiegészítés.
Felmerült annak gondolata, hogy a területi és az iskolai védőnők feladatait vegyes körzetek
kialakításával együttesen látnák el. Erről állásfoglalást is kértek.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Véleménye szerint szakmailag a jelenlegi struktúra a
legmegfelelőbb. A területi védőnők 0-7 éves korig, az iskolai védőnő 7 éves kortól látja el a
gyermekek gondozását. Vegyes körzetek kialakítása esetén nem tudnák kellő hatékonysággal
ellátni a védőnői feladatokat.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Nem arról lenne szó,
hogy az iskolai védőnő munkáját kellene megosztani, és vegyes körzeteket kellene kialakítani.
A szakma több ízben felvetette, nem megfelelő, ha az iskolai védőnő vonatkozásában a
munkáltatói jogokat az ÁMK gyakorolja. A legoptimálisabb az lenne, ha az iskolai védőnő
munkáltatója nem az ÁMK, hanem az önkormányzat lenne, és a szakmai felügyeletet a Békés
Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Intézeténél dolgozó járási
vezető védőnők látnák el. Az iskolai védőnő feladatköre nem változna. A vezető védőnő
tájékoztatása szerint arra szinte az egész országban nincs példa, hogy az iskolai védőnő
munkáltatója egy közművelődési intézmény.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A védőnők bérezését illetően az idei
évben és a korábbi években is a társadalombiztosítás gondoskodott a védőnők bérének a
megemeléséről. 2018. évben minden védőnő után havi 33.000,- Ft-tal járult hozzá a védőnők
béremeléséhez, amelyet az önkormányzat 100 %-ban erre a célra fordított. Az Állam által
biztosított finanszírozást teljes egészében a védőnői béremelésre fordítják.
Magyar Tibor képviselő: Az alapbért illetően vetette fel a javaslatát, azt keveselli.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Alapbért illetően – véleménye szerint
– nem csak a védőnők esetében vannak problémák.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálatos tény, hogy a köztisztviselők illetményalapján –
amelynek összege 38.650,- Ft – 2008. óta nem emeltek, függetlenül attól, hogy munkájuk
rendkívül felelősségteljes, és magas elvárásokat támasztanak velük szemben.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Véleménye szerint az önkormányzat valamennyi dolgozója a
minimálbért és a garantált bérminimumot alapul véve méltánytalanul alacsony jövedelemmel
rendelkezik. Meglátása szerint nem tehetnek kivételt egyes dolgozókkal. Meg kell vizsgálni,
hogy önkormányzati szinten, minden ágazat figyelembevétel, minden dolgozó estében lenne-e
lehetőség a béremelésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a tájékoztatóval kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket. Mivel a tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdés, vélemény nem
fogalmazódott meg, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a területi
védőnők 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót, 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:
210/2018. (X.25.) Kt. számú határozat
Beszámoló a 2017. évi területi védőnői tevékenységről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 2017.
évi területi védőnői tevékenységről szóló beszámolót.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
Mitykó Zsolt polgármester: A bölcsőde jelenlegi szakmai programjának a hatálya 20152018. év volt. Szükségessé válik 2018-2021-ig hatályos, új bölcsődei szakmai program
elfogadása. Felkéri a József Attila ÁMK intézményvezetőjét, amennyiben kiegészítenivalója
van a programot illetően, azt tegye meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A jelenlegi bölcsődei
szakmai program érvényessége 2018. október hónapban járt le. A bölcsőde szakmai
programtervezete lényeges változást nem tartalmaz a korábbihoz képest, az időközben
bekövetkezett jogszabályváltozásoknak megfelelően aktualizálták a szakmai programot.
Ennek megfelelően készült el az új szakmai program, melynek elfogadását kéri a Testülettől.
Mitykó Zsolt polgármester: A szakmai programot valamennyi bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés és a szakmai programtervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a bölcsőde szakmai programját.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a bölcsőde szakmai programját.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a bölcsőde szakmai programját.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Mezőhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Mezőhegyes
Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési Központja 5820
Mezőhegyes, Csokonai utca 1. szám alatti telephelyén működő bölcsőde szakmai programját,
az előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá 2018. október 26.-ai hatállyal,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
211/2018. (X.25.) Kt. számú határozat
A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, 2018.
október 26.-ai hatállyal jóváhagyja a Mezőhegyes Város Önkormányzata fenntartásában
működő Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja 5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1. szám alatti telephelyén működő bölcsőde
szakmai programját, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása
érdekében az előkészítést végző cég kiválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: Elmúlt ülésen a Testület úgy határozott, hogy a Bölcsődei
fejlesztési program keretében a József Attila ÁMK Bölcsődéje férőhelybővítéssel járó
felújítását kívánja megvalósítani. A Testület felkérte a polgármestert, hogy a pályázat
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. Az előterjesztés ismerteti, hogy az épület
tervezett felújítása nem építési engedély köteles. A tervezett felújítás a pályázat keretében
megvalósítható. Javasolja, hogy a pályázat előkészítésére három cégtől kérjenek árajánlatot,
majd hatalmazza fel a Testület, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adóval kösse meg a szerződést.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyetértett az abban foglaltakkal. A
bizottság javasolja a Testületnek, hogy a bölcsőde férőhelybővítéssel járó felújítása érdekében
nyújtson be pályázatot, és a pályázat előkészítésére kérjen a feladat ellátására alkalmas – az
előterjesztésben ismertetett – vállalkozásoktól árajánlatot, majd hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással kössön szerződést.
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Mitykó Zsolt polgármester: Azért teszi azt a javaslatot, hogy hatalmazza fel a Testület a
legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére, mert lehetőség van a pályázat 2018.
november 30.-ai határidővel történő benyújtására is, így az előkészítést időben meg kell
kezdeni. A pályázat elbírálása ez esetben még az idei évben megtörténhet, így a felújítás a
következő nevelési év kezdetére megvalósulhat. A bölcsődei szolgáltatásban érintett
szakemberek megerősítették abban, hogy lesz igény a bölcsődére, és fenntartható lesz a
jövőben is a nagyobb férőhellyel rendelkező bölcsőde. Fontos hangsúlyozni, hogy nem jár
óvodabezárással a bölcsőde férőhelybővítéssel járó felújítása. A felújítást követően kettő
bölcsődei csoport fog működni, és jelenleg a bölcsőde épületében lévő óvodai csoport
átcsoportosításra kerül más óvodai telephelyre.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A mai nap folyamán a
szakmai felügyelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály lehetőséget ad 12 fős
csoportok beindítására, és javasolta, hogy az engedélyt ennek megfelelően kérje meg az
intézmény. Ennek megfelelően kettő 12 fős bölcsődei csoport indulna a következő nevelési
évtől.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos, hogy maximális kihasználtsággal működjenek az
önkormányzat intézményei, így támogatja a bölcsődei csoportok 12 fővel történő beindítását.
Melyek a személyi feltételei a bölcsődei csoportok működésének?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Egy bölcsődei csoport
működéséhez szükséges kötelező személyi állomány: 2 kisgyermek nevelő, és 1 bölcsődei
dajka. Jelenleg 1 csoporttal működik a bölcsőde. A bölcsődei férőhely bővítése esetén 2
kisgyermek nevelő felvétele válik szükségessé.
