Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
24/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. december 12. 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: Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala
helyettes hivatalvezetője, Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési
Központ (továbbiakban: ÁMK) intézményvezetője, Gál Mária, a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat Szociális Szervezeti Egységének vezetője
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 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. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az alábbi
témában szükséges a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi ponttal kéri
kiegészíteni a napirendet:
- A 2019. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
Az ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti azokat a témákat,
amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Gergely László tanyagondnokok beszámolója
3) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2018. évi tevékenységéről
4) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2018.
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója
6) A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
7) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
8) Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-beli újabb üzletrész megvásárlásáról
9) Tanyagondnoki álláshely meghirdetése pályázat útján
10) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állására pályázat kiírása
11) A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása
12) A Rádió Weekend ajánlata
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13) Kovács Zoltán Mezőhegyes 2125 hrsz.-ú ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelme
14) A 2019. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket
illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatosan, azt 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:
245/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 121/2018., 167/2018., 168/2018., 214/2018. Kt. sz.
nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési
tervének hatályosulásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Siklósi József okleveles építészmérnök, Ybl díjas építész,
Mezőhegyes Város főépítésze elkészítette tájékoztatóját a 2018. évben végzett főépítészi
tevékenységéről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy 2018. december 11. napján a
Békés Megyei Építész Kamara a Békés Megyei Kormányhivatal közreműködésével a
településképi arculati kézikönyvek és a településrendezési rendeletek készítésének
tapasztalatairól szakmai fórumot rendezett, melyen az önkormányzat képviseletében Ő vett
részt. Az önkormányzat jogszabályi kötelezettsége a településrendezési eszközök
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálata, amelyre
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a Kormány 2018. december 31. napjáig szabott határidőt. A tanácskozáson tájékoztatták az új
kormányzati rendelkezésekről, miszerint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának a
határidejét meghosszabbították, a felülvizsgálatot tehát 2020-2021. évben kell majd elvégezni.
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára állásfoglalásában
részletezte, hogy a megyei kormányhivatalok 2019. évben támogatásban részesülnek a
településrendezési eszközök megyei szintű felülvizsgálatának elvégzésére. Az
önkormányzatoknak az azt követő két éven belül kell felülvizsgálni és elkészíteni a
településrendezési eszközöket és támogatást is kapnak majd ezen feladatokra. A Járási
Hivatalok Földhivatalai térítésmentesen biztosítják az önkormányzatok számára a szükséges
térképeket. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójában 10 millió Ft
hitelfelvétellel szemben került betervezésre a településrendezési eszközök felülvizsgálata.
Tekintettel arra, hogy ezen kötelezettség teljesítése elhúzódik a 2020-2021. évre, így a 2019.
évi költségvetésben nem kell szerepeltetni ezen tételt.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Mitykó Zsolt polgármester: 2019. január hónapban tart a Testület közmeghallgatást – többek
között – a Települési Arculati Kézikönyvvel (a továbbiakban: TAK) kapcsolatosan A TAK
elkészítésén a város főépítésze, illetve a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. szakembere
dolgozik együtt. A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
a Siklósi József okleveles építészmérnök, Ybl díjas építész, Mezőhegyes Város főépítésze által
készített, a 2018. évben végzett főépítészi tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
246/2018. (XII.12.) Kt. számú határozat
Főépítészi tájékoztató a város rendezési tervének hatályosulásáról, és az egyéb
településrendezési eszközökről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Siklósi József okleveles építészmérnök, Ybl díjas
építész, Mezőhegyes Város főépítésze által készített, a 2018. évben végzett főépítészi
tevékenységéről szóló tájékoztatót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak
tapasztalatairól
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tartalmas beszámolót Hanczik Tibornak, és Gergely
Lászlónak, aki Pósa István nyugdíjba vonult tanyagondnok munkáját vette át. Az I. számú
tanyagondnoki szolgálat álláshelyének a meghirdetéséről jelen ülésen dönt a Testület. Mitykó
József tanyagondnok nyugdíjba vonulása okán. A tájékoztatót valamennyi bizottság
megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A beszámolókból kitűnik, hogy igen
szerteágazó, sokrétű a tanyagondnokok munkája. Fontos a tanyagondnokok megbecsülése,
hiszen rendkívül nagy szüksége van rájuk a majori lakosoknak, illetve a hivatal munkáját is
nagymértékben segítik. Összességében elmondható, hogy a tanyagondnoki szolgálat rendkívül
jól működik Mezőhegyesen.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A beszámolók lényegre törőek, de jól
tükrözik a tanyagondnoki munka sokszínűségét.
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kormányhatározat értelmében országos szinten szeretné
bővíteni a Kormány a kistelepülések tanyagondnoki szolgálatait. Ez a döntés jól tükrözi, hogy
országos szinten hasznosnak ítéli meg a Kormány a tanyagondnoki szolgálatok működését.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kormány ezen döntése megerősítheti a Testületet abban a
döntésében, hogy szükség van Mezőhegyesen a három tanyagondnoki szolgálatra.
Rajos István alpolgármester: Köszönet illeti a tanyagondnokokat a lelkiismeretesen végzett
munkájukért. A beszámolókban kitérnek a gépjárművek használatára is. Az új tanyagondnoki
gépjárművek beszerzését megelőzően sokat dilemmázott a Testület, hogy milyen típusú
gépjárműveket vásároljanak. A futott kilométerek és a meghibásodás gyakorisága alapján
rendkívül pozitív a tanyagondnokok tapasztalata, és az az álláspont alakult ki, hogy megfelelő
gépjárműveket szereztek be.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól szóló
tájékoztatót, a tanyagondnokok beszámolóját fogadja el, és fejezze ki elismerését és köszönetét
a tanyagondnokoknak a majori lakosság érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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247/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
A Tanyagondnoki Szolgálat működéséről szóló tájékoztató, a tanyagondnokok
tevékenységéről szóló beszámolók
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat 2018. évi működéséről,
annak tapasztalatairól szóló tájékoztatót, a tanyagondnokok beszámolóját elfogadja.
Elismerését és köszönetét fejezi ki Hanczik Tibor és Gergely László tanyagondnokoknak a
majori lakosság esélyegyenlőségének növelése, életfeltételeinek javítása, és a jobb életminőség
elérése érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2018.
évi tevékenységéről
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen részletekbe menően tárgyalták a beszámolót, a felmerült kérdések
vonatkozásában kimerítő választ kaphatott a bizottság az intézményvezetőtől. A beszámoló
részletesen kitér az egyes intézményegységek tevékenységére, úgy mint, Bölcsőde és Óvoda,
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ, Közművelődés és Könyvtár. Ezen túlmenően a
pályázatok vonatkozásában is részletes tájékoztatást kaptak. A bizottság elfogadásra javasolja
a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén
felmerült annak problémája, hogy a 2019/2020. tanévben vélhetően egy első osztály fog
indulni, tekintettel arra, hogy az iskolaérett gyermekek száma 25 fő. Az intézményvezető
asszonytól kérdezi, hogy mi alapján került kimutatásra ez a létszámadat, miközben Ő úgy tudja,
hogy várhatóan 29 fő fog ballagni az óvodából 2019. évben?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A létszámadatok naprólnapra változnak. Példaként említi, hogy egy órával ezelőtt is beírattak egy új gyermeket az
óvodába. A beszámoló az október havi statisztikai adatok alapján készült el. Az októberi
statisztikai adatok alapján minden óvodai csoport 25 fő alatti létszámmal működött, míg mára
két óvodai csoport létszáma is eléri a 28 főt.
Uj Zoltán képviselő: Az elmúlt években nem kellett attól tartaniuk, hogy csak egy első osztály
indulna. Amennyiben csak egy első osztály indul, úgy ez a változás sok tényezőre kihatással
lehet. Ilyen például a pedagógusok létszáma, de kihatással lehet a Testület lakosság általi
megítélésére is. A hétfői bizottsági ülésen az hangzott el, hogy egy első osztály fog indulni a
2019/2020. tanévben, míg a legfrissebb információi szerint 29 fő az iskolaérett gyermekek
száma.
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Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A beszámolóban
ismertetett adatok alapján a hétfői ülésen arról tájékoztatta a bizottságot, hogy annyi az
iskolaérett gyermekek száma, amelyből valószínűsíthető, hogy egy osztály indul a következő
tanévben. Ez a létszám még változhat, ezt is elmondta a bizottsági ülésen.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Első osztályból az év végén osztályismétléssel vissza lehet
tartani 1-2 tanulót. Ezzel is lehet számolni. Még bukás is előfordulhat.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A jelenlegi adatok alapján
a 2020/2021. tanévben viszont 42 gyermek kezdheti meg az iskola első osztályát, ami rendkívül
jó eredmény.
Magyar Tibor képviselő: A jelenlegi létszám alapján kérdéses, hogy hány osztály indulhat,
tekintettel arra, hogy 28 főtől lehet osztálybontás. Mivel pont a határon mozognak, és a létszám
még változhat, felesleges elemezni a helyzetet.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Az idei tanítási évben a két első osztály tanulói létszáma 19
és 17 fő volt. Ezek ideális osztálylétszámok, és attól sem kell tartani, hogy annyira lecsökken a
létszám, hogy osztályösszevonásra kerül sor.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Március hónapban határozzák meg az iskolai beiratkozás
időpontját, így majd akkor realizálódik, hogy hány osztály indulhat a következő tanévben. A
korábbi tapasztalatok alapján azonban elmondható, hogy rendkívül nagy az ingadozás a
gyermeklétszámot illetően, hiszen gyakori az elvándorlás, illetve a városba költözés.
Mitykó Zsolt polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén
tájékoztatták a bizottságot, hogy Perlaki Edit művelődésszervező, és egyben megbízott
intézményegység vezető közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és az új művelődésszervező
Forró Flóra csanádpalotai lakos, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. 2018. december 3.
napjától került alkalmazásra az ÁMK-nál, három hónap próbaidővel. Forró Flóra munkahelyi
elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni az ülésen, de a 2018. december 14. napján kezdődő
Városi Karácsony rendezvényen megismerkedhet vele a Testület.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az ÁMK beszámolóját illetően, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót a beterjesztett tartalommal 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:
248/2018. (XII.12.) Kt. számú határozat
Beszámoló a József Attila Általános Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Soósné Záluszki Mária intézményvezető által
készített, a József Attila Általános Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2018.
