Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
5/2019.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2019. március 27. napján – 1500 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal 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,
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója, Koszó-Dulka
Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola megbízott intézményvezetője, Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatalának hivatalvezető-helyettese, Soósné Záluszki Mária, a József
Attila Általános Művelődési Központ (továbbiakban: ÁMK) intézményvezetője, Gál Mária, a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, az intézmények vezetőit. Külön
köszöntötte a meghívott vendégeket, Bánki András Urat, a Békéscsabai Tankerületi Központ
igazgatóját, Koszó-Dulka Andrea Asszonyt, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetőjét, valamint Süle Katalin
Asszonyt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának
hivatalvezető-helyettesét. Süle Katalin Hivatalvezető-helyettes Asszony a volt Kantár épület
felújításáról és az ott kialakított hivatal ünnepélyes megnyitásáról kíván tájékoztatást nyújtani
a Testületnek és a lakosságnak.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes ülésre
előkészített írásos előterjesztéseket, a bizottságok kialakították véleményeiket annak
érdekében, hogy jelen ülésen az adott kérdésekben a Testület meg tudja hozni döntését. Az
előzetesen megküldött napirendek mellett az alábbi témában szükséges a Testületnek döntést
hoznia, ezért az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni a napirendet:
- A 47. majori út felújítása
- A fogorvosi feladat-ellátási szerződések 2019. évi módosítása
Ezen túlmenően közvetlenül az ülést megelőzően kiosztásra került a 8. napirendi ponthoz
kapcsolódóan egy írásos előterjesztés, Fejlesztési hitel felvétele tárgyában. A testületi anyag
kiküldését és a bizottsági üléseket követően érkezett meg az OTP Bank Nyrt. ajánlata a
gépjárművek beszerzéséhez szükséges fejlesztési hitelről, így e kérdést illetően is meg tudja
hozni a Testület döntését. A napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti
azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:

1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2019. évi feladatok meghatározása (szóbeli előterjesztés)
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3) Beszámoló a 2018. évi START Közmunkaprogramról
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 fejlesztési
lehetőségekről
5) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
7) A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
8) Hivatali gépjármű és ételszállító gépjármű beszerzéséről, fejlesztési hitel felvétele
9) Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
10) A 47. majori út felújítása
11) A fogorvosi feladat-ellátási szerződések 2019. évi módosítása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület egyetértését abban, hogy a nyílt ülésen hozott
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását követően a 4. napirendi pontot
tárgyalják meg, a vidékről érkezett meghívott vendég okán, majd a Mezőkovácsházai Járási
Hivatal hivatalvezető-helyettesének a tájékoztatóját. A gazdasági programot a Start
Közmunkaprogramról szóló tájékoztató megtárgyalása után ismerteti. Egyebekben a
meghirdetett sorrendben történne a napirendek megtárgyalása, megvitatása. 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, és a napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatával, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 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 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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60/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2/2019., 13/2019., 22/2019., 32/2019., 33/2019.,
42/2019., 44/2019., 45/2019., 46/2019., 47/2019., 49/2019., 50/2019., 51/2019., 57/2019. Kt.
sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: 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 fejlesztési lehetőségekről
Mitykó Zsolt polgármester: A Békéscsabai Tankerületi Központ Bánki András igazgató úr
irányításával elkészítette a tájékoztatót, amelyet a Testület tagjai áttanulmányoztak, és amellyel
kapcsolatosan megfogalmazhatják véleményeiket, hozzászólásaikat. Felkéri Bánki András
igazgató urat, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója: Köszönti a Képviselőtestület tagjait. Köszöni a meghívást. Igyekeztek átfogó tájékoztatást adni a Testületnek
egyrészről a Békéscsabai Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) működéséről,
összetételéről, másrészről a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Általános Iskola) jelenlegi helyzetéről, jövőbeni
elképzeléseiről. Nagyon szívesen jön Mezőhegyesre és tart tájékoztatót, de egy javaslattal
szeretne élni. Az Általános Iskola intézményvezetőjétől lehetne közvetlenebb formában és
bővebb tájékoztatást kérni a jövőben, esetlegesen beépítve minden évben a Testület
munkatervébe. Az iskolák állami átvételével kapcsolatosan minden fórumon azt nyilatkozta,
attól függetlenül, hogy a Tankerület lett az Általános Iskola fenntartója, az iskola a város
szerves része, és a város szerves részének kell, hogy maradjon. Ezt várja el az intézmény
vezetésétől, a pedagógus kollégáktól. Elvárása, hogy szoros együttműködés valósuljon meg az
Általános Iskola és a település között, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes gyermekei, fiataljai
tanulnak az intézményben. Amennyiben igénylik, úgy szívesen részt vesz az üléseken,
egyeztetéseken, de célszerűbb lenne, ha az Általános Iskola mindenkori intézményvezetője
számolna be a Testület felé. A tájékoztatóhoz kiegészítést nem kíván tenni, a kérdésekre
készséggel válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület hasonlóan gondolkodik a kérdésben. Az igazgató úr
jelenlétének reprezentatív értéket tulajdonítanak. Megítélése szerint rendkívül harmonikus,
ideális és kiegyensúlyozott a kapcsolat az önkormányzat és az Általános Iskola között. Az
esetlegesen felmerülő problémákat zökkenőmentesen rendezni tudják. Megértették a
Tankerület irányából érkező elvárásokat, a város vezetése részéről is elfogadták azokat.