Mitykó Zsolt polgármester: A költségvetés tervezésekor be kell építeni 2 középfokú
végzettségű kisgyermek nevelő foglalkoztatását.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be
pályázatot a Bölcsődei fejlesztési program keretében a József Attila Általános Művelődési
Központ Bölcsődéje férőhelybővítéssel járó felújítása érdekében, és a sikeres pályázat
érdekében kérje fel a KÖKI-Innováció Kft.-t, a PM-Network Consulting Kft.-t és az
Europerson Kft.-t, hogy adjon árajánlatot projekt előkészítési tevékenységekre, majd
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozást válassza ki, és kössön vele szerződést a pályázat elkészítésére,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
212/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása érdekében az előkészítést
végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a
hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja
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alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéje férőhelybővítéssel járó
felújítása érdekében.
A sikeres pályázat érdekében felkéri a KÖKI-Innováció Kft.-t (6726 Szeged, Demeter F. u.
12/B,) a PM-Network Consulting Kft.-t (6725 Szeged, Pálfy utca 52. E. ép.) és az Europerson
Kft.-t (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) hogy adjon árajánlatot a benyújtani kívánt
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi projekt előkészítési tevékenységekre:
1. szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
2. szükséges tervek elkészítése
3. az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozást válassza ki, és kössön vele szerződést a pályázat elkészítésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
7. napirendi pont: Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal
Mitykó Zsolt polgármester: A Nonprofit Hagyomány Alapítvány az EFOP-1.2.9-17 Nők a
családban és a munkahelyen című projektje kertében együttműködési lehetőséget ajánlott az
önkormányzatnak. A projekt fő célkitűzését az előterjesztés ismerteti. A projekt keretében
történő együttműködés közös programok szervezését, egymás programjain való részvételt, a
programokról való híradást, a projektről szóló információnyújtást jelentene. A bizottsági
üléseken az alpolgármester úr felhívta a figyelmet, hogy ezen projekttel párhuzamosan a
mezőkovácsházai térségben is fut hasonló projekt, így a mindkét projektben való részvétel
akadályokba ütközhet. Javasolta, hogy csak abban az esetben vegyen részt a Testület az
Alapítvány által megvalósítandó projektben, ha az nem akadályozza a Mezőkovácsháza és
Battonya településekkel konzorciumi megállapodás keretében megvalósuló uniós pályázatok
lebonyolítását, valamint a pályázatok programjain való részvételt. Az előterjesztést az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság is megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az alpolgármester úr kiegészítésével
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy az alpolgármester úr által tett kiegészítéssel kössön a Testület együttműködési
megállapodást a Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a határozati javaslatban foglaltak szerint kössön együttműködési megállapodást a
Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal, azzal a kiegészítéssel, hogy csak abban az esetben
támogatja az együttműködési megállapodás megkötését, ha az együttműködés nem
akadályozza a Mezőkovácsháza és Battonya településekkel konzorciumi megállapodás
keretében megvalósuló uniós pályázatok lebonyolítását, valamint a pályázatok programjain
való részvételt, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
213/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal együttműködési megállapodást köt a Nonprofit Hagyomány
Alapítvánnyal (6914 Pitvaros, Arany János utca 16/1.).
Az együttműködés keretében az önkormányzat az alábbi területeken kíván támogatást
nyújtani az alapítványnak:
- közös programok szervezése,
- egymás programjain való részvétel,
- a közös programokról és egymás programjairól való híradás (a városi havilapban, az
önkormányzat közösségi média oldalán),
- az alapítvány projektjeiről szóló információnyújtás (az általuk készített szórólap
átadása) az érdeklődőnek.
A megállapodás feltétele az, hogy az együttműködés nem akadályozhatja a Mezőkovácsháza
és Battonya településekkel konzorciumi megállapodás keretében megvalósuló uniós
pályázatok lebonyolítását, valamint az előbbi pályázatok programjain való részvételt.
Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a fentiek figyelembe
vételével kösse meg az alapítvánnyal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Mitykó Zsolt polgármester: A múlt hét folyamán munkamegbeszélés keretében tájékoztatta
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr arról, hogy milyen feladattal bízta meg Béni Attila
járási hivatalvezető urat, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. fejlesztései okán.
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. fejlesztéseivel kapcsolatos
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggő feladatok koordinálásával
bízta meg Dr. Takács Árpád Kormánymegbízott Úr. Minden olyan feladatot érintően, amely
Mezőhegyessel kapcsolatos, kormánymegbízotti meghatalmazottként, bizonyos jogkörökben
főigazgatói hatáskört gyakorolva, több megye hatósága feletti koordinációval tudja segíteni a
munkát, függetlenül attól, hogy azt a jogszabály nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásnak tartja-e. Ő a kormánymegbízott urat fogja tájékoztatni a mezőhegyesi és a
Ménesbirtokkal kapcsolatos ügyekről.
Mitykó Zsolt polgármester: Lázár János Kormánybiztos Úr kérte fel Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott urat, hogy Mezőhegyes ügyével kapcsolatban a Békés Megyei
Kormányhivatal jelöljön ki egy személyt, aki koordinálja a Zrt-vel kapcsolatos ügyeket és
folyamatosan tájékoztatja a kormánymegbízottat. Korábban ezzel a feladattal Dr. Sóvári Tibor
Úr, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának főosztályvezetője lett
megbízva. Azokat a döntéseket, amelyeket a Testület a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt-vel kapcsolatos ügyekben hoz, a kormánymegbízotti meghatalmazott továbbítja a
kormánymegbízott úr irányába, illetve eljár egyes ügyekben.
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Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: A kormánymegbízott úr tájékoztatása mellett eljár a legtöbb ügyben.
Megbízatása fontos abból a szempontból, hogy minden egyes beruházás, amely akár a
városhoz, akár a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-hez köthető, hamarabb és
gördülékenyebben tudjon megvalósulni. El kívánják kerülni, hogy a beruházások –
legfőképpen valamely hatósági eljárás elhúzódása miatt – akadályoztatva legyenek. Ennek
érdekében eljár az érintett ügyekben és egyúttal tájékoztatást nyújt a kormánymegbízott
úrnak.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
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 megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Testületnek, hogy
a 806/6 hrsz-ú ingatlant az értékbecslésben megállapított áron, azaz bruttó 2 millió Ft-ért
értékesítse a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek az ingatlanértékesítéssel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület versenyeztetés nélkül értékesítse az
önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes Mezőhegyes, 806/6 hrsz.-ú, kivett udvar
művelési ágú, 5452 m2 nagyságú ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 2.000.000,Ft áron a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére azzal, hogy az ingatlan
értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, és hatalmazza fel a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
214/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a
alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes
Mezőhegyes, 806/6 hrsz.-ú, kivett udvar művelési ágú, 5452 m2 nagyságú ingatlant az
értékbecslésben megállapított bruttó 2.000.000,- Ft áron a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
9. napirendi pont: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület olyan
kórházakat,
gyermekintézményeket,
mentőszervezeteket
támogat
gyógyításhoz
19

nélkülözhetetlen műszerek adományozásával, amelyek a szükséges eszközöket saját erőből
nem, vagy csak nagy nehézségekkel tudják beszerezni. Jelenleg a Békés Megyei Koraszülött
Mentőszervezet részére lélegeztető géphez szeretnének vásárolni elengedhetetlen eszközöket.