Mitykó Zsolt polgármester: Rendkívül igényes, részletes, mindenre kiterjedő beszámoló
készült a város környezeti állapotáról. A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Az elmúlt évekhez hasonlóan köszönet és gratuláció illeti Mag Györgyné műszaki
ügyintézőt, aki egy rendkívül igényes, részletes, könnyen áttekinthető, statisztikai adatokkal
tűzdelt, fotókkal illusztrált beszámolót készített. A bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a beszámolót
illetően, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A város környezeti állapotát tükröző számadatok között vannak
magas értékek is. A beszámoló részletes, igényes, de környezetvédelmi szempontból a
Testületnek nincs szakmai rálátása, ezért nem tudja azt kiértékelni és megítélni, hogy az egyes
értékek mennyiben károsítják a lakosság egészségét.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az adatok nagy részét az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszerből nyerik. Sajnos évről évre nő a felhasznált műtrágya mennyisége. A
beszámolóban szereplő adatok egy része még 2017. évi, a 2018. évi adatok még nem
szerepelnek a rendszerben, ezért nem tudnak friss adatokkal szolgálni. Általánosságban
elmondható, hogy az átlaghoz képest Mezőhegyesen jók az értékek, a település környezeti
állapota jónak mondható.
Magyar Tibor képviselő: Rendkívül komoly a környezetterhelés a településen, de ez országos
szinten is jellemző.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
beszámolót illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város környezeti állapotáról szóló 2018. évi összegző
elemzést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, és az elemzés nyilvános közlésével
tájékoztassa Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról, 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:
249/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
Beszámoló Mezőhegyes Város környezeti állapotáról 2018.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város környezeti állapotáról szóló 2018. évi összegző
elemzést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Az elemzés nyilvános közlésével – www.mezohegyes.hu honlap, József Attila ÁMK könyvtár
– tájékoztatja Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. december 31.
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5. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
koncepciója
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt, tájékoztassa
a Testületet az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Elkészült Mezőhegyes
Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója. Ez az anyag egy tervezési alap, egy
munkaanyag, amely még több ponton is módosulhat a költségvetés tárgyalásáig. Az
önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján állították össze. A központi támogatásokat
nagyobb biztonsággal lehetett tervezni, mint tavaly, mert pontos adatok állnak rendelkezésre.
A központi támogatások tekintetében jó évnek ígérkezik a 2019. év, tekintettel arra, hogy az
elvonás kevesebb lesz, mint a korábbi években volt. 2019. évtől az Állam már nem csak az
iparűzési adóerő képesség mértékét veszi figyelembe a központi támogatások
meghatározásánál, hanem az előző évi beszámolót is. 49 millió Ft összegű elvonással számolt
eredetileg, ehhez képest 34 millió Ft elvonást állapítottak meg, amely az ebr rendszerben már
közzé van téve, tehát ez egy biztos adat. Mindösszesen 299 millió Ft központi támogatással
számol a koncepció. A bölcsőde és a gyermekétkeztetés üzemeltetésének a támogatását illetően
azonban még nincs pontos adat, mert azt a Magyar Államkincstár még nem igazolta vissza,
remélhetőleg a költségvetés I. fordulójának a készítésekor ezen tételeket illetően is konkrét
adatokkal fog tudni számolni.
2019. január 1. napjától négy intézmény működésével kezdik az évet, melyek az
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ, és az
Alapszolgáltatási Központ.
Az Alapszolgáltatási Központhoz – amely intézményre vonatkozóan külön táblázat is készült
– azon szociális feladatok tartoznak, amelyek korábban az önkormányzat szociális feladatai
között szerepeltek, ezek az alábbiak: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak
nappali ellátása, és a család- és gyermekjóléti szolgálat. Ezen feladatokat 11 fő látja el. A
tanyagondnoki szolgálat az önkormányzat feladatai között szerepel, 3 álláshellyel, amelyből
december 21.-étől egy üres álláshely lesz. Az adóbevétel tervezett összege 241.800.000,- Ft.
Összességében a kiadások 116 millió Ft-tal haladják meg a bevétel összegét. A költségvetési
hiány kevesebb, mint a 2018. évi koncepció költségvetési hiánya volt. Minden intézmény
esetében a várható minimálbér és garantált bérminimum összegével kalkulálta a munkabéreket.
A 2019. évre tervezett – a Kormány által még nem elfogadott – minimálbér összege 150.000,Ft, míg a garantált bérminimum összege 202.000,- Ft, amely összességében jelentős
bérnövekményt jelent a költségvetést figyelembe véve. 2019. évben több dolgozó is nyugdíjba
vonul, az Önkormányzatnál 1 fő, a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő, az ÁMK-nál pedig 5 fő. A
felmentési idejükre járó bér betervezésre kerül. Lesz olyan nyugdíjba vonuló dolgozó, akinek a
felmentési ideje 2019. évben megkezdődik, és nyugdíjba vonulása 2020. évre áthúzódik.
Az önkormányzat statisztikai állományi létszáma 208 fő. Ebből 86 fő közfoglalkoztatott,
akiknek a munkaszerződése 2019. február 28. napjával jár le, tehát a jelenlegi – 2018. március
1. napjától – 2019. február 28. napjáig fennálló – közfoglalkoztatotti létszámmal számolt. A
2019. március 1. napjától induló közmunkaprogramban előreláthatólag 65 fő közfoglalkoztatott
kerül alkalmazásra. Az ÁMK-nál 2018. évben 16 fő közfoglalkoztatott volt, de a 2019. évre
erre vonatkozóan nincsenek információi. A közmunkaprogramra vonatkozóan a koncepció csak
azokat a béreket és járulékokat tartalmazza, amelyekről biztos információik vannak a hatósági
szerződés alapján. 4 főt az EFOP pályázatok kapcsán határozott idejű munkaszerződéssel
foglalkoztatnak. Az így fennmaradó 118 főből 3 üres álláshely van az önkormányzatnál, 4 üres
álláshely lesz 2019. március 10. napjától a Polgármesteri Hivatalnál, az ÁMK-nál szintén 3 üres
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álláshely van, az Alapszolgáltatási Központnál pedig nincs üres álláshely. A dologi kiadások
tervezését a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően végezte el. A városgazdálkodási feladat
alatt szerepel a földterületek beművelése, amely vonatkozásában 109.000,- Ft/hektár nyereséget
tervezett be. Ezen feladatom belül található többek között az útkezelés, a karbantartás, a
parkfenntartás, a közvilágítás. Járdaépítésre 1 millió Ft, KRESZ táblák beszerzésére 1 millió
Ft, aszfaltfestésre 2 millió Ft, festésekre, javításokra, egyéb karbantartási feladatokra 1,5 millió
Ft, galambriasztó rendszerre 2 millió Ft került betervezésre. Az állati hulla elszállítására,
gyepmesteri feladatok ellátására 7 millió Ft került betervezésre, annak köszönhetően, hogy 20
%-kal csökkentette a vállalkozó a szolgáltatási díját.
A Mezőhegyesi Sportegyesület (továbbiakban: MSE) Kézilabda Szakosztálya részére 2018.
évben a TAO támogatás önerejére megállapított 18 millió Ft még nem került kifizetésre. Ezen
összeg 2019. évre betervezésre kerül pénzmaradvánnyal szemben. A temető fenntartására 3,8
millió Ft központi támogatást kap az önkormányzat, ami a korábbi évekkel szemben egy igen
nagy összeg. A temetői feladatok tétel alatt szerepel 4,6 millió Ft pályázati támogatási összeg,
azonban a beruházás nem valósult meg 2018. évben, az áthúzódik 2019. évre. Ez szintén
pénzmaradvánnyal szemben került betervezésre.
Az I. számú fogorvosi körzet fogorvosa és az asszisztens közalkalmazotti jogviszony keretében
látja el a fogorvosi és asszisztensi feladatokat, jogviszonyuk 2018. december 31. napjával lejár.
Jelen ülés napirendjei között szerepel a jogviszonyuk meghosszabbítása. 2019. évre a 2018.
évhez hasonló bér és járulék került betervezésre a koncepcióba, azonban a NEAK-tól kapott
finanszírozás nem fedi le a fogorvos és az asszisztens bérét és járulékait.
Betervezésre került 2019. április 1. napjától egy háziorvos és egy háziorvosi asszisztens,
valamint egy takarító bére. Korábban ugyanis tájékoztatták arról a Testületet és a bizottságokat,
hogy Dr. Szegvári Péter háziorvos 2019. március 31. napjával – nyugdíjba vonulása okán –
megszünteti az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést. Ennek okán 2019. április 1.
napjától az önkormányzatnak működési engedélyt kell kérnie a II. számú háziorvosi szolgálat
működtetésére. A doktor úr és az asszisztens 2019. április 1. napjától megbízási díjjal vállalnák
a feladat ellátását, mindaddig, amíg a háziorvosi praxist be nem töltik. Ennek a megbízási díjnak
a fedezete a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása.
A 3. számú melléklet I. Önkormányzati tevékenység elnevezésű táblázata tartalmazza a bér és
járulékok, a központi támogatások, a működési és felhalmozási bevételek részletezését. Az
Önkormányzat oszlopa tartalmazza a polgármester és az alpolgármester bérét, illetve a
polgármester három havi végkielégítésének az összegét. A végkielégítés fedezete a
polgármester megválasztása óta havi rendszerességgel fizetett életbiztosítás, amely egy
megtakarítási alap A biztosítótársaság tájékoztatása szerint az addig befizetett összeg fedezni
fogja a végkielégítés összegét. Amennyiben a végkielégítés kifizetésére nem lesz szükség, úgy
az életbiztosítást tovább lehet fizetni megtakarításként.
Az önkormányzat 6,8 millió Ft fejlesztési hitelt vett fel a fogászati kezelőszék beszerzésére,
amelynek a végtörlesztése 2019. évben fog megtörténni. 23.750.000,- Ft hitel felvétele került
betervezésre, amely magában foglalja a Rendezési Terv elkészítését, egy ételszállító gépjármű
beszerzését 7 millió Ft értékben, és a Centrál Étterem léghűtő rendszerének kiépítését 6 millió
Ft értékben. Ezen tételek vonatkozásában kéri a Testület állásfoglalását, javaslatát. A jegyző úr
tájékoztatása értelmében a Rendezési Tervet nem kell elkészíttetni 2019. évben, így a Rendezési
Terv elkészítésére tervezett 10 millió Ft hitelt a költségvetés I. fordulójának a tárgyalásáig ki
fogja venni a költségvetésből. A 4. számú melléklet tartalmazza a különböző fejlesztési
elképzeléseket is. Ilyen például az ÁMK-nál a Centrál konyhájára: mosogatógép beszerzése,
szellőztetőrendszer kialakítása összesen 5 millió Ft értékben. Az ÁMK Centrál vonatkozásában
jelenleg elbírálás alatt áll egy pályázat, pozitív elbírálás esetén vélhetően a fejlesztési
elképzelésre tervezett tételek változni fognak, így ezzel már csökkenthető a 116 millió Ft hiány
összege.