Tisztában vannak azzal, hogy olyan épület került vagyonkezelésbe átadásra a Tankerület
részére, amelynek vannak hibái, és egy ekkora épület fenntartása nem egyszerű feladat. Bár a
mindenkori Testület igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy megteremtsék a
gazdaságos működtetés feltételeit. Ilyen például az energetikai korszerűsítésre, napelem
kiépítésére irányuló pályázat. Igyekeztek lakhatóvá, használhatóvá, otthonosabbá tenni az
iskola épületét. Többek között azért is fontosak ezek az intézkedések, mert a pedagógusok nagy
része mezőhegyesi, és a diákok is mezőhegyesiek. Ezen túlmenően az épület ad helyet a
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különböző városi szintű szabadidős, sport, könyvtári és kulturális foglalkozásoknak is, amely
által több ezer ember kapcsolódik az épülethez. Az épület – az iskola átadása által – kettő
intézménynek is helyet ad, az egyik az Általános Művelődési Központ, a másik pedig az
Általános Iskola. Fontos kihangsúlyozni a különböző rendezvények, versenyek közös
megszervezését, lebonyolítását, az Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája
növendékeinek, Mezőhegyes Város Fúvószenekara, és a mazsorett csoportok szerepvállalását
a különböző városi rendezvényeken. Az együttműködés harmadik pillére a szülő, akik irányába
megnyugtatásul szolgál az önkormányzat és az Általános Iskola harmonikus együttműködése.
Igyekeznek megfelelni a szülői elvárásoknak is. Igyekeznek elérni, hogy az Általános Iskola
egy megfelelő jövőképet adó, olyan tudást átadó intézmény legyen, amely az életkori
sajátosságokból adódó elvárásoknak megfelel.
14 millió Ft összegű támogatásról szóló szerződést kötött az önkormányzat a Mezőhegyesi
Sportegyesülettel, amely összeg önerőként szolgál az Általános Iskola épülete tornacsarnoka
padlóburkolatának és világítástechnikai rendszerének a felújításához. Ezen túlmenően az
önkormányzat 20 millió Ft támogatással járul hozzá a sportpálya felújításához. A Testület ezen
döntései azt erősítik, hogy az Általános Iskolában is a kornak megfelelő színvonalon
tanulhatnak, sportolhatnak a diákok és a város lakossága egyaránt, valamint a különböző
foglalkozásokat is magasabb színvonalon tudják biztosítani. Az Általános Iskola szakmai
közösségének és a Testületnek köszönhetően bizalommal viseltetnek az együttműködés terén,
és ezen az úton kívánnak tovább járni.
Kéri, akinek kérdése, véleménye, észrevétele van a tájékoztatót illetően és az igazgató úr
irányába, az tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Bár hivatalos értesülés nincs ezzel kapcsolatosan, de a
híradásokból úgy értesültek, hogy a Kormány tervei között szerepel az iskolák összevonása
2021. évtől kezdődően. Az ilyen és ehhez hasonló információkra keresvén a választ döntött a
Testület az igazgató úr meghívásáról. Figyelemmel arra, hogy a városban viszonylag kevés a
születések száma, a Kormány ezen döntése érintheti a helyi Általános Iskolát? Azokon a
településeken, ahol nincs iskola, nem lehet jövőképről beszélni. Mi történik a várossal abban
az esetben, ha az Általános Iskolát összevonják más iskolával, vagy éppen beolvasztják másik
iskolába? Tekintettel arra, hogy Mezőhegyesnek nem igazán van vonzáskörzete. Hogyan tudják
biztosítani felső tagozatban a megfelelő színvonal ellátásához a szakos tanárokat? Sajnos
manapság gyakori a pedagógusok személyében történő változás, jellemzően óraadó tanárokkal
pótolják a szakos tanárokat, és egy pedagógus akár több iskolában is oktathat. Ez azonban nem
a pozitív jövőképet mutatja. A kevés gyermek, és a pedagógushiány miatt nehezen lesz
fenntartható az iskola.
Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója: A sajtóban megjelent
információknál nincs több információja neki sem. A kérdést illetően azonban Mezőhegyesnek
nincs félni valója. Az Általános Iskola egy rendkívül stabil intézmény. Ekkora létszámmal
rendelkező intézmény nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy más iskolába beolvasszák, csak
fordított helyzet állhat elő, tehát az itteni Általános Iskolába integrálhatnak be esetlegesen
kisebb iskolát. Megnyugtatásként elmondhatja, hogy Mezőhegyes nem kerülhet abba a
helyzetbe, hogy bármelyik intézmény tagintézményévé váljon, vagy Mezőhegyesről a diákokat
utaztatni kelljen. Az iskolák összevonását illetően nincs kormányzati döntés, még tervezet
szintjén sem tart az ügy. A sajtóban olvasott a témáról, de a tanulmányt nem olvasta. Az iskolák
összevonása nem olyan egyszerű kérdés, mint ahogyan azt a sajtó előadta, szakmai, oktatási, és
politikai szempontból is rendkívül bonyolult.
Az iskolák szakos ellátottsága rendkívül nehéz kérdés. Több éve komolyabb vizsgálatokat
végez e problémát illetően. Sajnos a helyzet 3-4 év múlva még rosszabb is lehet, akkor, amikor
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a Ratkó-korszak pedagógusai nyugdíjba vonulnak. Elképzelhető, hogy nem lesz olyan
utánpótlás, amelyre szükség van. Sajnos ez a tendencia, jelenség és jövőkép Békés megyére
még inkább jellemző, és egyben társadalmi probléma is. Az elvándorlás jelentős mértékű Békés
megyében, amely nem csak a fizikai munkaerőre, hanem az értelmiségre is jellemző. Nem
jellemző azonban, hogy a vidéki megyék pedagógus hallgatói az egyetem befejezését követően
visszatérnének munkát vállalni. Vannak olyan intézkedések a Klebelsberg Központ részéről is,
amelyek arra irányulnak, hogy azokban a térségekben, régiókban, ahol már most jelentkezik a
pedagógushiány, mérsékeljék azt. Ilyen például a Klebelsberg Ösztöndíj Program. A
programban igen komoly összeget kap a hallgató, ellenben szerződésben kikötik a hallgatónak,
hogy az általuk megjelölt települések valamelyikén köteles munkát vállalni. Szerződésszegés
esetén a hallgatót visszafizetési kötelezettség terheli. 2018. évben három ösztöndíjas pedagógus
hallgatót tudtak felvenni. Ezen program remélhetőleg részben orvosolni fogja a
pedagógushiány problémáját. Nem csak a pedagógus pálya területén, hanem nagyon sok más
területen is munkaerő-hiány van. Az intézményvezetők folyamatosan kérik a segítségét a
pedagógus-hiány megoldására, de – mint tankerületi igazgató – egyetlen eszközzel tud élni,
hogy az üres álláshelyekre pályázatot ír ki. A Tankerület és a Debreceni Egyetem között szoros
együttműködés alakult ki. A Tankerület gyakorlóhelyet biztosít a hallgatók számára, és
mentorprogramot is működtet. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a debreceni egyetem
sem tud annyi pedagógust Békés megyébe irányítani, mint amennyire szükség van. A
tankerületi igazgató egy személyben nem tudja megoldani a problémát, de igyekeznek minden
eszközzel azon munkálkodni, hogy megoldást találjanak a problémára.