Kérésük, hogy amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak, segítsék támogatókként,
adományozókként. 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.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel – 10.000.- Ft-tal támogassa az egyesület kérését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az Egyesület kérését. A bizottság a határozati javaslatban foglalt 10.000,- Ft
támogatás nyújtását javasolja, ellenben Ő javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő
összeget emeljék meg 30.000,- Ft-ra. A bizottság általában nem használja fel az
önkormányzati költségvetésben rendelkezésére álló, átmeneti segélyezésre fordítható
keretösszeget, ezért javasolja a támogatási összeg megemelését a keret terhére. Az Egyesület
a Békés megyében működő Koraszülött Mentőszervezetet kívánja támogatni, és mivel érintett
lehet helyi lakos is, így indokoltnak tartja a javasolt támogatási összeg megemelését.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért Magyar Tibor képviselő úr javaslatával.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület 30.000.-Ft-tal támogassa az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület kérelme nyomán a Békés Megyei Koraszülött Mentőszervezet részére lélegeztető
géphez szükséges eszközök, illetve lélegeztető ballonok beszerzését, azzal, hogy a kiadás
fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének átmeneti segélyezése, kézfelnyújtással
szavazzon.
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:
215/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 30.000.-Ft-tal (azaz: harmincezer
forinttal) támogatja az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest,
Visegrádi u. 55-61. fsz. 10.) kérelme nyomán a Békés Megyei Koraszülött Mentőszervezet
részére lélegeztető géphez szükséges eszközök, illetve lélegeztető ballonok beszerzését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének átmeneti segélyezése.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az egyesületet és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. november 10.
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Bejelentések
1. Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala
hivatalvezetőjének kormánymegbízotti meghatalmazottként történő kinevezéséről
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: A korábbi napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondottakat kívánja egy-két
információval kiegészíteni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a város lakosságát, hogy
2018. október 1.-jei hatállyal Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott Őt nevezte ki azzal a feladattal, hogy elsősorban a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. kiemelt beruházásait koordinálja, segítse. Az elmúlt időszakban is sokat
dolgoztak együtt, és sok esetben a hathatós közbenjárásuknak köszönhetően sikerült
előrevinni a folyamatokat, ezáltal nem torlódtak fel a feladatok. Ezen hatósági koordinációs
feladatokat 2018. október 1. napjáig Dr. Sóvári Tibor Úr, a Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztályának főosztályvezetője látta el. Mivel a Zrt. jelenlegi beruházásai a
megvalósítás útjára lépnek, a kormánymegbízott szükségesnek látta, hogy helyi koordinátort
bízzon meg a fent említett feladatokkal. A kinevezése óta eltelt időben egyeztetett a
polgármester úrral, a Zrt. vezérigazgatójával Pap István Tibor Úrral, illetve a Zrt. ügyeiben
érintett szakemberekkel is. A koordinációs feladatokat kiterjesztettebben értelmezve, a
beruházásokkal kapcsolatos minden olyan tevékenység feletti koordinációt is szeretné ellátni,
amely hatósági, vagy egyéb eljárást von maga után. A Zrt. bármelyik beruházása kihatással
lehet később azokra a városi beruházásokra, amelyek kiemelten fontosak a város életében.
Ezért fontosnak tartja, hogy minden beruházás koordinálása egy kézben legyen, és hogy
minden beruházásról pontos képet kapjon. Amennyiben egyetért a Képviselő-testület, élne
azzal a lehetőséggel, hogy a testületi üléseken részt vehessen. Ezáltal, amellett, hogy
tájékoztatást nyújt az aktuális ügyekről, meghallgatja az esetleges felmerülő problémákat,
hathatósan tudna segíteni a város ügyeinek az intézésében. Kéri, hogy a Testület jelöljön ki
egy olyan személyt a város vezetői közül, akivel napi szinten tud a város ügyeivel
foglalkozni, mint ahogyan a Zrt-nél kijelölésre került a kontakt személy Kerekes György Úr
személyében. Amennyiben a Testület egyetért, úgy – bár a jegyző úrral is napi szinten tartja a
kapcsolatot – Rajos István alpolgármester urat javasolja ezen kontakt személyként kijelölni.
Rajos István alpolgármester úrral korábbi közös munkakapcsolatból adódóan ismerik
egymást, nagyon jól tudnak együtt dolgozni, ismerik egymás munkatempóját, ezért vélhetően
e területen is eredményesen tudnak majd együttműködni.
A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a város egyik ékköve, a volt Kantár
épületének felújítása hamarosan befejeződik, mind küllemében, mind tartalmában megújul. A
kormánymegbízott úr az integrált hatósági és agrárigazgatási központ létrehozásával és
működtetésével is Őt bízta meg. Olyan egyéb, nem a Mezőkovácsházai Járási Hivatal
hatáskörébe tartozó kormányhivatali szervek fognak ott ügyintézést ellátni, akik felett nem Ő
a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ezért ezen kollégákkal főigazgatói hatáskörben tud
munkakapcsolatot létesíteni. A beruházás két ütemben zajlik. Egyrészről kialakításra kerül a
kormányablak és integrált kormányzati ügyfélszolgálat. Rendkívül nagy örömére szolgál,
hogy ez a központ megvalósulhat Mezőhegyesen, hiszen hivatalvezetővé történő
kinevezésének első negatív élménye a Mezőhegyesi és a Battonyai Okmányiroda bezárása lett
volna. Az Okmányirodák bezárására a rendkívül alacsony ügyfélszám miatt került volna sor.
Bár nehezen, de szakmailag meg tudták indokolni, hogy a kis ügyfélszám ellenére egyéb
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infrastrukturális okokra hivatkozással, szükség van az Okmányirodák működésére. Nehéz
munkával, de mára elérték, hogy egy 4 + 1 munkaállomásos kormányablak – 2 állandó
ügyintézővel – jöjjön létre a volt Kantár épületében. Egy modern és új környezetben várják az
ügyfeleket. Emellett egyéb szervek, hatóságok ügyintézői is időszakosan ügyfélfogadást
fognak tartani. A jelenlegi ügyfélszám jelenleg ilyen mértékű központ kiépítését indokolja, de
bízik abban, hogy Mezőhegyes fejlődése akkora mértékű lesz, hogy később bővíthető lesz a
jelenlegi elképzelés. Elsősorban a helyi igényekhez igazodva igyekeztek kialakítani a központ
struktúráját.
Kerekes György képviselő távozott a testületi ülésről. Távozása nem befolyásolta a testület
határozatképességét.
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: A helyi gazdaságok ügyintézési igényeinek a figyelembevételével
különböző agrárigazgatási hatósági feladatok, vadászati hatósági feladatok is helyet kapnak a
központban. Rendkívül nagy eredménynek tartja és nagyon indokolt volt már egy olyan iroda,
helyiség létrehozása, ahol megfelelő körülmények között tudják azokat a családokat fogadni,
akiknek a Gyámhatósággal, a szociális és gyermekvédelem területén dolgozókkal van
ügyintézni valója. Olyan irodát hoznak létre, ahol megfelelő környezetet tudnak biztosítani az
ilyen és ehhez hasonló ügyek intézésére. Ezáltal az érintett ügyfeleknek nem kell vidékre
utazniuk. Ezen túlmenően számos egyéb funkcióval fogják megtölteni az épületet. Az
integrált hatósági és agrárigazgatási központ kialakítása várhatóan 2019. március hónapban
fejeződik be. A központ megnyitását úgy tervezik, hogy abban már minden hatóság, szerv az
ügyfelek rendelkezésére álljon. Dr. Takács Árpád Kormánymegbízott Úrral és Rajos István
Alpolgármester Úrral, valamint a kivitelező ügyvezető igazgatójával, és az építésvezetővel
megtekintették a felújítási munkálatokat, és megállapították, hogy a felújítás a megfelelő
ütemben halad. A településképhez teljes mértékben illeszkedő külső festést kap majd az
épület.