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A pályázatok egy része elindult. A költségvetés I. fordulójának a tárgyalásáig változhatnak az
ide tervezett összegek, tekintettel arra, hogy több pályázat folyamatban van és folyik a munka.
Ez a változás azonban nem lesz kihatással a hiányra, nem okoz eltérést, tekintettel arra, hogy a
pályázati összegek szerepelnek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon is. Aláírt támogatási
szerződéssel rendelkeznek a a TOP-4.3.1 Külsőpereg-Rákóczi majori szegregáció, és a TOP1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés - Savanyítóüzem kialakítása elnevezésű pályázatokkal
kapcsolatosan, de a beruházások még nem indultak el, ettől függetlenül szerepelnek a
koncepcióban. Igen komoly projekt előkészítői díjat fizetett az önkormányzat a pályázatot
előkészítő cégnek a TOP-4.3.1, valamint a TOP-1.1.3 pályázatok esetében. Ezen összegek úgy
kerültek beépítésre a költségvetési koncepcióba, hogy a támogatási előlegből azt visszakapja
az önkormányzat.
Saját erő terhére kerültek beállításra – vezetői utasításra – különböző fejlesztések, amelyeket
illetően év közben realizálódik, hogy esetlegesen pályázatból megvalósíthatóak-e, vagy éppen
áthúzódnak a következő évre forráshiány miatt. Rendezvénykeretre 4 millió Ft került
beállításra, az MSE működési támogatására pedig 2 millió Ft.
Kéri a Testület véleményét, javaslatát, kiemelten a 2. számú melléklet vonatkozásában, amely
a 118 önkormányzati dolgozó bérezését részletesen tartalmazza.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Annyiban kívánja kiegészíteni a pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető által elmondottakat – amelyről még nem tájékoztatta a csoportvezető asszonyt –
hogy az NKM Áramszolgáltató Zrt. megküldte javaslatát a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 15.
számtól 21. számig tartó útszakasz közvilágításának fejlesztésével kapcsolatosan, amely
érintheti az önkormányzat költségvetését. A Zrt. a fejlesztést illetően a korábbi elképzeléstől
eltérő javaslattal állt elő, amely még költséghatékonyabb is lehetne, bár konkrét költségvetést
még nem készítettek. A Zrt. várja az önkormányzat véleményét a javaslatról. Zrt. a közvilágítás
fejlesztését, a lámpatesteket a liget felőli oldalon célszerűbbnek és költséghatékonyabbnak látja
kiépíteni. Szakemberekkel egyeztetett a javaslatról, akik úgy ítélték meg, hogy az
önkormányzat eredeti elképzelése műszaki szempontból optimálisabb, és költséghatékonyabb
is.
Az MSE TAO támogatását illetően állásfoglalást kért a tekintetben, hogy a TAO pályázatba be
lehet-e építeni a működési kiadásokat. Az új jogszabályok értelmében amatőr sportegyesületek
esetében erre van lehetőség, de a konkrét feltételeknek, számoknak utána kell járni. Hasonlóan
ehhez, utánajárnak a bérleti díjfizetés feltételeinek is.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Véleménye szerint ez nem befolyásolja az
önkormányzat költségvetését.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az MSE 2 millió Ft
összegű támogatása önkormányzati saját erő terhére került betervezésre.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: A bérleti díj beépítésre kerül a TAO pályázatba. Az
önkormányzat MSE részére nyújtandó működési támogatása nem fogja meghaladni a 2 millió
Ft-ot. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kizárólag fejlesztéshez nyújt támogatást, az
egyesület működtetését valamilyen más támogatási forrásból kell megoldaniuk.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Meglátása szerint egy
ekkora összegű hiánynál nem feltétlenül az az elsődleges feladata az önkormányzatnak, hogy
támogatást nyújtson a sportegyesületnek.
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Uj Zoltán képviselő: Valóban nem a legfontosabb feladatok között szerepel, de a
sportegyesület a város életének a részét képezi.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A TAO működtetésre irányuló támogatási összege, illetve
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által nyújtott támogatás nem elegendő az MSE
működtetésére?
Uj Zoltán képviselő: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. csak és kizárólag
fejlesztésekre nyújt támogatást.
Magyar Tibor képviselő: Az MSE Kézilabda Szakosztálya beépítette a terembérleti díjat a
TAO pályázatba. Ezáltal a Szakosztály a Békéscsabai Tankerületi Központnak komoly bérleti
díjat fog fizetni a terem használatáért. A Tankerület ígéretet tett arra, hogy a bérleti díjból hozzá
fog járulni a fejlesztésekhez. Szakértők szerint az MSE Labdarúgó Szakosztálya ugyanilyen
formában beépítheti a TAO pályázatába a bérleti díjat. Az MSE így bérleti díjat tudna fizetni
az önkormányzatnak a pálya, és a kiszolgáló létesítmények használatáért. Ezáltal az
önkormányzatnak is lehetősége lenne arra, hogy ebből az összegből nyújtson támogatást saját
forrásból az egyesület működtetéséhez.
Uj Zoltán képviselő: A TAO pályázat tartalmazza a működési kiadások egy részét is, de
vannak olyan működtetési költségek, amelyekre nem lehet pályázni. A működési kiadásokra is
csak úgy lehet pályázati támogatást igényelni, ha biztosítják hozzá a 10 %-os önerőt. Az
önkormányzat által nyújtott 2 millió Ft támogatás az MSE szakosztályai működési kiadásainak
a 10 %-át sem fedezi. Csak úgy tudják az MSE működtetését biztosítani, ha más támogatókat
is bevonnak, igyekeztek az idei évben minél több támogatót megkeresni. 12 millió Ft-ot kap az
MSE a Zrt-től, de csakis fejlesztésekre lehet fordítani ezen összeget. A TAO támogatás
működtetésre fordítható önerejét támogatásokból kell megteremtenie az egyesületnek. Az
önkormányzat 2018. évi – Testület által megítélt – 2 millió Ft összegű támogatásából még csak
1 millió Ft realizálódott. Az egyesületnek súlyos likviditási gondjai vannak.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Mint ahogyan az
önkormányzatnak is.
Uj Zoltán képviselő: Az egyesület a város életének a része, sok gyermek és felnőtt csak az
egyesületnél látja a sportolás lehetőségét, és nem öncélúan látják el az egyesületi feladatokat.
Évek óta nagyon sok munkájába és idejébe kerül az egyesület ügyeinek a vitele.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a hozzászólásokat.
Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén felvetődött az adóhátralékok
elévülésének a kérdése. Mekkora annak az adóhátraléknak az összege, amelyet elévülés címén
törölni lehet?
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: Az adóbevételek tervezésénél elsődlegesen a helyi
iparűzési adóbevétel összegét emelte meg. Figyelembe vette az idei évi adókivetési adatokon
felül a teljesítési adatokat, valamint egy eltérő üzleti éves adózó előírását, amellyel megemelte
a tervezett adóbevétel összegét. A tervezett 241 millió Ft adóbevétel – megítélése szerint – az
év folyamán még nőhet, tekintettel arra, hogy december 20. napjáig kell a vállalkozásoknak
feltöltést eszközölniük a várható adó 90 %-áig. Jelenleg az adóhátralék összege 37 millió Ft.
Ez az összeg szeptember 30. napján 54 millió Ft volt, így egy jelentős összeget sikerült
behajtania az adócsoportnak a fizetési felszólításoknak és az inkasszóknak köszönhetően.
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6.537.000,- Ft összegben nyújtottak be inkasszót, amely 57 %-ban teljesült. Összesen 20 olyan
megszűnt vállalkozás van, amelyeknek a mindösszesen 4.800.000,- Ft adóhátralékának a
behajtására nincs további lehetőségük. A törzsállományban 202 olyan adózó van, aki elhunyt,
és akiknek a nevében az örökösök nem jártak el. Ennek okán további 6 millió Ft olyan hátralék
van, amelyet csak közjegyzői hagyatékátadó végzés ellenében tud törölni. Továbbá van egy
vállalkozás, amely az iparűzési adóelőírására késedelmesen nyújtott be adóelőleg-mérséklést,
így a jogszabályoknak megfelelően a 2,8 millió Ft-os adókivetését nem tudta törölni. 23 millió
Ft-ra csökkenne az adóhátralék összege, ha a fenti összegeket figyelembe veszik. Ebből az
összegből még lehet behajtásokat eszközölni, amennyiben az adózónak van munkahelye,
nyugdíja, vagy rendelkezik bankszámlaszámmal. Elévülés jogcímén 2018. évben 3,8 millió Ftot töröltek. Az említett 20 vállalkozás 4,8 millió Ft-os tartozása is egy idő után elévülés
jogcímén törlésre fog kerülni.
Krcsméri Tibor képviselő: A lakásbérleti és helyiségbérleti díjak vonatkozásában mekkora az
önkormányzat kintlévősége?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A bérleti díjak vonatkozásában a behajthatatlan követelések egy
része korábbi bizottsági és testületi döntésnek köszönhetően leírásra került. Felszólították
azokat a bérlőket, akik jelentős összegű lakbér tartozással rendelkeznek. Személyesen beszélt
minden érintettel, és kérte Őket, hogy valamilyen formában találjanak megoldást lakhatási és
lakbértartozási problémájukra. A bérlők egy része megkezdte a tartozás csökkentését. Kérte
továbbá azt is, hogy amennyiben nem tudják fizetni a bérleti díjat, úgy keressenek más lakhatási
megoldást, arra való tekintettel, hogy a tartozás ne növekedjen tovább. Azon bérlők esetében,
akik nem kezdik meg a hátralék törlesztését, 2019. év elején megkezdik a bérleti díj bírósági
úton történő behajtását. Helyiségbérlet vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
nem rendelkezik túl sok olyan helyiséggel, amelyet bérbe adhat, nincs nagy összegű
kintlévőség. Sajnos a lakásbérleti díjak vonatkozásában van rendkívül nagy összegű
kintlévőség.
Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésén
felmerült annak kérdése is, hogy az önkormányzat mit tudna tenni azon bérlők esetében,
akiknek közüzemi díjtartozásuk is van. Felmerült annak lehetősége, hogy a lakásokba
előrefizetős-feltöltős villanyóra kerüljön kialakításra. Milyen intézkedés történt ez ügyben?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Uj Zoltán képviselő úr, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökhelyettese vetette fel az előrefizetős-feltöltős villanyóra
felszerelésének a lehetőségét, azon bérlők esetében, akik rendszeresen nem fizetik a közüzemi
díjakat. Egy bérlő estében már elindították a szociálisan rászoruló védendő fogyasztói eljárást,
tekintettel arra, hogy esetében térítésmentesen kerülhet felszerelésre az előrefizetős-feltöltős
villanyóra. Így nem fog növekedni a közüzemi díjhátraléka.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben az önkormányzat kéri az előrefizetős-feltöltős
villanyóra felszerelését, úgy azért fizetni kell. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
látókörében vannak ilyen ügyfelek? A bizottság elé került olyan kérés, amely a közüzemi
tartozások rendezésére irányult?