Uj Zoltán képviselő, MSE elnöke: A Mezőhegyesi Sportegyesületben (a továbbiakban: MSE)
kettő szakosztály, a Labdarúgó és a Kézilabda Szakosztály működik. Mind a Labdarúgó, mind
a Kézilabda Szövetség részéről kérdésként merült fel, hogy az MSE-nek van-e megállapodása
az Általános Iskolával az utánpótlásra vonatkozóan. Az MSE korábban kötött megállapodást a
Tankerülettel, de csak a terem bérletére vonatkozóan, a bérleti díjat ennek megfelelően az MSE
minden évben befizeti. Az utánpótlás program miatt szükség lenne a megállapodás
megkötésére. Amennyiben van erre lehetőség, úgy az intézményvezetővel kell a tárgyalásokat
lefolytatni, vagy az igazgató úrral?
Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója: Amennyiben megállapodás
születik a kérdésben, úgy a tankerületi igazgató és az Általános Iskola intézményvezetője is
aláírja a megállapodást. A megállapodásra irányuló egyeztetést az intézményvezetőnél lehet
kezdeményezni, majd Ő felterjeszti a tankerület felé, a tankerület jogászai – a szabályzatuk
értelmében – áttanulmányozzák a megállapodás tervezetet, és amennyiben megfelelőnek
értékelik, úgy aláírásra kerülhet.
Uj Zoltán képviselő, MSE elnöke: Mindenképpen élni fognak a lehetőséggel, tekintettel arra,
hogy a szövetségnél előírják az utánpótlással kapcsolatos megállapodás meglétét.
Magyar Tibor képviselő: Köszöni az igazgató úrnak azt a közös munkát, és a zökkenőmentes,
harmonikus együttműködést, amelyet az Általános Iskola állami átvétele óta tanúsítottak. Mind
a lakosság, mind a város vezetése részéről aggály merült fel az Általános Iskola jövőjét illetően
a tekintetben, hogy a Tankerület gondos gazdája lesz-e az iskolának. Az elmúlt időszakban
bebizonyosodott, hogy a tankerület kellő szakértelemmel és a város érdekeit szolgálva
működteti az iskolát. A tankerület beváltotta ígéretét. A korábbi jó gyakorlatnak és a
hagyományoknak megfelelően működik tovább az iskola.
Az MSE Kézilabda Szakosztálya nyertes TAO pályázata által lehetőség nyílik az Általános
Iskola tornacsarnoka padlóburkolata és világítás-berendezésének a felújítására. A tankerülettel
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az MSE megkötötte az erre vonatkozó együttműködési megállapodást. A felújítással
kapcsolatos előkészületek megkezdődtek, a műszaki felmérés megtörtént. A Magyar Kézilabda
Szövetség a szükséges ellenőrzéseket elvégezte, és mindent rendben talált. Az önrészt az
önkormányzat rendelkezésre bocsátotta. A pályázat megvalósításához szükséges rendszer
működik. A támogatás folyamatosan fog érkezni az egyesület számlájára. A kivitelezési
munkálatokat megelőző adminisztrációs feladatok reményei szerint május hó végére lezajlanak,
ezáltal a kivitelezési munkálatok a nyári szünetben megkezdődhetnek. Fontos, hogy a felújítás
a nyári szünet idejére essen, hogy azzal ne akadályozzák az oktatást, a tanórai foglalkozásokat.
Annak érdekében, hogy az MSE Kézilabda Szakosztálya megfeleljen minden pályázati
kritériumnak, 2 csapat felkészítését kezdték meg, és versenyeztetik is őket folyamatosan. Csak
abban az esetben lehetett részt venni a pályázaton, ha az utánpótlás-nevelés biztosított az
egyesületnél. A TAO rendszer rendkívül szigorú és rendszeres ellenőrzés mellett működik. Az
eddigiekben mindent rendben találtak és reméli, hogy a jövőben sem lesz probléma. A felújítási
munkálatok megkezdéséről tájékoztatják a tankerületi igazgatót, és az Általános Iskola
intézményvezetőjét. A felújítást az önkormányzattal kooperálva, az önkormányzat részéről
történő segítségnyújtás mellett végzik. Az MSE rendszeresen tájékoztatást fog nyújtani a
felújítás részleteiről.
Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója: A Tankerület a fenntartója
az Általános Iskolának, amely részéről azt jelenti, hogy az Általános Iskola életébe nem
avatkozik bele. Az iskola hagyományainak a továbbvitele nem fenntartói kérdés, az intézmény
irányítása kizárólag az intézményvezető feladata és hatásköre. Az iskola szakmailag önálló
intézménynek minősül, a Tankerület nem szól bele az intézmény életébe, a szakmai munkába,
az intézményvezető elképzeléseinek a megvalósításába, a hagyományok ápolásába, ezek
kizárólag az intézmény hatáskörébe tartoznak, de támogatva azokat jelen van a Tankerület az
intézmény életében. A Békéscsabai Tankerületi Központ nem egy hagyományos értelemben
vett fenntartó, ezen feladatán túllépett. Köszönhető azon innovációs tevékenységeknek,
amelyeket országos szinten elindítottak és működtetnek, egyedülálló PILOT programként.