Mitykó Zsolt polgármester: Korábban a Testület döntött a Centrál épületének galambriasztó
rendszerrel történő ellátásáról. Információja szerint a volt Kantár épületén is hamarosan
kialakításra kerül a galambriasztó rendszer. Kihangsúlyozta, hogy a két épületen egyszerre
kellene kialakítani a rendszert, hogy az ne okozzon a későbbiekben problémát.
Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezetője: Igyekeznek gyorsítani a rendszer kiépítését. Szeretnék elérni – ami persze
ütemezés kérdése, amelyről folyamatban vannak a tárgyalások – hogy minél hamarabb
kiépítésre kerüljön a galambriasztó rendszer, hogy a frissen festett falakat ne tegyék tönkre a
galambok. A galambriasztó rendszer kiépítése partnerségben kell, hogy megvalósuljon az
önkormányzattal, hiszen nem szeretnék, hogy a rendszer kiépítését követően az összes galamb
a Centrál épületére csoportosuljon át. A jövőben ebben a kérdésben is egyeztetni szükséges az
önkormányzattal
Mitykó Zsolt polgármester: Mindenképpen szinkronba kell hozni a rendszerek kiépítését.
Köszöni a tájékoztatást.
2016. évben a Ménesbirtokkal kapcsolatos tárgyalások olyan intenzív irányt vettek, melyek
célja az volt, hogy valamilyen módon egyfajta jövőképet szabjanak Mezőhegyesnek. A 2016os Mezőhegyes törvény megjelenése, és az utána történő események jelentősen befolyásolják
egy ilyen kistelepülés életét. A hivatalvezető úr munkájához jó egészséget kíván!
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Magyar Tibor képviselő távozott a testületi ülésről. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
2. Tájékoztató a TOP 2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” elnevezésű
pályázat benyújtásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat TOP-2.1.2 kódszámú, „Zöld város
kialakítása” elnevezésű 2016. évben benyújtott pályázatát az Irányító Hatóság elutasította. Az
erre a célra lehatárolt keret azonban nem csoportosítható át más fejlesztési elképzelés
megvalósítására, így ez a keret továbbra is megpályázható. A pályázat benyújtásának a
határideje: 2018. október 31. napja. Elmúlt ülésen úgy határozott a Testület, hogy benyújtja a
pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Zöld város
kialakítása” célú, TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati kiírásra. A sikeres pályázat érdekében a
Testület felkérte a polgármestert, hogy a projekt előkészítési tevékenység ellátására alkalmas
három vállalkozástól kérjen be árajánlatot, és felhatalmazta, hogy a munkára a legkedvezőbb
árat ajánló vállalkozóval kösse meg a vállalkozási szerződést. Tájékoztatja a Testületet, hogy
a legkedvezőbb ajánlatot a Projektfelügyelet Kft. adta, így ezen Kft-vel kötötte meg a pályázat
előkészítésére, a szükséges tanulmányok, tervek elkészíttetésére, engedélyek beszerzésére, és
a pályázat nyomon követésére a vállalkozási szerződést.
Rajos István alpolgármester: Elmúlt ülésen a Testület a TOP-2.1.2 kódszámú, „Zöld város
kialakítása” célú pályázat benyújtása mellett döntött. Az Irányító Hatóság a pályázat
benyújtásának határidejét 2018. október 31. napjában állapította meg, amely határidő azonban
hivatalosan, írásos formában nem jelent meg. A tegnapi nap folyamán érkezett értesítés
értelmében a pályázat benyújtásának módosított határideje a mai nap, 2018. október 25.. A
pályázat előkészítésével megbízott cég, a Projektfelügyelet Kft. a Testület elmúlt ülésén
meghatározott elképzelései szerint elkészítette a pályázati anyagot. Az elektronikus pályázati
dokumentáció legfontosabb része a testületi ülést közvetlenül megelőzően kiosztásra került.
Ebben szerepel a projekt részletes bemutatása, a részletes szakmai tartalom, amelynek
megfelelően a pályázat a mai napon – a testületi ülést közvetlenül megelőzően – a
polgármester aláírásával benyújtásra került.
Mitykó Zsolt polgármester: A Projektfelügyelet Kft. pályázat benyújtásáról szóló értesítését
követően azonnali vezetői megbeszélést tartottak, amelyen kihangsúlyozta, hogy nem
engedélyezi a pályázat benyújtását a Testület tájékoztatása nélkül, tekintettel arra, hogy az
elmúlt ülésen nem erről értesültek. Fontos hangsúlyozni, hogy nem érkezett meg az Irányító
Hatóság arra irányuló értesítése, hogy lenne lehetőség október 25. napját követően is a
pályázat benyújtására. Ezért tartották fontosnak, hogy a mai napon benyújtásra kerüljön a
pályázat. A pályázat tartalmának utólagos módosítására lesz még lehetőségük, többek között
hiánypótlás esetén is.
Rajos István alpolgármester: Simonka György országgyűlési képviselő úrnak köszönhetően
az eredeti 220 millió Ft mellé jóváírásra került plusz 10 millió Ft, így egy igen nagy volumenű
beruházás valósulhat meg Mezőhegyesen. A projekt pénzügyi kimutatását, a költségek listáját
– projektelemekre bontva – a kiosztott dokumentum ismerteti. A pályázat kizárólag azokat a
tételeket tartalmazza, amelyet a Testület meghatározott. Azonban lehetőség van ezek
módosítására, amennyiben a Testület úgy ítéli meg, hogy ebben a formában nem megfelelőek.
A Kft. tájékoztatása helytálló, tehát az esetleges hiánypótlás alkalmával a Testületnek
lehetősége van arra, hogy módosításokat eszközöljön. Külön kiemeli, hogy az ÁMK épülete
előtti tér, a piactér kialakítása után még marad további finanszírozási lehetőség szabadtéri
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tornapálya kialakítására, különböző sportelemekkel. Ezen projektelemen belül kerülhet
kialakításra a Testület által igen fontosnak ítélt játszótér is. A látványtervek szemléltetik a
piaci árusítóhelyek látványképét, amelyek a városképbe illeszkedve kerülhetnek kialakításra.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a „Zöld város kialakítása” célú pályázat fejlesztési
elemeinek sorrendjét – az előkészítési szakaszra vonatkozóan – az alábbiakban határozta meg:
1. Az ÁMK és a Nagymagtár közötti tér rendezése – piactér kialakítása
2. Játszótér és szabadtéri kondipark kiépítése
3. Szabadtéri színpadra vonatkozó elképzelések (színpad fedetté tétele, nézőtér
kialakítása).