Magyar Tibor képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elé több ízben is érkezett
olyan kérés, hogy segítsen a bizottság a tartozás rendezésében. A bizottság rendelkezésére álló
segélykeret összege nem teszi lehetővé, hogy a teljes tartozást rendezze. Általában a tartozás
egy részének rendezéséhez tudnak kisebb összeggel segítséget nyújtani, és ezt is olyan
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formában, hogy az önkormányzat a megítélt összeget közvetlenül a szolgáltatónak utalja,
csökkentve a tartozás összegét.
A költségvetési koncepció tartalmazza új ételszállító gépjármű beszerzését 7 millió Ft értékben.
Esetlegesen megvizsgálhatnák használt gépjármű beszerzésének a lehetőségét, amely kisebb
költséget jelentene a költségvetésben.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A jelenlegi ételszállító
gépjármű rendkívül rossz állapotban van. Ráadásul ezen gépjármű fokozottabb amortizációnak
van kitéve, ismerve a majori utak állapotát.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A jelenlegi ételszállító gépjárművet legalább 15 éve pályázat
útján vásárolta az önkormányzat. Rendesen megszolgálta az árát.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és
mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2019. évi
költségvetési koncepcióját, tekintettel arra, hogy ez még csak tervezet, és még nem ismernek
minden számadatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egységének vezetője
részéről jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy rendkívül megterhelő a munkatársai számára a
hétvégi kerékpárral történő ételkiszállítás. Kéri, hogy vizsgálják meg ezen felvetés jogosságát,
és esetlegesen egy olyan gépjármű beszerzésének a létjogosultságát, amellyel e feladat
gyorsabban, hatékonyabban ellátható. A jövő évi bérek összegét sem tudják még pontosan,
hiszen még nem született döntés az új minimálbér és garantált bérminimum összegéből.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az orvosi feladatellátás, elsősorban a központi orvosi ügyelet
vonatkozásában is várható változás a jövő évet illetően, amely remélhetőleg kedvezően fogja
befolyásolni az önkormányzat költségvetését. Jogszabályváltozás várható a védőnői ellátás
területén is.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat minden csoportja, egysége azon munkálkodik,
hogy a lehető legjobb költségvetést állítsa össze mind a bizottságok elé véleményezésre, mind
a Testület elé döntésre. A költségvetés I. fordulójának a tárgyalásáig – a Kormány döntése
értelmében – még bizonyos tételek pontosításra kerülnek, bizonyos tételek vonatkozásában
pedig változások lehetnek, és természetesen várják a képviselők javaslatait is.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, esetlegesen javaslata van a koncepciót
illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját
– az előterjesztés szerinti tartalommal – tervezési alapként fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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250/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetési koncepcióját – az előterjesztés szerinti tartalommal – tervezési alapként elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület 2019. I. félévi munkatervének tervezete a korábbi
gyakorlatnak megfelelően készült el, kiegészítve egy-egy újonnan felmerült témával. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A bizottsági ülésen elhangzott egy-két javaslat a
munkatervet illetően. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a 2019. I. félévi munkaterv júniusi ülés 2. napirendi pontját,
melynek címe a „Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2018. évben végzett munkájáról”, a
Testület a 2019. szeptemberi ülésére tűzze napirendre, tekintettel arra, hogy mind a labdarúgó,
mind a kézilabda szakosztály tekintetében az idény szeptembertől júniusig tart, illetve a TAO
elszámolás június 30. napjával történik meg. Ezen túlmenően a bizottság javasolja, hogy a
Testület a 2019. március 27.-ei ülésére tűzze napirendre a Békéscsabai Tankerületi Központ
munkájáról, és a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola helyzetéről, a jövőbeni elképzelésekről, az önkormányzattal történő
együttműködésről és a fejlesztés lehetőségekről szóló tájékoztatót. Egyebekben a bizottság
elfogadásra javasolja a Testület 2019. I. félévi munkatervét.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye, egyéb javaslata van
a munkatervet illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Testület a 2019. I. félévi munkatervét
az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság módosító javaslatának megfelelően
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:
251/2018. (XII.12.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2019. I. félévi munkatervéről
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 15 óra. A Képviselő-testület a 2019. I. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2019. január 30.
Napirend:
1) A 2019. évi költségvetés – első forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
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Előadó: Polacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
3) Az Alföld Ambulance Kft. tájékoztatója az elsősegélynyújtó hely üzemeltetéséről
Előadó: Kovács Ferenc ügyvezető
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2019. február 27.
Napirend:
1) A 2019. évi költségvetés – második forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK
Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde
nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2019. március 27.
Napirend:
1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2019. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadók: Mitykó Zsolt polgármester
Szentmihályi Ferenc jegyző
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke
Krcsméri Tibor, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
4) Tájékoztató a Békéscsabai Tankerületi Központ munkájáról, és a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola helyzetéről, a jövőbeni
elképzelésekről, az önkormányzattal történő együttműködésről és a fejlesztés
lehetőségekről
Előadó: Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2019. április 24. (együttes bizottsági ülés időpontja: 2019. április 23. kedd)
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(A Húsvét miatt szükséges a módosított időpont)
Napirend:
1) 2018. évi zárszámadás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
Előadó: Gáspár Tamás gyepmester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2018. évről
Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2019. május 29.
Napirend:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Zsótér Attila őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Előadó: a szervezet(ek) elnöke(i)
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
5) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ (a volt Önkormányzat Szociális
Intézményegysége) 2018. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. június 26.
Napirend:
1) A képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2) A DAREH Bázis Zrt. és a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója a települési kommunális és szelektív
hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
Előadó: Holopné dr. Sztrein Beáta, általános igazgató (DAREH)
Lehóczky György cégvezető (TAPPE Kft.)
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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7. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A rendelet módosítására részben azért van szükség, mert a háziorvosi, fogorvosi és
gyermekorvosi körzeteknél az ellátást végző orvosok neve nem szerepelhet az SZMSZ-ben.
Részben pedig azért, mert a Békés Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a jegyző és aljegyző
együttes tartós távolléte esetén a helyettesítésük szabályait pontosítani szükséges. Emellett az
Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége 2019. január 1. napjától Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ néven önálló intézményként fog működni, ezért ki kell venni az
SZMSZ-ből azokat a kormányzati funkciókat és tevékenységeket, amelyeket jövő évtől az
intézmény lát el. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a
rendelettervezetet illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
15/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
8. napirendi pont: Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-beli újabb
üzletrész megvásárlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Megkereste az önkormányzatot Kaszaper Önkormányzata azzal, hogy értékesíteni
kívánja 75.000,- Ft névértékű üzletrészét az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.ben, és megvételre felajánlja azt. Hasonló kéréssel korábban már megkereste az
önkormányzatot Mezőkovácsháza, Battonya és Nagykamarás, de egyik ajánlattal sem élt a
Testület, tekintettel arra, hogy a Kft. tevékenységi köre és foglalkoztatotti létszáma is
lecsökkent, és az üzletrészek megvásárlásával az önkormányzat hozzájárulási kötelezettsége
nőne. Így nem találta a Testület célszerűnek, hogy újabb üzletrészt vásároljon a Kft-ben. A
bizottság javasolja, hogy Kaszaper felajánlásával se éljen a Testület.
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Magyar Tibor képviselő: Mezőhegyes nem szeretné felajánlani a Kft-ben lévő üzletrészét,
ezáltal jelezve azt is a többi településnek, hogy nem kívánja megvásárolni az Ő üzletrészüket?
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Vélhetően Mezőhegyes felajánlásával sem élne egyetlen
település sem.
Mitykó Zsolt polgármester: Meddig működtethetik így a Kft-t?
Rajos István alpolgármester: A Kft-t gyakorlatilag bármeddig. A Pilot program
megszűnésével a Kft. tevékenysége okafogyottá vált, a rendszer már nem működik.
Uj Zoltán képviselő: Feleslegesnek tartja, hogy Mezőhegyes felajánlja megvásárlásra az
üzletrészét. Nem hinné, hogy bárki élne a lehetőséggel.
Rajos István alpolgármester: Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. létrehozását
Orosháza Város Önkormányzata kezdeményezte, és ők a fenntartók is. Amennyiben Orosháza
felvásárolná az üzletrészeket, úgy a Kft. egyedüli tulajdonosává válhatna
Mint ismert, a Kft. a Pilot program keretében jött létre a megtermelt mezőgazdasági termékek
értékesítése, a program hatékony lebonyolítása érdekében. A Pilot program megszűnt, az abban
végzett tevékenység a hosszú távú mezőgazdasági program keretében folytatódhatott. A
rendszer megszűnésével azok a feladatok, amelyeket a Kft. a program keretében látott el,
okafogyottá váltak. Annak azonban nincs akadálya, hogy Mezőhegyes is felajánlja üzletrészét.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben a rendszer megszűnéséből adódóan nem lát el semmiféle
feladatot a Kft., úgy az alapító tagjai miért nem kezdeményezik megszüntetését?
Rajos István alpolgármester: Orosháza Város Önkormányzata 2025.-ig vállalta a pályázatból
adódó fenntartási kötelezettséget.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye, más javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület ne éljen a Kaszaper Község Önkormányzata által tett ajánlattal, azaz
ne vásárolja meg az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-beli 75.000,- Ft névértékű
üzletrészét, Mezőhegyes Város Önkormányzata nehéz anyagi helyzetére, és a Kft. tevékenységi
körének leszűkülésére tekintettel, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
252/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
Kaszaper Község Önkormányzata üzletrész értékesítésére vonatkozó ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem él a Kaszaper Község
Önkormányzata által tett ajánlattal, ennek megfelelően nem kívánja megvásárolni az Európai
Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-beli 75.000,- Ft névértékű üzletrészét, Mezőhegyes
Város Önkormányzata nehéz anyagi helyzetére, és a Kft. tevékenységi körének leszűkülésére
tekintettel.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa döntéséről Kaszaper Község Önkormányzatát.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2018. december 20.