Rajos István alpolgármester: Mindenképpen pozitívumként értékelendő, hogy kevés kérdés
merült fel az igazgató úr irányába. Az Általános Iskola léte, működtetése mindig központi
kérdés volt a város életében, az átvételt megelőzően és az átvételt követően is, hiszen a
felnövekvő nemzedék mindig fontos volt Mezőhegyes számára. A lakosságszám csökkenése
kihatással van az iskola életére is. A lakosságszám jelenlegi adatai alapján a település nem vehet
részt a Magyar Falu Programban, ugyanis arra csak az 5000 főnél kisebb népességű települések
pályázhatnak. Kérdés, hogy amennyiben a pályázatok kiírását követően csökken a
lakosságszám 5000 fő alá, úgy az hogyan befolyásolja a város életét, hiszen most még nem
pályázhatnak, a lakosságszám csökkenést követően pedig már nem lesz lehetőségük. Az
Általános Iskola épülete egy nagy alapterületű, komplex épület, amelynek működtetése,
üzemeltetése igen komoly költséget jelent. Az önkormányzat, a Tankerület és az Általános
Iskola között kialakult jó kapcsolat és együttműködés köszönhető a korábbi évek
ismeretségének és a közös szakmai munkának. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bárminemű
probléma esetén igyekeztek mindhárom fél számára elfogadható megoldást találni. Az
Általános Iskola megbízott intézményvezetője mindent megtesz annak érdekében, hogy az
Általános Iskola megfelelően működjön, a diákok jól érezzék magukat az iskolában, és a
problémás helyzetek konstruktív megoldására törekszik. Többek között ennek köszönhető,
hogy jelen ülésen nincs megoldásra váró kérdés. Ezúton fejezi ki köszönetét a tankerületi
igazgató irányába a jó együttműködésért. Reméli, hogy ez a jó kapcsolat töretlen marad, és a
jövőre nézve csak jobb lesz. Az új intézményvezető iskolával kapcsolatos jövőbeni elképzelései
fontos, központi kérdései lesznek az együttműködésnek. Reményei szerint a kinevezésre kerülő
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intézményvezetővel hasonlóan jó együttműködés alakul ki, és az eddigi hagyományokat tovább
folytatva, a Tankerület által támogatva tudja továbbvinni a munkáját, és a megfelelő szakmai
iránymutatás mellett tudja előrevinni azokat az elképzeléseket, amelyek helyben
fogalmazódnak meg, és helyben segítik a pedagógiai munkát.
Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója: Az intézményvezetői
pályázat beadási határideje: 2019. március 27. napja. A mai napig egy pályázat érkezett, KoszóDulka Andrea megbízott intézményvezető pályázata. Bízik abban, bárki legyen az intézmény
vezetője, ugyanazt az értékrendet fogja képviselni, mint az elődei, és munkássága a város
érdekeit fogja szolgálni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az Általános Iskola intézményvezetőjét minden olyan kérdést
illetően bevonja a Testület a munkába, amely az Általános Iskolát érinti. Erre az eddigiekben is
törekedett és ezt követően is törekedni fog a Testület. A megbízott intézményvezető az
eddigiekben abszolút együttműködő volt az önkormányzattal, és továbbvitte a korábbi – az
önkormányzat és az Általános Iskola között kialakult – elképzeléseket. A jelenlegi megbízott
intézményvezető személyét támogatja. Közös a felelősség a jövőt illetően. A sajtóban
megjelenő híreknek az iskolák összevonásáról jelenleg még nincs valóságalapjuk. Több éves
munka áll még a szakma előtt az elképzelések kidolgozására, az elképzelések gyakorlati
megvalósítására. Többek között a Testület felelőssége is, hogy a jövőben mi realizálódik abból
az elképzelésből, amely az iskolák összevonására, vagy esetlegesen a diákok más iskolába
történő elszállítására irányul. Nem a tankerületi igazgató feladata, hogy élhetőbb települést
hozzon létre. A Testület döntései fogják eredményezni, hogy a lakosság az elvándorlás mellett
dönt-e, avagy sem. Az Általános Iskola élhetősége a pedagógusok képzettségén, valamint a
különböző programok és az oktatás színvonalán múlik. Az Általános Iskola pedagógusairól, a
képzettségükről, elhivatottságukról a legnagyobb elismeréssel szólhat a Testület. Fontos, hogy
a pedagógusok megismerjék azokat a problémákat, amelyek a településen generációkon
keresztül átívelnek. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. fenntartásában működő
Kozma Ferenc Szakképző Iskola és Kollégium igen komoly feladatot kapott, így egy egész
komplex program vonatkozik Mezőhegyesre. Ebben a programban az Általános Iskola
rendkívüli módon megállja a helyét, amelyet a szülők felé leginkább a tanulmányi átlag
bizonyít. Az Általános Iskola tanulmányi átlagai megnyugtatóan kellene, hogy hassanak a
szülők irányába, a továbbtanulást illetően is. A diák megfelelő alapot fog kapni az iskolában
ahhoz, hogy bármely területen továbbtanulhasson. A Testületnek, az Általános Iskolának és a
Tankerületnek mindezeket úgy kell publikálni a szülők irányába, hogy a tehetséggondozás, a
fejlesztés rendkívül hasznos lesz a továbbtanulás szempontjából.
Köszöni a Tankerület munkáját, amelynek köszönhetően az Általános Iskola igen magas
szakmai színvonalon és jól működik. Mivel tisztában vannak azzal, hogy az Általános
Iskolában folyó oktatással minden rendben van, így a bizottsági ülésen felmerült kérdések egy
része már akkor megválaszolásra is került.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményét, amely bizottság megtárgyalta a Tankerület tájékoztatóját. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. A felmerülő kérdésekre kielégítő választ
kaptak. A tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békéscsabai
Tankerületi Központ feladatellátásáról és a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola helyzetéről szóló tájékoztatót – Bánki András, a
Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója által 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:
61/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Békéscsabai Tankerületi Központ feladatellátásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békéscsabai Tankerületi Központ feladatellátásáról
és a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
helyzetéről szóló tájékoztatót – Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója
által beterjesztett tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester elhagyta az üléstermet. Távolmaradása nem befolyásolta a
Testület határozatképességét.