Elsődleges helyen szerepel tehát az ÁMK és a Nagymagtár közötti tér rendezése, a piactér
kialakítása, és amennyiben lesz rá pénzügyi forrás, úgy a fentieknek megfelelő sorrendben
valósítható meg a több elképzelés. Az előrejelzések szerint arra is lesz lehetőség, hogy az első
elképzelésen túl, további fejlesztési elképzelések is megvalósuljanak.
Rajos István alpolgármester: A pályázati dokumentáció értelmében főtevékenységként a
piac és a piachoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása szerepel. A kötelező indikátor elemek
és a Testület általi elképzelések szerepelnek a pályázati dokumentációban.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben várnak az Irányító Hatóság hivatalos értesítésére,
és a mai napon nem kerül benyújtásra a pályázat, elképzelhető, hogy elveszett volna ezen
pályázati lehetőség. Szerencsés helyzetben vannak abból a szempontból, hogy a pályázat
tartalmi elemei módosíthatóak a benyújtást követően is.
Rajos István alpolgármester: Minisztériumi szinten is érdeklődött a pályázat benyújtási
határidejét illetően. A Minisztérium tájékoztatása értelmében a pályázat benyújtásának a
határideje 2018. október 31., de ezt hivatalos levélben nem erősítették meg. Kockázatosnak
ítélték meg, hogy várjanak a pályázat benyújtásával, hiszen a határidő leteltét követően már
nincs lehetőség a pályázat benyújtására. A pályázat egyebekben változatlan feltételekkel
került benyújtásra.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A pályázati adatlap nem létező e-mail címet –
polgarmester@mezohegyes.hu – tartalmaz a polgármester adatai alatt.
Rajos István alpolgármester: Jelezték a problémát a Kft. irányába. Minden mezőhegyesi
projektben ezen e-mail cím szerepel, de olyan szempontból nincs jelentősége, hogy minden
hivatalos értesítés, amely az Irányító Hatóságtól érkezik, a pályázati rendszeren –
Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerről (EPTK) – keresztül
érkezik, illetve a nem ezen a rendszeren keresztül érkező információ is megérkezik az
önkormányzat központi e-mail címére is. Ezen túlmenően Ő kapcsolattartóként van
megjelölve, ezért Ő és minden hivatali kollégája, aki érintett a pályázatokat illetően, értesül az
információkról.
Krcsméri Tibor képviselő: Mikorra várható a pályázat elbírálása? Az előző pályázatot közel
2 év után bírálta el az Irányító Hatóság. Ez alapján mire számíthatnak?
Rajos István alpolgármester: Az elbírálás időpontját illetően nincs információja. Mivel
lehatárolt keret áll rendelkezésre, és második körben benyújtott pályázatról van szó, ezért
vélhetően 2018. november hónapban dönt az Irányító Hatóság.
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Mitykó Zsolt polgármester: Olyan szempontból nincs jelentősége a döntésnek, hogy mivel
szabadtéren megvalósítandó építési beruházásról van szó, a műszaki kivitelezést legkorábban
2019. tavaszán kezdhetik meg.
Rajos István alpolgármester: A Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása értelmében ezen
pályázatot a 2016. évben megnyitott rendszer szabályai szerint kell benyújtani, a 2016. évi
feltételrendszer alapján. Ebből kiindulva bízik abban, hogy a döntésre legkorábban 2018.
november hónapban, legkésőbb 2019. március hónapban sor fog kerülni.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen információk birtokában szükséges-e a Testületnek újabb
döntést hoznia?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem. A Testület elmúlt ülésen döntött a pályázat benyújtásáról.
A pályázati adatlap szerint a Testület elképzelésének, döntésének megfelelően készült el és
került benyújtásra a pályázati dokumentáció, tehát a pályázat benyújtásának a tényéről jelen
ülésen nem kell határozatot hoznia a Testületnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
3. Tájékoztatás a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet jelenlegi helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet jelenlegi helyzetéről.
Rajos István alpolgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Mezőhegyesi Szociális
Szövetkezet működése okafogyottá vált, ezért javaslatot tesz a Mezőhegyesi Szociális
Szövetkezet megszüntetésére. A Szövetkezet létrehozásakor kitűzött célok, elképzelések
sajnos nem tudtak megvalósulni, továbbá nincs olyan lehetőség a szövetkezet előtt, amellyel a
további működését biztosítani tudná, így megszűnni látszik a szövetkezet jövőbeni
működésének a létjogosultsága. A Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet 2015. évben a PILOT
program keretében alakult, Mezőhegyes Városi Önkormányzat alapító tagként vesz részt
benne. A Szövetkezetnek nincs bevétele, úgynevezett „alvó” szövetkezetként működik.
Amennyiben az önkormányzat kilép a szövetkezetből, úgy az az új jogszabályok értelmében
nem működhet tovább. A Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet igazgató elnökeként javasolja
az önkormányzatnak, mint alapító tagnak, hogy lépjen ki a szövetkezetből, és ezáltal
kezdeményezze a szövetkezet megszűnésének kimondását. Mind jogi, mind pénzügyi
szempontból rendben van a szövetkezet, semmiféle pénzmozgás nem történt, így az
adóbevallása is 0-s SZJA bevallás volt. Az eredeti elképzelés szerint a PILOT program
kimeneti ága a Szociális Szövetkezet lett volna. Ez azonban soha nem valósult meg, ezért nem
került például semmiféle eszköz a szövetkezet tulajdonába és ezért nem származtatott
bevételt, vagy történt onnan kifizetés. A PILOT program 2017. évben megszűnt, és a PILOT
programban foglalkoztatottak a közfoglalkoztatási program keretében kerültek
továbbfoglalkoztatásra. A szövetkezet közfoglalkoztatásban foglalkoztatott tagjai kiléptek a
szövetkezetből. A Szövetkezet megszüntetésével kapcsolatos jogi feladatok elvégzésére
felkérték Dr. Varga Imre ügyvéd urat, így amennyiben a Testület egyetért a javaslatával, az
ügyvéd úr megteszi a szükséges intézkedéseket.
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet megszüntetésével
kapcsolatos javaslatot az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a
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Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A Bizottság megtárgyalta az alpolgármester úr Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet
megszüntetésére irányuló javaslatát. A bizottság egyetértett a javaslattal és javasolja a
Testületnek, hogy kezdeményezze a szövetkezet megszűnésének kimondását.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a javaslattal és javasolja a Testületnek, hogy
kezdeményezze a Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet megszűnésének kimondását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata van, azt tegye
meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A minimális mértékű tagdíjbefizetések sorsát is rendezték?
Rajos István alpolgármester: Igen, a szövetkezet tagjai részére kifizetésre került az általuk a
Szövetkezet megalapításakor befizetett 1.000,- Ft/fő összegű tagdíj. Az önkormányzat és az
igazgató elnök által befizetett tagdíj nem került kifizetésre. A felszámolás elindításakor
azonban követeléssel léphet fel bármely tag, és a befizetett tagdíj kifizethető. A Szövetkezet
mérlege 0-s, de az alaptőke a szövetkezet számláján rendelkezésre áll.