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9. napirendi pont: Tanyagondnoki álláshely meghirdetése pályázat útján
Mitykó Zsolt polgármester: Mitykó József, az önkormányzat I. számú tanyagondnoki
körzetének tanyagondnoka nyugdíjba vonul, közalkalmazotti jogviszonya 2018. december 21.
napjával megszűnik. Az I. számú tanyagondnoki körzethez tartozik 6. major, 17. major, 73.
major és 81. major. Kéri a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a Testület kiírja-e a
tanyagondnoki álláshely betöltésére a pályázatot. Az előterjesztést Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja
a tanyagondnoki álláshely betöltésére a pályázat kiírását. A bizottság úgy ítéli meg, hogy
szükség van a három tanyagondnoki szolgálatra, arra való tekintettel is, hogy 70 fő a minimum
létszám egy tanyagondnoki szolgálat működtetéséhez, és Mezőhegyesen minden körzetben
jóval meghaladja a majori lakosok száma a minimum létszámot. A tanyagondnoki szolgálat
működtetésének költségét a központi támogatás teljes mértékben fedezi.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság is úgy ítéli meg, hogy a feladat hatékony ellátása érdekében szükség van
három tanyagondnoki szolgálatra, így a bizottság javasolja a pályázat kiírását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület írjon ki pályázatot Mezőhegyes Város Önkormányzata I. számú körzetének, a
Mezőhegyes 17. major, 73. major, 6. major és 81. major területén ellátandó tanyagondnoki
álláshely betöltésére, a határozati javaslatban foglalt feltételekkel, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
253/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
Tanyagondnoki álláshely meghirdetése pályázat útján
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § -a alapján pályázatot ír ki Mezőhegyes Város Önkormányzata I. számú
körzetének, a Mezőhegyes 17. major, 73. major, 6. major és 81. major területén ellátandó
tanyagondnoki álláshely betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 3
hónap próbaidő letöltése után
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A belterületen lévő egészségügyi, szociális
intézményekbe történő bejutás biztosítása gépjárművel; gyógyszer kiíratása, kiváltása,
kijuttatása a rászorulóknak; védőnő, orvos, családgondozó, házi szociális gondozó kiszállítása;
rendszeres és alkalmi bevásárlások lebonyolítása; segítségnyújtás eseti ügyintézésben; lakossági
igények, információk továbbítása az önkormányzat felé; közreműködés az étkeztetésben;
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kulturális, sport, egyéb városi rendezvényen való részvétel biztosítása gépjárművel;
energiahordozók beszerzése.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatokat egyebekben a munkaköri leírás tartalmazza, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint.
Pályázati feltételek:
- minimum 8 osztály általános iskolai végzettség,
- B kategóriás vezetői engedély,
- büntetlen előélet és cselekvőképesség,
- erkölcsi bizonyítvány csatolása,
- vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges falu – és tanyagondnoki képzést a
testület döntésétől számított 1 éven belül elvégzi, és sikeres vizsgát tesz.
- vállalja a lakossági fórumon való bemutatkozást.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a már sikeresen elvégzett falu- és tanyagondnoki
képzés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- szakmai programot a feladat ellátásával kapcsolatos elképzelésekről,
- 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot a cselekvőképességről,
- iskolai vagy egyéb releváns végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, és az
érvényes vezetői engedély másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés
megszerzését, vagy annak megléte esetén a képzés elvégzését igazoló okirat másolatát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhető,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, empátia, jó kommunikációs és együttműködési
készség, magas színvonalú, önálló munkavégzés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.
A pályázatot írásban, zárt borítékban Mezőhegyes Város Polgármesteréhez (5820
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentmihályi Ferenc jegyző
nyújt, a 06-30-445-9161 telefonszámon.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Mezőhegyes városi havilap januári
és februári számában, a város honlapján, az önkormányzat facebook oldalán, valamint a város
hirdetőtábláin közzétegye.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
10. napirendi pont: A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
állására pályázat kiírása
Mitykó Zsolt polgármester: 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.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
mindenben egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. A bizottság javasolja, hogy 2019. január
1. napjától ideiglenesen Gál Máriát bízza meg a Testület az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői feladatainak ellátásával, és írja ki az intézmény intézményvezetői
álláshelyének betöltésére a pályázatot, valamint a pályázatok szakmai elbírálására a határozati
javaslatban megnevezett személyeket kérje fel.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy 2019. január 1. napjától ideiglenesen Gál Máriát bízza meg
a Testület az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával. A
pályázatot illetően a bizottság annyi észrevételt tett, hogy a három év vezetői gyakorlat ne a
pályázati feltételek között szerepeljen, hanem a pályázat elbírálásánál jelentsen előnyt. A
bizottság úgy ítélte meg, hogy túl szigorú feltétel a három év vezetői gyakorlat, mert ezzel
kizárják azokat, akik még az eddigiekben nem töltöttek be vezetői pozíciót, de egyébként kiváló
szakemberek. A bizottság a bíráló bizottság tagjaival egyetértett.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület
2019.
január
1.-jétől
a
Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási
Központ
intézményvezetői állásának meghirdetésére vonatkozó pályázati eljárás lebonyolításáig és a
beérkezett pályázatok elbírálásáig – előreláthatólag 2019. február 28. napjáig – ideiglenesen
Gál Máriát az Önkormányzat Szociális Intézményegységének jelenlegi vezetőjét bízza meg a
2019. január 1.-jétől létrejövő új intézmény, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
magasabb vezetői – intézményvezető -beosztásának ellátásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
254/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
Gál Mária ideiglenes magasabb vezetői megbízása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/A-20/B §.-ai, valamint 69.-70. §-ai
alapján 2019. január 1.-jétől a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői állásának meghirdetésére vonatkozó pályázati eljárás lebonyolításáig és
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a beérkezett pályázatok elbírálásáig – előreláthatólag 2019. február 28. napjáig –
ideiglenesen megbízza Gál Máriát (szül.: Mezőhegyes, 1962. szeptember 25. an.: Suba Mária,
Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A. szám alatti lakos), az Önkormányzat Szociális
Intézményegységének jelenlegi vezetőjét a 2019. január 1.-jétől létrejövő új intézmény
(Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ) magasabb vezetői – intézményvezető - beosztásának
ellátásával.
A közalkalmazott illetménye (az alapilletmény és a szociális ágazati összevont pótlék összege)
nem változik, azonban vezetői pótlékát 2019. január 1.-jétől - előreláthatólag 2019. február 28.
napjáig - a Kjt. 69. §-a és 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján bruttó 50.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg (magasabb vezetői pótlék).
A közalkalmazott kinevezése egyebekben változatlan marad.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közalkalmazott kinevezésének a fentiek szerinti
módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. december 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület írjon ki
pályázatot a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására, a határozati javaslatban foglalt feltételek azon módosításával, hogy ne írja
elő a pályázat feltételeként a legalább három év vezetői gyakorlat meglétét, helyette a pályázati
elbírálás előnyeként jelölje meg, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
255/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői beosztásának meghirdetése
pályázat útján
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § -a alapján pályázatot ír ki a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 3
hónap próbaidő letöltése után
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2019.
március 1.-től 2024. február 29-ig szól.
A munkavégzés helye: Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős
költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat
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szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai
szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek
biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért; irányítja,
összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban,
az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. A
családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti
szolgáltatás ellátása, irányítása Mezőhegyes település vonatkozásában.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, - felsőfokú iskolai végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7)
SZCSM. rend. 3. sz. melléklete szerinti képesítés vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
2. mellékletében meghatározott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére
meghatározott felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírás,
 Legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az egészségügyi ellátás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői gyakorlat
• Főiskolai végzettség,
• Szociális szakvizsga megléte.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 részletes szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó szakmai program (kjt. 20/A.§ (5)
bekezdés a) pontja),
 végzettséget igazoló okiratok másolata,
 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is
kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata,
 legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve egészségügy területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása,
 vezetői gyakorlat igazolása – amennyiben rendelkezik vele a pályázó,
 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati
anyagát,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz
 nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval
szemben fennáll-e,
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nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárule, vagy kéri zárt ülés tartását.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban Mezőhegyes
Város Polgármesteréhez (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.) kell benyújtani személyesen,
vagy postai úton. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ___/2018, valamint a munkakör megnevezését: Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság
személyesen hallgatja meg. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő
pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, illetve szakmai ismereteket is
felmérő elbeszélgetésre kizárólag azon pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként
megjelölt iratokat pályázati határidőn belül maradéktalanul benyújtják. és meghallgatásukat a
véleményező bizottság szükségesnek ítéli. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság
a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a
pályázat elbírálására jogosult Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elé. A kinevezési jogkör
gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás
létesítéséről (közalkalmazotti jogviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő első,
munkaterv szerinti rendes ülésen – 2019. február 27.-én.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27. – A Képviselő-testület munkaterv
szerinti rendes ülésén
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentmihályi Ferenc jegyző
nyújt, a 06-30-445-9161 telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Mezőhegyes Város Honlapja www.mezohegyes.hu – 2018. december 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a
kinevezés szerinti munkaköre mellett - lássa el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: családsegítő, szociális gondozó.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: (legkésőbb) 2018. december 21.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a személyügyi központ internetes
oldalán, a Mezőhegyes városi havilap januári és februári számában, a város honlapján, valamint
az önkormányzat facebook oldalán közzétegye.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2018. december 21.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állására beérkezett pályázatok szakmai
elbírálására szakértőnek kérje fel Magyar Tibort, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét,
Kocsárdiné Járási Erika védőnőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, Szentmihályi
Ferencet Mezőhegyes Város Jegyzőjét, és Dr. Szabados Évát Mezőhegyes Város Aljegyzőjét,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
256/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázati kiírására beérkező
pályázatok elbírálását végző bizottság tagjainak kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői állására beérkezett pályázatok szakmai elbírálására az alábbi szakértőket kéri
fel:
1. Magyar Tibor (Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke)
2. Kocsárdiné Járási Erika (Védőnő, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja)
3. Szentmihályi Ferenc (Mezőhegyes Város Jegyzője)
4. Dr. Szabados Éva (Mezőhegyes Város Aljegyzője)
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Dr. Marzan Mária Renátának, az I. számú fogorvosi körzet fogorvosának és Harcsás
Ferencné fogászati asszisztensnek 2018. december 31.-ével lejár a határozott idejű
közalkalmazotti jogviszonya. Mivel jelen állapot szerint más formában nem megoldható az I.
számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása, a bizottság javasolja, hogy 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig változatlan feltételekkel hosszabbítsa meg a Testület a
fogorvos és a fogászati asszisztens közalkalmazotti jogviszonyát. Sajnálatos tény, hogy a
NEAK-tól kapott finanszírozás nem fedezi a fogorvos és az asszisztens bérét.
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Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzat nem tudná ösztönözni a doktornőt, hogy vállalkozóvá
váljon? Minden orvos – háziorvos, gyermekorvos, fogorvos – vállalkozóként látja el a feladatát,
kivéve a doktornőt.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Támogatná az
elképzelést, tekintettel arra, hogy a NEAK finanszírozás nem fedezi a fogorvos és az asszisztens
bérét, továbbá ezen felül plusz kiadást jelent a rezsiköltség és az anyagköltség is.