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Takács Árpád Kormánymegbízott Úr a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. fejlesztéseivel kapcsolatos, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásokkal összefüggő feladatok koordinálásával bízta meg Béni Attila Urat, a Békés
Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét, aki
folyamatosan tájékoztatja a kormánymegbízott urat a mezőhegyesi és a Ménesbirtokkal
kapcsolatos ügyekről. Béni Attila hivatalvezető urat jelen ülésen Süle Katalin hivatalvezetőhelyettes asszony képviseli és igyekszik értesülni azokról a problémákról, amelyek a feladatok
végrehajtását esetlegesen akadályozzák. A hivatalvezető-helyettes asszony előzetes
tájékoztatása szerint a volt Kantár épület felújításának a befejeződéséről és az ott kialakított
hivatal megnyitásáról kíván új információkkal szolgálni.
Rajos István alpolgármester visszatért az ülésterembe.
Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalának
hivatalvezető-helyettese: Köszönti a Képviselő-testületet, a jelenlévőket. Béni Attila
hivatalvezető úr jelenleg Mezőhegyes hivatalos ügyeinek intézése okán nem tud jelen lenni az
ülésen. A hivatalvezető úr felkérésére tájékoztatni kívánja a Testületet és a lakosságot a Kozma
Ferenc utca 11. szám alatti épület felújításáról és a hivatal megnyitásáról. A Mezőkovácsházi
Járási Hivatal Mezőhegyesi Okmányirodájának helyet adó Kozma Ferenc u. 11. szám alatti
épület régóta felújítás alatt áll. A felújítás elhúzódását a lakosság türelmetlenül fogadta, amely
érthető, hiszen az okmányirodában az eddigiekben helyben intézett hivatalos ügyeket vidéken
kell elintézniük. Örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a felújítás hamarosan
befejeződik. Rendkívül örül annak, hogy a volt Kantár épülete megmenekült a pusztulástól,
hiszen tudvalevő, hogy az az épület, amely nem funkcionál, amelyben nem laknak, előbb-utóbb
tönkremegy, hiába van karbantartva. Örömére szolgált, hogy a Mezőhegyesi Okmányirodának
helyet adó épület további funkcióval való felruházásának gondolata, az épület felújítására tett
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javaslat elnyerte Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr tetszését. A kormánymegbízott úr
megértette azon problémát, hogy egy ekkora épületben ne csak a két fős okmányiroda
működjön. A javaslat felvetését követő rövid időn belül döntöttek az épület megvásárlásáról. A
tervezést és a kivitelezést követően 2019. április 17. napján kerül sor az épület ünnepélyes
átadására. 2019. április 18. napjától a lakosság a megújult épületben intézheti a hivatalos
ügyeket. Az épületben már nemcsak okmányiroda fog működni, hanem többek között
kormányablak is. A kormányablak szélesebb körű szolgáltatást nyújt, mint az okmányiroda. A
kormányablak általános kérelembefogadási hellyé vált, a korábbi feladatok mellett a benyújtott
kérelmeket is továbbítja, ezáltal több, mint 3000 ügy intézhető a kormányablakban. A
kormányablaknál előterjesztett kérelmeket továbbítják ügyintézés céljából az eljárásra
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A mezőhegyesi kormányablakban 4
munkaállomás és egy fotobox került kialakításra, egyelőre 2 ügyintéző fog dolgozni,
forgalomtól függően bővülhet a létszám. A kormányablakok országos hálózatában heti 2 olyan
nap van, amely napon az országban minden kormányablak nyitva van, ezek a napok a hétfő –
reggel 700 órától délután 1700 óráig – és a csütörtök – reggel 800 órától 1800 óráig. Kedden és
szerdán 1300 órától 1600 óráig, pénteken 800 órától 1100 óráig áll a kormányablak az ügyfelek
rendelkezésére. A nyitvatartási időt annak megfelelően alakították ki, hogy az ne essen egybe
a mezőkovácsházi kormányablak ügyfélfogadási idejével. Úgy véli, hogy ezen nyitvatartási idő
elég hosszú ahhoz, hogy Mezőhegyes lakossága és Mezőhegyes vonzáskörzetének lakosai
megnyugtató módon el tudják intézni ügyeiket. Terveik szerint – amennyiben az informatikai
háttér rendelkezésre áll – a Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya is kihelyezett
ügyfélfogadást fog tartani, heti egy alkalommal. Földhivatali kampányidőszakban, amikor
tömeges kérelmek benyújtásával lehet számolni – szükség esetén – heti több alkalommal is
ügyfélfogadást fog tartani a földhivatali osztály. Az épület földszintjén lesz megtalálható a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kihelyezett irodája. Az épület földszintjének egy kisebb
irodájában a falugazdász kap helyet. A különböző hivatalok nyitvatartási idejéről pontos
tájékoztatást nyújtanak az épület homlokzatán kihelyezett tájékoztatóban. Az épület emeleti
részét is meg kívánják tölteni funkcióval. Az emeleten egy nagyobb átépítés történt. A
Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya fog irodát működtetni. A főosztály május
elején kezdi meg az épületben a tevékenységét. A főosztály mezőgazdasági és vadászati
hatósági feladatokat lát el, ilyen például a trófeabírálat októbertől áprilisig, és a nagyvad
azonosító kiadása január-február hónapban. A főosztály ügyfélfogadási ideje időszakos lesz a
mezőgazdasági és a vadászati idényhez igazodóan. A főosztály kihelyezett irodájában egyéb
agrárügyi feladatokat is el fognak látni. Ilyen például a növénytermesztési hatósági feladatok,
augusztus és szeptember hónapban. Az épület emeletén egy nagyobb multimédiás előadóterem
kerül kialakításra – több iroda egybenyitásával – amely konferenciák, oktatások, képzések
megtartásához biztosít megfelelő helyet. Terveik szerint olyan konferenciákat szeretnének
Mezőhegyesre hozni, amellyel fellendítik a város forgalmát. Mindezeken túlmenően az Agrárés Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ellenőri irodája fog ügyfélfogadást tartani heti egy
alkalommal a kormányablakban. A főosztály 3 kollégája állandóan Mezőhegyesen fog
dolgozni, és innen fogják elvégezni ellenőri feladataikat. A főosztály várhatóan 2019.
szeptemberében kezdi meg Mezőhegyesen a működését. Az épületben helyet kap még egy
kisebb tanácskozó terem és a dolgozók részére egy teakonyha. Az alagsorban az irattár kap
helyet. Mindezekkel a funkciókkal megtelt az épület. Örömére szolgál, hogy egy műemlék
épület ilyen formában megmenekült az enyészettől. A több hatóságot és szervezetet magába
foglaló hivatal elnevezése Mezőhegyesi Integrált Hatósági és Agrárigazgatási Központ. A
kivitelezési munkálatokat az Orosházi Iványi Építőmester Kft. végezte. Terveik szerint – mint
minden kormányablakban – archív fotók fogják díszíteni a falakat.