Mitykó Zsolt polgármester: A mezőhegyesi közfoglalkoztatási program bármelyik szárnya,
de legfőképpen a lombseprű gyártó program mind megyei, mind belügyminisztériumi szinten
pozitív visszajelzést kap. Ugyanakkor rendkívül kockázatosnak ítélik meg a lombseprű
gyártás szövetkezetben történő működtetését, amelynek több oka is van. A legnagyobb
kockázat, hogy a lombseprűk rendkívül jó minőségűek, tehát ebből kifolyólag hosszú időre
telített lenne a piac, és sokára kapnának újabb megrendeléseket. Emellett rendkívül nehéz
munkaerőt találni ezen területre is.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet alapító tagjaként kezdeményezze a szövetkezet
megszűnésének kimondását tekintettel arra, hogy annak célja nem valósult meg, és
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megszűnés kezdeményezése érdekében a szükséges
lépéseket tegye meg, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
216/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet megszűnésének kezdeményezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyesi Szociális
Szövetkezet (székhely: Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.) alapító tagjaként kezdeményezi
a szövetkezet megszűnésének kimondását tekintettel arra, hogy annak célja nem valósult meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszűnés kezdeményezése érdekében szükséges
lépéseket megtegye.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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4. Adókedvezmény, adómentesség nyújtásának lehetőségéről, adók mértékének
változásáról
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: 2019. január 1. napjával változnak az
adótörvény egyes rendelkezései. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi adókról
szóló 1990. C. törvény 2019. január 1. napjától hatályos rendelkezései lehetőséget
biztosítanak a helyi önkormányzatoknak helyi iparűzési adó vonatkozásában adókedvezmény,
adómentesség bevezetésére a vállalkozók azon beruházásainak értéke vagy annak egy része
után, melyet a vállalkozó az adóévben helyett üzembe, az önkormányzat illetékességi
területén. Fontos, hogy amennyiben a Testület bevezeti az adókedvezményt vagy
mentességet, úgy három évig nem szüntetheti azt meg, és nem is változtathatja meg oly
módon, hogy az a jogalanyok számára hátrányos legyen, valamint minden vállalkozó számára
biztosítania kell.
Mitykó Zsolt polgármester: Az adókedvezménnyel, adómentességgel kapcsolatos felvetést a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy a kedvezmény vagy mentesség jelentős
bevételkiesést eredményezne az önkormányzat költségvetésében, a bizottság javasolja, hogy a
Testült ne éljen sem az adókedvezmény, sem az adómentesség megállapításának
lehetőségével.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2019. január 1. napjától hatályos
rendelkezéseiben biztosított, az önkormányzat által helyi rendeletben megállapítható helyi
iparűzési adó vonatkozásában azon adómentesség, adókedvezmény lehetőségével ne éljen,
amely a vállalkozó azon beruházásainak értéke vagy annak egy része után állapítható meg,
melyet a vállalkozó az adóévben helyezett üzembe, az önkormányzat illetékességi területén,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
217/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
Helyi iparűzési adó vonatkozásában adókedvezmény vagy adómentesség
megállapításának elvetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2019.
január 1. napjától hatályos rendelkezéseiben biztosított, az önkormányzat által helyi
rendeletben megállapítható helyi iparűzési adó vonatkozásában azon adómentesség vagy
adókedvezmény megállapításának lehetőségével nem kíván élni, amely a vállalkozó azon
beruházásainak értéke vagy annak egy része után állapítható meg, melyet a vállalkozó az
adóévben helyezett üzembe, az önkormányzat illetékességi területén.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: Kéri továbbá a Testület állásfoglalását arra
vonatkozóan, hogy a helyi adók mértékén kíván-e változtatni 2019. január 1. napjától.
Amennyiben a Testület változtatni kíván, úgy a helyi adókról szóló 18/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendeletmódosításának tervezetét a javaslatnak megfelelően elő kell készíteni
a következő rendes testületi ülésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Az adók mértékének változtatásával kapcsolatos kérdéskört a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy az adók mértékén ne változtasson
2019. január 1. napjától.
Mitykó Zsolt polgármester: A jogszabály értelmében mekkora az egyes adónemek
maximális mértéke?
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: A helyi adókról szóló törvény értelmében
magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában az adó maximális mértéke 29.340,Ft/adótárgy/év. Mezőhegyesen ez az adómérték belterületen 9.000,- Ft, külterületen 4.500,Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testületnek lehetősége lenne arra, hogy az adómértékek
növelésével csökkentse a költségvetési hiány összegét.
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: A Testület 2012. évben emelte meg a
magánszemélyek kommunális adójának a mértékét, amelynek következtében jelentős
mértékben megnőtt – ezen adónem vonatkozásában is – a hátralékállomány összege.
Krcsméri Tibor képviselő: Tudomása szerint a környező településeken is hasonló mértékű
adók kerültek megállapításra. Az egyéb adónemek helyi mértéke hogy alakul?
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: Mezőhegyesen az iparűzési adó vonatkozásában
a törvényben megállapított maximális, azaz 2 % került bevezetésre. Idegenforgalmi adó
vonatkozásában az adó mértéke jelenleg 300,- Ft/vendégéjszaka, maximum 517,- Ft-ra
lehetne megemelni. Az önkormányzat idegenforgalmi adóbevétele évi 700-800.000,- Ft. Az
adó mértékének a megemelése nem jelentene túl nagy bevétel-növekedést.
Uj Zoltán képviselő: Annak a vendégnek, aki a városba érkezik turistaként, nem jelentene túl
nagy költséget, ha megemelné a Testület az idegenforgalmi adó mértékét. Egy turista, vagy
pihenni vágyó nem attól teszi függővé, hol tölti a pihenőidejét, hogy mekkora az
idegenforgalmi adó összege.
Mitykó Zsolt polgármester: Arra kell törekedniük, hogy amennyiben az Állam
szállodafejlesztési, szállodabővítési projektjei beindulnak, úgy a környékbeli városok
szállodái helyett ide csalogassák a vendégeket, ezáltal a vendégek Mezőhegyesen költsék el a
pénzüket, és az idegenforgalmi adó is Mezőhegyes városban kerüljön megfizetésre.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az Állam elképzelései között szerepel Mezőhegyes turisztikai
irányú fejlesztése is, ezért nem feltétlenül most lenne itt az ideje, hogy megemeljék az
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idegenforgalmi adó mértékét. Az önkormányzat költségvetési helyzetét nem befolyásolná
ezen adónem mértékének a megemelése.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy egyelőre ne emeljék az IFA mértékét. A jövő év
végén újra mérlegelhetik, hogy kellene-e emelni. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, egyéb
javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a helyi adókról szóló 18/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendeletében megállapított helyi adók mértékén ne változtasson 2019. január
1. napjától, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
218/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
A helyi adók mértékének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi adókról szóló
18/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletében megállapított helyi adók mértékén nem kíván
változtatni 2019. január 1. napjától.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árai módosításának lehetőségéről
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kéri a Tisztelt Képviselő-testület nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a költségelven bérbe adott lakások bérleti díjának emelésén kívül – mely
minden évben kötelező az inflációsráta mértékével – kívánnak-e más díjtételt megemelni,
így: egyéb bérleti díjak, temetési helyek megváltási és újraváltási díjai, közterület használati
díjak, termőföldek haszonbérleti díja, építési telkek árai. Amennyiben egyéb díjakat is emelni
kíván a testület, úgy a novemberi testületi ülésre előkészítik az erről szóló előterjesztést, de
amennyiben nem kívánnak emelni, úgy csak a lakásrendelet kötelező módosítását készítik elő,
a novemberi ülésre. Kéri a testület álláspontját a kérdésben.