Uj Zoltán képviselő: Sajnálattal tapasztalják, hogy gyakran szünetel a rendelés más és más
okokra hivatkozással. A feladat vállalkozás keretében történő ellátása ösztönzőleg hatna a
doktornőre, mert ezáltal saját magának kellene kitermelnie a nyereséget.
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Marzan Mária Renáta doktornő azzal a feltétellel vállalta a
feladat ellátását, hogy közalkalmazottként kerüljön foglalkoztatásra. A doktornő nem szeretné
vállalkozóként ellátni a feladatot, tekintettel arra, hogy számára teljesen idegen területről van
szó.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Kormány tervei között szerepel az egészségügyi rendszer
megreformálása, amely érinti a fogorvosi ellátást és az orvosi ügyeleti rendszert is. Tekintettel
arra, hogy rendkívül nagy az orvoshiány, ezáltal nagyon nehéz és hosszadalmas orvost találni,
nem lenne célszerű, ha az önkormányzat feltételt szabna a feladat ellátási formáját illetően. Nem
szeretné végigjárni ugyanazt az eljárást, mint amikor fogorvost kellett találni a fogorvosi körzet
minél hamarabbi ellátása érdekében. Korábban többen érdeklődtek az álláshely iránt, de hosszú
távon egy jelentkező sem maradt volna itt.
Rajos István alpolgármester: Megérti Uj Zoltán képviselő úr aggodalmát, hiszen az
önkormányzat rendkívül komoly összeget fizet – saját forrásból – az I. számú fogorvosi körzet
feladatainak ellátásáért. A Polgármesteri Hivatal, elsősorban a jegyző úr igen komoly
erőfeszítéseket tesz azért, hogy szorgalmazza, hogy a doktornő maximálisan teljesítse a lehető
legmagasabb pontpénz elérését annak érdekében, hogy a NEAK által biztosított
teljesítményarányos finanszírozás a lehető legnagyobb összegű legyen, és ne kelljen az
önkormányzatnak a körzet működtetéséhez saját forrást biztosítania. Azt azonban nem tudják
szorgalmazni, hogy vállalkozóként lássa el a jövőben a feladatot. A helyettesítés kapcsán
egyeztetni kellett a II. számú fogorvosi körzet doktornőjével, Dr. Frankó Evelin Viviennel is.
Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy a pontpénzt illetően ne legyenek anomáliák, azaz a
már kezelt beteget ne adják át másik orvosnak és ne is vegyék át, és arra is, hogy minél
hatékonyabban lássák el a feladatot, lehetőleg termeljék ki a bérüket a NEAK által biztosított
teljesítményarányos finanszírozásból.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület határozott időre, 2019. január 1.-jétől 2019. december 31.-éig, változatlan
feltételekkel hosszabbítsa meg Dr. Marzan Mária Renáta fogorvos és Harcsás Ferencné
fogászati asszisztens közalkalmazotti jogviszonyát, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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257/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, úgy döntött, hogy
határozott időre, 2019. január 1.-jétől 2019. december 31.-éig, változatlan feltételekkel
meghosszabbítja Dr. Marzan Mária Renáta fogorvos (5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 1.)
és Harcsás Ferencné fogászati asszisztens (6914 Pitvaros Deák F. u. 16/A) közalkalmazotti
jogviszonyát.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okiratok fentiek szerinti
módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. december 31.
12. napirendi pont: A Rádió Weekend ajánlata
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (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 ne éljen a Rádió Weekend ajánlatával.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, és javasolja, hogy az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel a Testület ne éljen a Rádió Weekend
ajánlatával.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne éljen a tótkomlósi Rádió Weekend
ajánlatával, ennek megfelelően ne reklámozza a települést 32.000,- Ft + ÁFA/hó díjért a rádió
adásában, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
258/2018. (XII.12.) kt. számú határozat
A Rádió Weekend ajánlatáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni a tótkomlósi Rádió
Weekend megkeresését, de nem él a rádió által tett ajánlattal, ennek megfelelően nem kívánja
a települést 32.000,-Ft + ÁFA/hó díjért reklámozni a rádió adásában, az önkormányzat nehéz
anyagi helyzetére tekintettel.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntéséről a rádió programigazgatóját, Tuska
Milánt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2018. december 20.
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13. napirendi pont: Kovács Zoltán Mezőhegyes 2125 hrsz.-ú ingatlan bérbevételére
vonatkozó kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A Kovács Zoltán Mezőhegyes, Alkotmány u. 2. szám alatti lakos által bérelni kívánt
2125 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen besorolású ingatlan, amely értelmében azt elidegeníteni,
megterhelni nem lehet, és azon dologi jog és osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen túlmentően
az ingatlan bekerítésével a majorból nyugati irányba történő ki- és bejutás akadályozva lenne.
Fentiekre tekintettel a bizottság javasolja, hogy a Testület ne adjon helyt Kovács Zoltán
kérelmének, ne adja bérbe részére a kért ingatlant.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg.
Magyar Tibor képviselő: Ő támogatná a vállalkozó kérelmét azzal, hogy valamilyen
megoldást keressenek a problémára. Kovács Zoltán vállalkozóként tevékenykedik
Külsőfecskéspuszta majorban, és bővíteni kívánja vállalkozását, ezáltal a foglalkoztatotti
létszámát is. Egy tisztességes, lelkiismeretesen dolgozó vállalkozó, aki önerőből igyekszik
boldogulni. Az elmúlt ülésen a Testület döntött Bertáné Csizmás Márta kérelméről, amellyel
kapcsolatosan megoszlottak a vélemények, és sajnálatos módon a téma kapcsán tett
hozzászólásokat nem az elhangzottaknak megfelelően kommunikálták a Testület tagjai a
lakosság irányába.
Javasolja, hogy amennyiben a vállalkozó garantálja, hogy nem zárja el az utat, és biztosítja az
átjárást, úgy mérlegeljék a kérelmét és keressenek megoldást a bérbeadásra. A Testületnek
lehetőségeihez mérten támogatnia kellene az olyan vállalkozásokat, amelyek értékteremtő,
hasznos munkát végeznek. Javasolja, hogy ne zárkózzon el a Testület a kérdéstől, különböző
jogszabályokra hivatkozással.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A 2125 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat vagyonrendeletében
„utca” megjelölésű ingatlanként szerepel, forgalomképtelen besorolású, amelyet nem lehet sem
értékesíteni, sem bérbe adni. Az érintett ingatlannal mindkét oldalon szomszédos ingatlan a
vállalkozó tulajdona és a három ingatlant mobil kerítéssel szándékozik elkeríteni, amellyel
akadályozná a majorból nyugati irányba történő ki- és bejutást. Ezek alapján nem javasolja az
ingatlan bérbeadását.
Magyar Tibor képviselő: Az érintett ingatlan milyen mértékben funkcionál jelenleg útként?
A majori lakosság rendszeresen használja ezen útszakaszt? A döntés meghozatalánál
mérlegelni kell azt is, hogy mennyiben tudnak hozzájárulni egy vállalkozás bővítéséhez, és azt
is, hogy azzal okoznak-e hátrányt a majori lakosságnak. Amennyiben a bérbeadással nem
okoznak hátrányt a lakosságnak, úgy ne zárkózzon el a Testület a kéréstől.
Deli Zoltán képviselő: Tudomása szerint az érintett terület korábban építési telek volt, majd
később lett „utca” megjelölésű ingatlanná minősítve. Ezt azért tették, hogy a kisvasutat meg
tudják közelíteni.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Erről nincs információja. Jelenleg az érintett ingatlan „utca”
megjelöléssel szerepel, és mint ilyen művelési ágú ingatlant, a jogszabályok értelmében az
önkormányzat nem értékesíthet, és nem adhat bérbe.
Deli Zoltán képviselő: Információi szerint a bérelni kívánt ingatlant már nem használják
útként.
Magyar Tibor képviselő: Forgalomképtelen ingatlant nem lehet átminősíteni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem, csak a Rendezési Terv módosításával lehet. A legnagyobb
problémát az jelenti, hogy amennyiben elkeríti a három ingatlant, úgy a majorba nyugati
irányból nem lehet bejutni, és a majorból nem lehet kijutni.
Deli Zoltán képviselő: Ő úgy tudja, hogy a majori lakók nem használják azt az utat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az Ő információja szerint ezen az úton keresztül hordják be a
tűzifát a majori lakók.
Magyar Tibor képviselő: Az előbbiek alapján megállapítható, hogy a Testület arra
hivatkozással utasítja el a kérelmet, hogy az érintett 2125 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat
vagyonrendelete értelmében forgalomképtelen besorolású ingatlan és nincs lehetőség annak
átminősítésére.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Így igaz.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület Kovács Zoltán Mezőhegyes, Alkotmány u. 2 sz. alatti lakosnak a
Mezőhegyes, 81. majori 2125 hrsz.-ú ingatlan bérbevétele iránti kérelmét utasítsa el az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.)
önkormányzati rendelet 3. § (1)- (3) bekezdései alapján, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
259/2018. (XII.12.) Kt. számú határozata
Kovács Zoltán Mezőhegyes 2125 hrsz.-ú ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kovács Zoltán Mezőhegyes,
Alkotmány u. 2 sz. alatti lakosnak a Mezőhegyes, 81. majori 2125 hrsz.-ú ingatlan bérbevétele
iránti kérelmét elutasítja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1)- (3) bekezdései alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. december 20.
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14. napirendi pont: A 2019. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
Mitykó Zsolt polgármester: Közvetlenül az ülést megelőzően került kiosztásra az
önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programja tervezéséről szóló előterjesztés. Felkéri
Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a Testületet a 2019. évi közfoglalkoztatási
programok tervezésével kapcsolatos előterjesztésről. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mezőhegyes Városi Önkormányzat – a korábbi évekhez
hasonlóan – részt kíván venni a 2019. évi közfoglalkoztatási programban. 2019. évben 65 fővel
indulnának a programban, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatási programban résztvevők
számát jogszabály határozza meg, és az az elmúlt három hónap átlagos állományi létszámát
veszi figyelembe. A 2018. évi közfoglalkoztatási programhoz képest egyebekben nem történik
változás. A 2019. évi közfoglalkoztatási program 2019. március 1. napjával indul, és 2020.
február 28. napjával fejeződik be. Sajnos évről-évre egyre nagyobb gondot okoz a keretlétszám
feltöltése.
Mitykó Zsolt polgármester: Tarkó Gábor Úr, a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatója jelezte, hogy az iskola nem fog foglalkoztatni embereket a
jövőben közfoglalkoztatási program keretében. Javasolja, hogy ezen személyeket is vegyék
figyelembe a program tervezése, a létszám feltöltése során.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Hány főt érint ez a probléma?