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Mitykó Zsolt polgármester: Figyelmébe ajánlja, hogy Kerekes György képviselő birtokában
számtalan olyan archív fotó van, amely a volt Kantár épületét, és más mezőhegyesi épületeket
ábrázol. Ezen túlmenően igyekeznek rendelkezésre bocsátani a volt Kantár épületének régi
tervrajzait.
Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalának
hivatalvezető-helyettese: Számos régi fotót kaptak többek között a Helytörténeti
Gyűjteményből, amelyek közül kiválasztásra kerültek azok, amelyek a falakat fogják díszíteni.
Voltak a fotókkal kapcsolatosan nagyítási problémák, de orvosolták azokat. Be szerették volna
szerezni az épület régi tervrajzait, homlokzati rajzait, de sajnálatos módon azokat – lévén, hogy
Mezőhegyesen Császári és Királyi Ménesintézet működött – a Bécsi Levéltárban őrzik, és azok
felkutatására sem kapacitásuk, sem anyagi lehetőségük nincs.
Tekintettel arra, hogy a volt Kantár épülete műemléki épület, rendkívül szigorú műemléki
felügyelet mellett történt a felújítás. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal előírásainak
megfelelően került felújításra az épület, mind külsőleg, mind belsőleg. Rendkívül fontos a
galambriasztás kérdése. Az épületen beüzemelésre került a galambriasztó rendszer. Fontos,
hogy a Polgármesteri Hivatal épületén is kiépítésre kerüljön a rendszer, hiszen csak abban az
esetben lehet hatásos a védekezés. A galambriasztó rendszer jól működik, ellenben az idő alatt
is okoztak kárt a galambok, amíg nem került beüzemelésre a rendszer. Már csak a tetőgerincre
tudnak rászállni a galambok, de annak védelmére jelenleg nincs megoldás.
Mitykó Zsolt polgármester: A volt Kantár épület értékesítésének előkészítése, és a
tárgyalások során jelezték, hogy a galambok miatt élhetőségi problémák merülhetnek fel.
Ugyanezen probléma erősen jelentkezik a Centrál épülete kapcsán is, hiszen ezen épület ad
helyet a Polgármesteri Hivatalnak, illetve közegészségügyi problémát vet fel a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központ Konyhájánál, a közétkeztetés miatt. Arra a megállapításra
jutottak, hogy a két műemlék épület galambok elleni védelmét együttesen kell megoldani,
együtt kell a problémát orvosolni. Végül az önkormányzat által javasolt céggel építette ki a
Kormányhivatal a galambriasztó rendszert, ahol már megtörtént a rendszer beüzemelése.
Vélhetően rövid időn belül megtörténik a rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatal épületén
is, első lépésként a keleti homlokzaton.
A hivatalvezető-helyettes asszony nagyvonalakban tájékoztatta a jelenlévőket a kormányablak,
és a különböző hatóságok nyitvatartási rendjéről, de szeretne egy pontos tájékoztatást kapni a
nyitvatartásról annak érdekében, hogy a lakosságot is tájékoztatni tudják akár a helyi újságon
keresztül.
Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalának
hivatalvezető-helyettese: Rövidesen elkészül egy olyan sajtóanyag, amelyet az önkormányzat
rendelkezésére fog bocsátani, illetve plakátok is készülnek, amelyeket a hirdetőfelületekre ki
lehet helyezni. Amint minden érintett egység pontos információval szolgál a nyitvatartást
illetően, úgy az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
Mitykó Zsolt polgármester: Korábban mind Farkas Sándor kormánybiztos úr, mind Lázár
János kormánybiztos úr kérése az volt, hogy olyan épületet ajánljanak a figyelmükbe, amelyet
funkcióval tudnak felruházni, tartalommal tudnak megtölteni. Az értékmentésnek a volt Kantár
épület az egyik példaértékű esete, amelyre igazán büszkék lehetnek. Az önkormányzat 56 millió
Ft-ért értékesítette a volt Kantár épületét a Magyar Államnak. A Testület döntött arról, hogy az
értékesítésből befolyt 56 millió Ft bevétel fejlesztési célokat szolgálhat, így ezen összegből
biztosítja a Testület az ÁMK tornatermének felújításához és a Sportpálya felújításához
szükséges önerőt. Az értékesítésből befolyt pénzösszeg tehát olyan jövőbeni fejlesztések alapját
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képezi, amelyek pozitív hatással vannak a település életére, amelyeknek a hasznát mindenki
élvezheti. Példaértékű együttműködés jött létre a Békés Megyei Kormányhivatallal, a Békés
Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalával. Kéri, hogy a konstruktív és
példaértékű együttműködés létrejötte miatt köszönetét továbbítsa Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott úr és Béni Attila hivatalvezető úr irányába. Kéri, akinek további kérdése,
véleménye, észrevétele van, azt tegye meg.