Mitykó Zsolt polgármester: A felvetést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. Kéri a Bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a költségelven bérbe adott
lakások bérleti díjának emelésén kívül az egyéb díjakon ne változtasson 2019. január 1.
napjától. Minden hónapban szembesülnek azzal, hogy milyen mértékű az önkormányzat
kintlévősége, így annak elkerülése érdekében, hogy ez ne növekedjen még nagyobb
mértékben, javasolják, hogy a Testület ne emeljen a díjtételeken.
A Testület tagjai egyhangúan azt javasolják, hogy ne módosítsanak a díjtételeken.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa a
költségelven bérbe adott lakások bérleti díját 2019. január 1-jével, az inflációs ráta mértékével
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egyező hányaddal, ellenben a közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti
díjakon, építési telkek árain, valamint a temetési helyek megváltási és újraváltási díjain ne
változtasson, továbbá kérje fel a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2018. november 28.-ai
rendes ülésére terjessze be az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításának
tervezetét, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
219/2018. (X.25.) Kt. sz. határozat
Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a költségelven bérbe adott lakások
bérleti díját 2019. január 1-jével, az inflációs ráta mértékével egyező hányaddal.
A közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti díjakon, építési telkek
árain, valamint a temetési helyek megváltási és újraváltási díjain nem kíván változtatni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2018. november 28.-ai rendes ülésére terjessze be
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2018. november 28.
6. A hulladékátrakó állomás megvételre történő felajánlása
Mitykó Zsolt polgármester: Egyeztetett a DAREH Önkormányzati Társulás elnökével,
Vésztő polgármesterével, Molnár Sándor Úrral az önkormányzat tulajdonában lévő – jelenleg
a Társulás által bérelt – hulladékátrakó állomás értékesítésének az ügyében. Sajnálatos módon
a Társulásnak nem sikerült egyetlen általa benyújtott pályázatba sem beépítenie a
hulladékátrakó állomás megvásárlásának összegét, így nem tudja megvenni azt. Ugyanakkor a
Társulás bővíteni kívánja a hulladékátrakó állomást, ezért tárgyalásokat folytattak a
hulladékátrakó állomás melletti 1 hektáros terület megvásárlásáról, amelyen zöldhulladéktárolót szeretne kialakítani. A Zrt. a zöldhulladék-tároló telephelyen lehetőséget biztosítana a
lakosság számára, hogy a keletkezett zöld hulladékot beszállítsák erre a telephelyre, majd a
Zrt. az összegyűjtött hulladékot időszakosan elszállítja komposztálóba. Amennyiben a
Testület hozzájárulását adja, úgy felkeresi a DAREH Önkormányzati Társulás alvállalkozóját,
a jelenlegi hulladékgazdálkodást végző szolgáltatót, a TAPPE Kft-t, és felkínálja eladásra az
önkormányzat tulajdonában lévő 23/7 hrsz-ú hulladékátrakó állomás ingatlanát.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes belterület 23/7 hrsz-ú, 4978 m2 nagyságú, kivett ipartelep művelési ágú
ingatlant megvételre ajánlja fel a TAPPE Kft. részére, és kérje fel a polgármestert,
amennyiben a TAPPE Kft. élni kíván vásárlási szándékával, úgy az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.

30

A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
220/2018.(X. 25.) Kt. számú határozat
A 23/7 hrsz.-ú hulladékátrakó ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes belterület 23/7 hrsz-ú, 4978 m2 nagyságú, kivett ipartelep művelési ágú
ingatlant megvételre felajánlja a TAPPE Kft. részére.
Felkéri a polgármestert, amennyiben a TAPPE Kft. élni kíván vásárlási szándékával, úgy
tegye meg az értékesítéshez szükséges intézkedéseket.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
7. A Rákóczi Szövetség kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Rákóczi Szövetség anyagi támogatás iránti kérelemmel
fordult a Testülethez. A Szövetség a határon túli magyar gyerekek beiskolázásához kér anyagi
támogatást. Kéri a Testület tagjait, hogy aki teheti, tiszteletdíjából támogassa a Rákóczi
Szövetség kérését. Ő és az alpolgármester már támogatták a Szövetséget 10-10 ezer forinttal.
A Szövetség megkeresését továbbítja a Testület tagjai és a bizottságok nem képviselő tagjai
részére is, és lehetőségeikhez mérten támogassák a megkeresést. A Rákóczi Szövetség
számára kiemelkedően fontos a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság
oktatásügyének, kultúrájának támogatása, valamint a Kárpát-medencei magyarság
összetartozás-tudatának erősítése.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója, kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg.
8. Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukció beruházás kivitelezési
munkálatainak fennakadásáról
Deli Zoltán képviselő: Kéri a polgármester úr, illetve – amennyiben van információja róla – a
hivatalvezető úr tájékoztatását a Mezőhegyesen zajló, konkrétan a Hild János utcán
megkezdett csatornarekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatosan. Korábban azt a
tájékoztatást kapták, hogy a csatornarekonstrukció kivitelezési munkálatai 2-2,5 hónapot
vesznek majd igénybe, és az út teljes helyreállításának várható ideje 2019. tavasza. A
munkálatokkal azonban már hosszabb ideje leálltak. Felvetődtek különböző híresztelések a
munkálatok fennakadásáról. A lakosság mélységes felháborodása kíséri a munkálatok
fennakadását. Mikor várható előrelépés az ügyben?
Mitykó Zsolt polgármester: Rendelkezik friss információkkal, de sajnos azok nem
pozitívak. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül, az Európai
Unió és a Miniszterelnökség, mintegy 2,5 milliárd Ft-ot biztosított a Mezőhegyes és
Méhkerék településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására. Ezen belül a mezőhegyesi tevékenységek forintmértéke: 679.736.890,Ft. Az elmúlt időszak legnagyobb volumenű beruházása Mezőhegyesen. Mezőhegyesen a
meglévő szennyvíztisztító telep és csatornahálózat rekonstrukciójára, míg Méhkeréken új
szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat kiépítésére kerül sor. A beruházás kivitelezője az
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A-G HÍD Konzorcium, az A-Híd Zrt-ből, a Híd Zrt-ből és a G-Híd Zrt-ből álló konzorcium,
melynek vezető tagja az A-Híd Zrt. Az A-Híd Zrt. egy rendkívül megbízható cég, ellenben az
alvállalkozóival számos probléma merült fel. A szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 2018.
novemberére 90 %-ban elkészül, és a felújított szennyvíztisztító telep átállása az új
rendszerre, az új technológiára 2018. decemberre várható. A beruházás részét képezi a Hild
János utca csatornahálózatának hozzávetőlegesen 400 méteres szakaszának – a Posta utcától a
Kozma Ferenc utcáig történő – felújítása. Helyenként 6-8 méter mélyen fognak folyni a
munkálatok. A konzorcium előzetes tájékoztatása szerint a csatornahálózat felújításának a
munkálatai 2018. október hónap végére befejeződtek volna, de sajnálatos módon a nyár
közepén megkezdődött munkálatok pár hét után leálltak, alvállalkozói gondok miatt. Az
alvállalkozó rendelkezett a munka elvégzéséhez szükséges engedélyekkel, megfelelőségi
bizonyítvánnyal, ettől függetlenül komoly problémák merültek fel. A munkát végző gép is
tönkrement és a munka minősége sem volt megfelelő. Az A-Híd Zrt., az Alföldvíz Zrt., a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda szakemberei heti rendszerességgel tartottak szakértői,
mérnöki, tervezői kooperációkat – az aktuális munkafolyamatokról – hol Mezőhegyesen, hol
Méhkeréken. A szakértők egyöntetű véleménye az volt, hogy az alvállalkozó hibájából
kifolyólag álltak le a munkálatok, aki nem tudott megfelelni a követelményeknek. Ennek okán
szerződést bontottak a régi alvállalkozóval, majd új alvállalkozóval kötöttek a szerződést, aki
november hónapban fogja megkezdeni a munkálatokat. A munkálatokat – időjárás
szempontjából – a lehető legrosszabb időben kezdik meg – vélhetően nagy lesz a sár – a
gerinccsatorna lefektetését követően ideiglenes úthelyreállítást végeznek, de 2019. év őszére
már a végleges aszfaltozási munkálatokkal is végezniük kellene.