Magyar Tibor képviselő: 7 fő.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Elképzelhető, hogy mind a 7 fő foglalkoztatásra kerül az
önkormányzatnál, mert máskülönben nem tudják feltölteni a létszámot.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a Testület nyújtson be pályázatot a Belügyminisztérium által támogatott 2019.
évi járási startmunka mintaprogramokra, a határozati javaslatban foglalt programelemekre,
mindösszesen 65 fő foglalkoztatására.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
nyújtson be pályázatot a Belügyminisztérium által támogatott 2019. évi járási startmunka
mintaprogramok közül a mezőgazdasági programra 14 fővel, a helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatásra 36 fővel, a belterületi közutak karbantartására 15 fővel, azzal, hogy a
támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén támogassa az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását, illetve a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén
biztosítsa a programelemekhez szükséges önerőt, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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260/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
A 2019. évi startmunka és egyéb programokhoz kérelem benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által támogatott 2019. évi járási startmunka mintaprogramok közül az
alábbiakban részletezett programelemekre, tervek szerint mindösszesen 65 fővel:
- mezőgazdasági program 14 fővel,
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 36 fővel,
- belterületi közutak karbantartása 15 fővel.
A támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
A Képviselő-testület a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén biztosítja a
programelemekhez szükséges önerőt, ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy az önerő
összegét építse be az önkormányzat 2019. évi költségvetésének rendelet-tervezetébe.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. december 31.
Bejelentések

1. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. ingatlanvásárlási szándéka
Mitykó Zsolt polgármester: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. korábban jelezte az
önkormányzat irányába több ingatlan vonatkozásában is a vásárlási szándékát. Az ingatlanok
egy részére vonatkozóan a Zrt. megküldte írásos kérelmét. Az alábbi ingatlanok megvételére
nyújtott be kérelmet a Zrt.: a volt Hangai épület előtti terület (620/2 hrsz), a Nóniusz szálló
mögötti kerékpárút (689 hrsz) és a betonpálya területe (694 hrsz), a kis Hild kapuhoz vezető út
(709/2 hrsz), valamint a volt Emberkóroda épülete és a hozzá tartozó, azzal egy helyrajzi szám
(708/2 hrsz) alatt szereplő épületek.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jelen ülésen még nem kell döntenie e kérdésben a Testületnek,
tekintettel arra, hogy a Zrt. kérelmében szereplő ingatlanokra vonatkozóan külön-külön
vizsgálatot végeznek, hogy milyen feltételek teljesülése esetén értékesíthető az adott ingatlan.
Majd erről írásos előterjesztést készítenek, amelyet döntésre a Testület elé terjesztenek.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, gondolkodjanak azon, hogy egyetérteneke a jelzett ingatlanok értékesítésével, mert annak megfelelően készítik elő az előterjesztéseket
döntésre.
Uj Zoltán képviselő: Az érintett ingatlanok forgalomképesek?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ezért jelezte, hogy jelen ülésen ne döntsön e kérdésben a
Testület, mert az egyes ingatlanok értékesítésének a feltételeit külön-külön meg kell vizsgálni.
A kérelmezett ingatlanok között van olyan, amely forgalomképtelen, illetve közterület.
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Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanok értékesítésének a feltételeit
vizsgálja meg, majd az arról szóló előterjesztést terjessze a Testület ülése elé.
2. Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről – a tűzifával fűtők támogatásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az országgyűlési választást megelőzően a Kormány döntött arról,
hogy a földgáz felhasználókat egyszeri 12.000,- Ft-os támogatásban részesíti, míg a tűzifával
fűtők részére az önkormányzaton keresztül biztosítják a támogatást. A földgáz felhasználók
2018. tavaszán megkapták a támogatást, míg a tűzifával fűtők támogatásának a rendszerét
hosszú idő után dolgozták ki, amelynek részletes szabályairól, a további intézkedésekről
megjelent a Kormány határozata. Az önkormányzatok a beérkezett kérelmek alapján támogatást
kaptak a Belügyminisztériumtól, amelyre vonatkozóan támogatási okirat készült, és a
támogatási összeg is megérkezett az önkormányzat számlájára. Az önkormányzatnak a
következőkben szerződést kell kötnie olyan vállalkozásokkal, amelyeken keresztül biztosítani
tudja az érintettek számára a szükséges mennyiségű tűzifát, gázpalackot, szenet, vagy brikettet.
Mezőhegyes vonatkozásában 410 igénylés érkezett, ebből 380 tűzifa iránti. A kérdésről
egyeztetett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. termelési igazgatójával, Isaszegi
Norbert Úrral. A mai napig még nem érkezett válasz arra vonatkozóan, hogy ekkora
mennyiségben tud-e a Birtok biztosítani tűzifát. Kéri a Testület véleményét arra vonatkozóan,
hogy várjanak a Ménesbirtok válaszára, vagy esetlegesen keressenek más olyan vállalkozást is,
amely biztosítani tudná a tűzifát. Jelen állapot szerint biztosan állítható, hogy karácsonyig az
önkormányzat nem tudja biztosítani a tűzifát. Az önkormányzatnak a tűzifát 2019. december
31.-éig kell kiosztania és a támogatással 2020. február 28. napjáig kell elszámolnia. Kéri a
kérdéseket, véleményeket, javaslatokat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Annyiban kívánja kiegészíteni a polgármester úr által
elmondottakat, hogy időközben árajánlatot kértek több vállalkozástól is, de várják a
Ménesbirtok ajánlatát is. Arra figyelemmel kell lenni, hogy a háztartásonkénti 12.000,- Ft-nak
tartalmaznia kell a szállítási és darabolási, aprítási költséget is. Amennyiben figyelembe veszik
a kuglizás költségét is, úgy 3 mázsa az egy háztartásra jutó tűzifa mennyisége. Ezen felül 400500,- Ft marad a szállítási költségre. Kéri a Testület véleményét arra vonatkozóan, hogy
amennyiben a Ménesbirtok biztosítani tudja a szükséges mennyiségű tűzifát, úgy az
önkormányzat parkfenntartó részlege feldarabolná, a közfoglalkoztatottak pedig
közreműködnének a tűzifa házhoz szállításában, és ennek költségét az önkormányzat vállalná
fel. Amennyiben a darabolást és a szállítást az önkormányzat vállalná saját bevétele terhére,
úgy háztartásonként 12.000,- Ft értékű tűzifát tudnának kiosztani, amely valamivel több, mint
3 mázsa lenne. Ez abban az esetben állna fenn, ha a Ménesbirtok tudná biztosítani a tűzifát az
önkormányzat számára.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, hogy amennyiben a polgármester úr tárgyalást folytat
a Ménesbirtokkal, úgy tegyen arra javaslatot, hogy a tűzifát ne erdei köbméterben, hanem
kuglizva, de erdei m3 áron biztosítsa a cég az önkormányzat számára. Azért cserébe, hogy az
önkormányzat a Ménesbirtokkal köt szerződést a tűzifa beszerzésére, a cég támogatásként
biztosíthatná a kuglizás költségét, az önkormányzat pedig vállalhatná a szállítás költségét.
Véleménye szerint ez tárgyalás kérdése. Amennyiben ez nem megoldható, úgy az
önkormányzatnak vállalnia kellene a kuglizás és a szállítás költségét is, annak érdekében, hogy
a lakosok minél nagyobb mennyiségben részesülhessenek a tűzifából.
Magyar Tibor képviselő: A kuglizás költségét úgy kell érteni, hogy a közmunkások
munkaidőn túl plusz díjazás fejében, vagy munkaidőben végeznék el a feladatot?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A kuglizást munkaidőben meg tudnák oldani közmunkaprogram
keretében, így csak a kiszállítás üzemanyagköltsége terhelné az önkormányzatot. A Kormány
a tűzifa szállítására és darabolására nem nyújt külön támogatást, így vagy a 12.000,- Ft-ba
belekalkulálják, vagy az önkormányzat saját forrásból biztosítja annak költségét. Amennyiben
vidékről rendelik a tűzifát, úgy vélhetően annak nagyobb lesz a szállítási költsége, így arra kell
törekedni, hogy a Ménesbirtoktól kerüljön beszerzésre a tűzifa. Figyelemmel kell lenni arra,
hogy rezsicsökkentési támogatásban kell részesíteni a PB gázpalackot használó háztartásokat
is. A bekért árajánlat alapján PB gázpalackot használók esetében egy gázpalack ára 4.000,- Ft,
tehát 3 gázpalackot tudnak biztosítani a támogatásból, amelyet a szolgáltató házhoz szállít.
Magyar Tibor képviselő: A tűzifát igénylő háztartások számának figyelembevételével
hozzávetőlegesen 230 m3 tűzifát kell beszereznie az önkormányzatnak. Ez rendkívül nagy
mennyiség. Abból a szempontból is, ha az önkormányzatnak kell feldarabolnia a tűzifát.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, ez rendkívül nagy mennyiség, ezért kérdéses, hogy a
Ménesbirtok tudja-e ezt a mennyiséget biztosítani.
Rajos István alpolgármester: A Magyar Tibor képviselő úr által elmondottak miatt javasolta,
hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a Ménesbirtokkal arra vonatkozóan, hogy a cég
támogatásként darabolja fel a tűzifát. Ekkora mennyiségű tűzifa feldarabolása rendkívüli
munkát jelentene az önkormányzat embereinek.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a Ménesbirtok nem tudja vállalni, úgy keresniük
kell más vállalkozást. Javasolja, hogy a Testület elsődlegesen a Ménesbirtoktól rendelje meg a
szükséges mennyiségű tűzifát.
Rajos István alpolgármester: Elsődlegesen a Ménesbirtokkal kell tárgyalni a tűzifa
beszerzését illetően, tekintettel arra is, hogy Lázár János kormánybiztos úr a Testület 2018.
október 5.-ei ülésén arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Ménesbirtok által kezelt erdők
elsődlegesen a mezőhegyesi emberek boldogulását kell, hogy szolgálják. Mindazonáltal ez a
lehetőség bevételi forrást jelent a Ménesbirtoknak.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a téli rezsicsökkentés keretében megállapított háztartásonkénti 12.000,- Ft
összegű tűzifa támogatás biztosítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel, továbbá a Testület biztosítsa, hogy a háztartások nettó
12.000,- Ft értékben részesüljenek a tűzifa támogatásban, ennek érdekében vállalja a tűzifa
kiszállításának és feldarabolásának a költségét, és amennyiben a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. nem tudja biztosítani az önkormányzat számára a szükséges mennyiségű
tűzifát, úgy kérjen árajánlatot további vállalkozásoktól, majd azt döntésre terjessze a Testület
ülésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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261/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
A téli rezsicsökkentési támogatás biztosításáról –
a tűzifával fűtők estében
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban megállapított háztartásonkénti
12.000,- Ft összegű tűzifa támogatás biztosítása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel.