Rajos István alpolgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal volt Kantár épület
megvásárlására született döntése kapcsán Lázár János Úr – jelenleg kormánybiztos – akkor még
Miniszterelnökséget vezető miniszter kérése az volt, hogy az épületet teljes mértékben meg kell
tölteni funkcióval. Ezt követően elkezdődött a közös gondolkozás – kormánymegbízott,
hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, polgármester és alpolgármester között – hogy milyen
funkcióval lehetne megtölteni az épületet. Örömét fejezi ki, hogy egy komplex, rendkívül jól
kidolgozott ötlet született az épület hasznosítását illetően. Időközben újabb és újabb javaslatok
születtek az egyéb funkciókat illetően. Sajnos az épület ünnepélyes átadásakor, 2019. április
17. napján nem tud jelen lenni, hiszen Orbán Viktor Miniszterelnök Úr és Erdős Norbert
Európai Parlamenti Képviselő Úr meghívására Brüsszelben fog tartózkodni. A felújított épület,
a benne lévő funkciókkal rendkívül impozáns és Mezőhegyeshez méltó. Köszönetét fejezi ki a
hivatalvezető-helyettes asszonynak azért a tevékenységéért, amellyel felügyelte az épület
felújításának a folyamatát.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, vélemény, úgy megköszöni
hivatalvezető-helyettes asszony tájékoztatását.
Kerekes György képviselő távozott az ülésről. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
2. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A jegyzőre a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) ö. sz., a köztemetőről és a
temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.) ö. sz., az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) ö. sz., és az egyes szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat 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 beszámolókat.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a beszámolókat illetően, azt
tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
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a jegyzőre átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat 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:
62/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.)
ö. sz., a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.) ö.sz., az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) ö.
sz. és az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendeletben a jegyzőre átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) ö. sz., az egyes szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) ö. sz. és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletben a polgármesterre átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolókat 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 beszámolókat.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a polgármesterre
átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat 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:
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63/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.)
ö. sz., az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) ö. sz. és a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletben a
polgármesterre átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Felhívja a Testület
figyelmét arra, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évben rendkívül sok
alkalommal, összesen 33 alkalommal ülésezett. Természetbeni támogatásként megállapított
települési támogatáson belül a tűzifa támogatás tekintetében a korábbi évekhez képest csökkent
a támogatás mértéke. Arra való tekintettel, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
lehetőséget biztosított a dolgozóinak és a szociálisan rászorulóknak kedvezményes tűzifához
való hozzájutáshoz, csökkent a bizottság által megállapított tűzifa támogatás mértéke. A Zrt.
fejlesztései kihatással vannak a város szociális életére is. A bizottsági ülésen már megtette, de
a Testület előtt is meg kívánja köszönni Labáth Zita főtanácsos kimagasló munkáját, amellyel
segíti a Bizottságot. Az ügyfelekkel való foglalkozás, a bizottsági ülések előkészítése, a
jegyzőkönyvek vezetése, elkészítése rendkívül időigényes és felelősségteljes feladat. A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek 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 Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök 2018.
évi gyakorlásáról 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:
64/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság által
beterjesztett, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) ö. sz., és
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletben
valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának
helyi szabályzatában a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök 2018. évi
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 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: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról
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:
65/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság által beterjesztett, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/2012.(X.31.) ö. sz., az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) ö. sz., és az önkormányzat követelései
leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendeletben a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök 2018. évi
gyakorlásáról 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:
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66/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság által beterjesztett, a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Magyar Tibor képviselő úr hozzászólására reagálva elmondható,
hogy minden területen, a bizottsági és a testületi ülések vonatkozásában komoly előkészítő
munka folyik. Mind a bizottsági, mind a testületi üléseken rendkívül hasznos és érdemi munka
folyik, kérdések halmazára kell válaszolni, majd a döntések végrehajtása érdekében a
Polgármesteri Hivatal munkatársai megteszik a szükséges intézkedéseket, és minden esetben
folyamatos az ügy nyomon követése. Elmondható, hogy minden területen óriási a felelősség,
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság nemcsak a Polgármesteri Hivatal munkatársain keresztül lát el
feladatot, hanem sok olyan döntést hoz a bizottság, amelynek végrehajtásában a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ munkatársai is segítenek. Ilyen például a bevásárlás,
számlabefizetés, utalás és így tovább. Rendkívül zökkenőmentesen folyik a munka, jó az
együttműködés, jó a kommunikáció a hivatal és a központ munkatársai között. A Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ munkatársai ennél fogva rendszeresen részt vesznek a bizottság
ülésein. Ezúton köszöni meg a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ munkáját is.
Mitykó Zsolt polgármester: Rövidesen megkezdődik a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ átköltöztetése a volt Démász épületébe, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
épületének TOP pályázat keretében történő felújítása okán. Az átköltözés mind szakmailag,
mind gyakorlatilag kihívást jelent, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás helyszínének a
megváltozását olyan formában kell kommunikálni, amelynek eredménye a szolgáltatás
színvonalának emelése, egy műemlék épület enyészettől történő megmentése lesz. Fontos
tudatni a szolgáltatást igénybe vevőkkel, hogy az átköltözés csak egy átmeneti állapot, és a
felújítással magasabb szintű szolgáltatásban fognak részesülni.
3. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évi START Közmunkaprogramról
Mitykó Zsolt polgármester: Az év folyamán több ízben tájékoztatták a Testületet a Start
Közmunkaprogramról, illetve a különböző közmunkaprogramhoz kapcsolódó rendezvényeken
keresztül értesülhetett a Testület a különböző programelemekről. Többek között arról, hogy
mely programelem vált mintaértékűvé, esetlegesen mely programelem került megszüntetésre,
átcsoportosításra. A korábbi, körülbelül 300 fős létszámmal szemben, 2018. évben már csak 70
fő vett részt a közmunkaprogramban. Sikerként értékelendő, hogy a programban részt vevők
egy részének sikerült más területen munkát vállalnia. Összességében elmondható, hogy a
közmunkaprogram által a közfoglalkoztatottak olyan képességeit igyekeztek életben tartani,
amely által életrevalóságra nevelik őket. Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
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Jeszenka Zoltán képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy a közmunkaprogram hosszú távú
célja az önfenntartóvá válás, és 2019. évtől eszközvásárlásra nincs lehetőség. Kétségei vannak
afelől, hogy a közmunkaprogram önfenntartóvá tudjon válni. Ennek érdekében jelentősen
csökkentették a programban résztvevők létszámát, ettől függetlenül hogyan tudna ez a program
ilyen feltételek mellett önfenntartóvá válni?