Krcsméri Tibor képviselő: A beruházás miatt útlezárásra került sor a Hild János utca Posta
utca és Kórház utca közötti szakaszán. Ebből kifolyólag a Mezőhegyes-Battonya között
menetrend szerint közlekedő autóbusz a Kórház utcában az Általános Iskola, a Kollégium és
az élelmiszer üzlet előtt halad el. Meglátása szerint ez rendkívül veszélyes az iskola, a
kollégium és az élelmiszer üzlet környezetében közlekedőkre, hiszen sok esetben igen nagy
sebességgel közlekednek az autóbuszok. Emellett rendkívüli mértékben rosszabbodhat az út
minősége a nagy súlyú gépjárművektől. Javasolja, hívják fel erre a Volántársaság figyelmét,
és mivel veszélyes a buszközlekedés az érintett útszakaszon, próbáljanak más útvonalat
keresni. Baleset esetén kit terhel a felelősség? Fontos, hogy a Testület lehetőségeihez mérten
tegyen meg minden olyan intézkedést, amellyel elkerülhető egy baleset bekövetkezése.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a felvetéssel. Megkeresik az érintett volántársaságot,
és kérni fogják, hogy találjanak megoldást a problémára.
Uj Zoltán képviselő: Reméli, hogy a csatornarekonstrukciós munkálatok rövid időn belül
befejeződnek, így az azzal járó egyéb problémák is megoldódnak. A lezárt útszakaszon az
érintett üzletek megközelítése igen problémás lesz a felújítás időszakában. A projektvezető
tájékoztatása szerint a munkálatokat minden esetben úgy végzik, hogy az ne akadályozza az
üzletek megközelítését.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden beruházás, fejlesztés magában hordoz olyan problémát,
amely a lakosság elégedetlenségét váltja ki. A lakosságnak tudomásul kellene vennie, hogy ez
és minden ehhez hasonló beruházás a város érdekeit szolgálja, annak megvalósulása időbe
telik. Kérik a lakosság türelmét.
Deli Zoltán képviselő: Sajnos a lakosság úgy ítéli meg, hogy a beruházások, a felújítási
munkálatok a Testület tehetetlensége okán akadoznak.
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Krcsméri Tibor képviselő: Minden olyan esetben, amikor egy-egy beruházás kapcsán
fennakadások tapasztalhatóak, tájékoztatni kellene a lakosságot annak okairól, annak
érdekében, hogy elkerüljék, hogy a Testületet hibáztassák a történtekért.
Mitykó Zsolt polgármester: Tudomásul kell venni, hogy a szennyvíztisztító telep és a
csatornahálózat rekonstrukciójára irányuló beruházás nincs az önkormányzat, a Képviselőtestület hatáskörében. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretén belül, a Miniszterelnökség koordinálásával valósul meg. A Testületnek semmiféle
ráhatása nincs a beruházás megvalósítását illetően.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testület a beruházással kapcsolatos tőle telhető
intézkedéseket megtette. A beruházás megkezdését megelőzően, és azt követően is lakossági
fórumot tartottak. A lakosságnak lehetőséget biztosítottak a fórumon történő részvételre, és
arra, hogy a beruházással kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, de a lakosság köréből senki nem
élt ezzel a lehetőséggel. Emellett a Mezőhegyes Város Havilapban is rendszeresen
megjelenítették a beruházással kapcsolatos legfontosabb információkat.
Mitykó Zsolt polgármester: Még nagyobb lakossági felháborodás várható, ha a
munkálatokkal elérnek a Kozma Ferenc utca és a Hild János utca kereszteződésébe. Ezen
kereszteződésben történő felújítás még nagyobb fennakadást fog jelenteni a közlekedésben.
Ilyen és ehhez hasonló problémák kezelésében fontos, hogy összetartson a Testület és együtt
munkálkodjon a probléma megoldásán. Hasonló lakossági felháborodást váltott ki a Hársfa
utca állapota, amikor a mezőgazdasági gépjárművek felhordták a sarat az útra. Ez esetben is a
panaszok az önkormányzathoz érkeznek, miközben a problémát nem az önkormányzat
okozta.
9. Karácsonyi díszkivilágítás lehetőségeiről és költségeiről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület tagjainak megküldött egy ajánlatot karácsonyi
díszkivilágításra vonatkozóan. A városban lévő díszkivilágítási eszközök nagy része
tönkrement, mára csak egy-két közintézmény épületét díszítik a karácsonyi fényfüzérek. Kéri
a Testületet, hogy gondolkodjanak el, szeretnének-e az idei évben erre a célra a
költségvetésből forrást biztosítani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat komoly pénzügyi nehézségekkel küzd.
Amennyiben ettől függetlenül a Testület meg szeretné valósítani a díszkivilágítást, úgy
figyelemmel kell lenni arra, hogy a közvilágításra való rácsatlakozásnak megvannak a szigorú
előírásai, le kell folytatni a szükséges eljárást. Az áramszolgáltató erre vonatkozóan
megküldte a tájékoztatóját. Mivel az eljárás hosszadalmas, a döntést rövid időn belül meg kell
hoznia a Testületnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a Testület meg kívánja valósítani az idei évben a
karácsonyi díszkivilágítást, úgy kéri a Testület véleményét, hogy mely épületeken,
utcaszakaszokon építtessék ki azt. A következő lehetőségeken gondolkodjanak: ÁMK épület,
Centrál épület, Petőfi Sétány, II. József körút.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Saját előállításban nem lehetne
megvalósítani a karácsonyi díszkivilágítást?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A költségek szempontjából nem járna jobban az önkormányzat,
arra való tekintettel, hogy az önkormányzat nem rendelkezik ahhoz megfelelő szakemberrel.
Mitykó Zsolt polgármester: Igyekeznek több ajánlatot is kérni különböző vállalkozásoktól,
de rövid időn belül – rendkívüli ülés keretében – a kérdésben dönteni szükséges.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója, kérdése, észrevétele van, azt tegye
meg. Mivel további bejelentés, kérdés, észrevétel nem volt, ismerteti a következő rendes
testületi ülés időpontját és napirendjeit:
2018. november 28. szerda
Napirend
1) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
5) Tájékoztató az ITS időarányos végrehajtásáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Uj Zoltán és Zsóriné Kovács Márta képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1720 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Uj Zoltán
Zsóriné Kovács Márta
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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