Biztosítja, hogy a háztartások nettó 12.000,- Ft értékben részesüljenek a tűzifa támogatásban,
ennek érdekében vállalja a tűzifa kiszállításának és feldarabolásának a költségét.
Amennyiben a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. nem tudja biztosítani az
önkormányzat számára a szükséges mennyiségű tűzifát, úgy árajánlatot kér további
vállalkozásoktól, majd azt döntésre beterjeszti a Testület ülésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a „Városi Karácsony”
elnevezésű rendezvény 2018. december 14. napján 15.30 órai kezdettel kerül megrendezésre.
15 óra 30 perctől a gyerekek számára lesz egy színházi előadás a színházteremben. Ezt
követően, illetve az előadással egyidejűleg és végig a rendezvény ideje alatt játszóház, illetve
kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A megvendégelést illetően kolbász, kalács,
kakaó, tej és tea kerül kiosztásra. Nagy örömére szolgál, hogy a rendezvény keretein belül
emléklappal és ajándékkal köszönik meg a sokszoros véradók önzetlenségét. 2018. december
23. napján Mezőhegyesen első ízben az egyházakkal közös Adventi gyertyagyújtás kerül
megrendezésre. Reményei szerint hagyományt teremtenek ezáltal. Mindegyik egyház elfogadta
a felkérést. Jelen lesz a rendezvényen Kasuba Róbert, Mezőhegyes új római katolikus
plébánosa, aki még Pitvaroson látja el szolgálatát. A Testület ezen rendezvény által is
megismerkedhet az új plébánossal. A rendezvényekre sok szeretettel várják Mezőhegyes
lakosságát, és minden érdeklődőt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója,
kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Sajnálattal tapasztalja, hogy a korábban minden évben az év utolsó
rendes testületi ülését követően megrendezett testületi vacsora ebben az évben elmarad.
Karácsony közeledtével a munkáltatók igyekeznek kisebb-nagyobb értékben plusz juttatást
biztosítani a munkavállalóknak, vagy egyéb módon megköszönni munkájukat. Információi
szerint az önkormányzatnál évek óta nem részesülnek ilyen jellegű gesztusban a dolgozók.
Javasolja, hogy a Testület vendégelje meg egy svédasztalos ebéddel, vagy vacsorával az
önkormányzat közel 120 dolgozóját az ünnepek közeledtével, ezzel kifejezve köszönetét
munkájukért. A vendéglátás költségéhez tiszteletdíjából szeretne hozzájárulni. Szeretné, ha ez
a karácsonyi ünnep mindenki számára egy szép ünnep lenne. A Képviselő-testület öt éves
ciklusának utolsó évébe lépett, egyebek mellett ennek okán is illő lenne meghálálni a dolgozók
azon munkáját, amellyel segítették a Képviselő-testület munkáját. Ha már pénzjutalommal nem
tudják megköszönni, legalább ilyen formában becsüljék meg a dolgozókat, ismerjék el a
munkájukat.
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Mitykó Zsolt polgármester: A képviselői vacsorát önkormányzati költségvetésből nem lett
volna illő finanszírozni. Uj Zoltán képviselő úr tett egy felajánlást, de azon túlmenően
semmiféle reakció, javaslat nem érkezett. Jeszenka Zoltán képviselő úrnak az önkormányzat
dolgozóinak megvendégelésére tett javaslatát támogatja, Ő is hajlandó áldozni arra.
Uj Zoltán képviselő: Nincs túl sok idő az ünnepekig. Amennyiben egyetért a Testület a
megvendégelés javaslatával, úgy lenne idő arra, hogy azt megszervezzék? Egy havi
tiszteletdíját felajánlja az önkormányzat dolgozóinak a megvendégelésére.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A testületi vacsorát illetően a polgármester úr tett egy olyan
kijelentést, hogy a 2019. januári Újévi Koncerten sort kerítenek az összejövetelre, a vacsorára.
Mitykó Zsolt polgármester: Szerette volna, ha a korábbi évekhez hasonlóan a Testület egy
közös vacsorával búcsúztatja az évet, azon hivatali és önkormányzati dolgozókkal, akik részt
vesznek a testületi üléseken és közvetlenül segítik a Testület munkáját. Az önkormányzat
minden dolgozójának a Képviselő-testület általi megvendégelése egy más kérdés. Amennyiben
most erre nincs lehetőség, úgy vissza lehet térni rá a ciklus vége előtti időszakban, vagy bármely
időpontban.
Jeszenka Zoltán képviselő: Meglátása szerint most lenne ennek a megvendégelésnek a
legnagyobb aktualitása, tekintettel egyrészt az ünnepekre, másrészről arra, hogy ezen Testület
ciklusának utolsó évébe lépett.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Tájékoztatja a Testületet és a jelenlévőket, hogy 2018.
december 17. napján 14,30 órai kezdettel a Klementina Dél-Békés Alapítvány karácsonyi
rendezvényére kerül sor, melyre tisztelettel és szeretettel várják az érdeklődőket és a leendő
támogatókat. A rendezvényen jelen lesz az alapítvány kuratóriumának az elnöke Dr. Varga
Sándor főorvos úr, valamint Mihaleczki Mária, Klementina édesanyja. A köszöntő után az
iskolás gyermekek egy gyermekműsorral kedveskednek. Kéri, lehetőségeikhez mérten
támogassák az Alapítvány munkáját, célkitűzését. A rászoruló, hátrányos helyzetben lévő
gyermekeket, családokat szeretné az alapítvány karácsony ünnepén megajándékozni, anyagi
támogatásban részesíteni.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője: 2018. december 13.-án 17
órai kezdettel kerül sor Deliné Szabó Éva művésztanár tűzzománc kiállításának a megnyitójára,
a József Attila ÁMK előterében. Nagy szeretettel várják az érdeklődőket, tekintettel arra, hogy
a tanárnőnek ez lesz az első önálló kiállítása Mezőhegyesen. Csodálatos alkotásait számos
településen tekinthették már meg, de Mezőhegyesen eddig még nem került erre sor.
Magyar Tibor képviselő: Tekintettel arra, hogy a Jeszenka Zoltán képviselő úr javaslatáról
nem döntött a Testület, javasolja, hogy térjenek vissza a kérdésre és zárják le azt. Szeretne-e a
Testület a dolgozók megvendégelésére irányuló javaslatról dönteni? Amennyiben a Testület
tagjai támogatják a javaslatot, úgy kérjék fel az ÁMK intézményvezetőjét a megvendégelés
lebonyolítására, úgy, hogy a megvendégelés költségeit a képviselők egyenlő arányban viselik.
Ő támogatja a jvaslatot.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért a javaslattal, ellenben véleménye szerint a dolgozók
megvendégelése csak abban az esetben kivitelezhető, hogy minden testületi tag egyöntetűen
egyetért azzal. Ő és Jeszenka Zoltán képviselő úr jelentette ki egyértelműen, hogy felajánlást
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tesznek a tiszteletdíjukból. Amennyiben minden képviselő egyetért a javaslattal és hozzá is járul
a költségekhez, úgy abban az esetben kérjék fel az ÁMK-t a szervezésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A megvendégelés csak az állandó önkormányzati dolgozókra
vonatkozik, vagy a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottakra is?
Magyar Tibor képviselő: Ez egy fontos kérdés. Tisztázni szükséges, hogy az önkormányzat
állandó dolgozóit, vagy a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott dolgozókat is
meg szeretné vendégelni a Testület?
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat állandó dolgozói mellett a
közfoglalkoztatási programban dolgozókat is vendégelje meg a Testület. Javasolja, kérjék fel
az ÁMK-t, hogy mérje fel, ki szeretne az eseményen részt venni, annak függvényében kerüljön
megszervezésre.
Rajos István alpolgármester: Egyetért a Magyar Tibor és Uj Zoltán képviselő urak, valamint
a polgármester úr által elmondottakkal. Javasolja, a Testület kérje fel a József Attila ÁMK
intézményvezetőjét, mérjék fel, ki szeretne részt venni az ebéden, majd szervezzék meg, a
költségeket pedig a képviselők egyenlő arányban viseljék.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy december 17. és 21. között kerüljön sor a
megvendégelésre. Kéri, akinek további kérdése, véleménye, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület munkájuk elismeréséül Mezőhegyes Városi Önkormányzat valamennyi dolgozóját
vendégelje meg egy svédasztalos ebéd keretében, kérje fel a József Attila ÁMK
intézményvezetőjét, hogy a vendéglátás megszervezésével kapcsolatos valamennyi intézkedést
megtegye, és az önkormányzati dolgozók megvendégelése költségeinek a fedezetét a
képviselők a tiszteletdíjukból biztosítsák, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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:
262/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat
Az Önkormányzat dolgozóinak megvendégeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy munkájuk elismeréséül
Mezőhegyes Városi Önkormányzat valamennyi dolgozóját megvendégeli egy svédasztalos
ebéd keretében.
Felkéri a József Attila ÁMK intézményvezetőjét a vendéglátás megszervezésével kapcsolatos
valamennyi intézkedés megtételére.
Az önkormányzati dolgozók megvendégelése költségeinek a fedezetét a képviselők a
tiszteletdíjukból biztosítják.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója,
kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
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Rajos István alpolgármester: Köszöni Süle Katalinnak, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatala helyettes hivatalvezetőjének, hogy megtisztelte Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete ülését. Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai nap folyamán a helyettes
hivatalvezető asszonnyal, illetve a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjével egy
egyeztetésen vettek részt a Békés Megyei Kormányhivatalnál. A TOP-4.2.1-15-BS1-201600034 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Mezőhegyesen elnevezésű – az önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége épületének
felújítása – pályázat kapcsán felmerült egy kis probléma, amely ügyben igyekeztek eljárni, és
megoldást találni arra. A pályázattal kapcsolatos ismeretekről, legfrissebb információkról a
következő testületi ülésen részletes tájékoztatást nyújt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye
meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját
és napirendjeit:
2019. január 30. 15 óra
Napirendi pontok:
1. A 2019. évi költségvetés – első forduló
2. Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
3. Az Alföld Ambulance Kft. tájékoztatója az elsősegélynyújtó hely üzemeltetéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és
Krcsméri Tibor képviselőket. Külön megköszöni Süle Katalinnak, a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala helyettes hivatalvezetőjének, hogy
megtisztelte Mezőhegyes Város Képviselő-testülete ülését. Az év utolsó testületi ülésén
megköszöni a Testület, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a csoportvezetők,
az önkormányzat valamennyi dolgozója egész éves munkáját.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, a bizottságok, az Önkormányzat és a Hivatal dolgozói
nevében Mezőhegyes város lakosságának és mindenkinek, aki nyomon követte az ülést, családi
körben eltöltött Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1650 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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