Zsóriné Kovács Márta képviselő elhagyta az üléstermet. Távolmaradása nem befolyásolta a
Testület határozatképességét.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A közmunkaprogramok önfenntartóvá alakítása központi
kormányzati döntés. A Kormány támogatni fogja – és ez irányba már tettek lépéseket – a
közfoglalkoztatási programban termelt termékek piacra jutását, hogy ezáltal segítse az
önfenntartóvá válást. Jelenleg folynak a felmérések. Meglátása szerint teljes mértékben nem
tud önfenntartóvá válni a program, mert a szakmai hátteret nem tudják kellőképpen biztosítani.
A mezőhegyesi közmunkaprogramok közül a lombseprű gyártás, illetve a savanyító üzem
válhat önfenntartóvá, ha kellő mennyiségű és megfelelő minőségű terméket állítanak elő, és
azokat piacra tudják juttatni.
Mitykó Zsolt polgármester: A közfoglalkoztatási program keretében kialakított lombseprű
előállító műhely és a hozzá kapcsolódó porfestő üzem ünnepélyes átadásán jelen volt Dr.
Hoffmann Imre Úr, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyért felelős államtitkára.
A helyettes államtitkár megtekintett több olyan programot, amelyben igyekeznek eredményt
elérni. Köszönhetően többek között a programban dolgozó kollégáknak sikerült bebizonyítani,
hogy egy közfoglalkoztatási program is lehet eredményes. A stratégiai irányvonal kialakítása
azonban a Testületnek köszönhető. A mezőhegyesi közmunkaprogramok sikerességét
bizonyítja az is, hogy február első napjaiban a Belügyminisztérium szakértője kereste fel az
önkormányzatot azzal, hogy segítséget nyújtson abban, hogyan lehet a piacra jutáson
gondolkodni. Mezőhegyes közmunkaprogrammal kapcsolatos tervei, elképzelései is
szerepelnek abban a listában, amellyel hozzá tudnának járulni azon program kidolgozásához,
amellyel a program önfenntartóvá, sikeressé tudna válni úgy, hogy ahhoz ne legyen szükség az
állami támogatásra. Mezőhegyes szerepel azon 16 település között, aki meghívást kapott a
Gyulai Pálinkafesztiválra, ahol egy külön kiállítási területen bemutathatja a
közmunkaprogramban előállított termékeit. A város számára ez egy reprezentációs lehetőség.
Rendkívül dicséretes, hogy a közfoglalkoztatotti kiállítás Békés Megyéből indult el, amelynek
a mezőhegyesi közfoglalkoztatási program meg tudott felelni. Olyan termékeket tudtak
előállítani, amelynek köszönhetően felfigyeltek Mezőhegyesre. Rendkívül nagy előrelépés,
hogy a nagyüzemek kezdenek érdeklődni a közmunkaprogramban előállított termékek iránt.
A közmunkaprogramhoz kapcsolódóan kiemeli, hogy a közfoglalkoztatási program keretében
létrejött és működő Magyardombegyházi Sajtműhely április első heteiben nyitja meg a
mintaboltját Szegeden. Mindez azt mutatja, hogy lehet sikeres egy közmunkaprogram, vannak
kézzel fogható eredmények, előrelépések. A legfőbb cél, és a legoptimálisabb az lenne, ha a
program önfenntartóvá tudna válni, de az abban szereplő személyek képességein múlik, hogy
olyan szinten tudjanak dolgozni, hogy önfenntartóvá váljanak.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ma már nem lehet nagy értékű eszközre pályázni a
közmunkaprogramban. Fejlesztési célú, beruházás jellegű közfoglalkoztatási támogatások
nyújtását nem támogatja a jövőben a Belügyminisztérium.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mekkora összegű eszközre lehet pályázni?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Maximum 100.000,- Ft értékű eszközre van lehetőség pályázni.
Uj Zoltán képviselő: A lombseprű eladási árát az elmondottak alapján meg is lehet emelni?
Az eddigiekben kötött áron lehetett értékesíteni, és az értékesítésből befolyt pénzösszeget
vissza kellett forgatni a programba.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Van lehetőség arra, hogy emeljék az árat, de ahhoz értékesíteni
is tudni kell azokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Az ár meghatározásánál fontos, hogy annak ne legyen piactorzító
hatása. Amennyiben a piacon megtalálható első számú kereskedő termékeinek áránál
alacsonyabb áron próbálnák értékesíteni a termékeiket, úgy azzal sérülhet a kereskedő érdeke.
Rajos István alpolgármester: Több ízben folytatott tárgyalásokat a Belügyminisztériummal a
közmunkaprogram kapcsán. A Belügyminisztérium a közmunkaprogramban a jövőben
továbbra is finanszírozni fogja a bért, de minden más kiadást, költséget a programnak kell
előállítania. Fontos, hogy olyan formában legyen önfenntartó a program, hogy a piacon tudjon
maradni, de a piacon maradásának ne legyen piactorzító hatása. Közel azonos áron kell piacra
juttatni a termékeket, mint amennyiért korábban hozzá lehetett jutni a piacon. A
Belügyminisztériumnak, a helyettes államtitkár úrnak köszönhető, hogy az országban több
helyre tudták értékesíteni a lombseprűket. Polgármester úr említést tett a Magyardombegyházi
Sajtüzemről. Bejelentések között kívánja elővezetni Dús Ildikó, Magyardombegyháza
polgármesterének megkeresését, miszerint Mezőhegyes önkormányzata szeretne-e a Szegeden
megnyitásra kerülő mintaüzletükbe a közmunkaprogramban előállított terméket árusítani.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Deli Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek 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 2018. évi START Közmunkaprogramról – a mezőgazdasági-, a
helyi sajátosságokra épülő-, és a közút programról – szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
67/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A 2018. évi Start közmunkaprogramról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2018. évi START Közmunkaprogramról – a
mezőgazdasági-, a helyi sajátosságokra épülő-, és a közút programról – szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtása, a 2019. évi feladatok meghatározása
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2015. március 25-ei ülésén – az 55/2015.(III.25.) Kt.
sz. határozatával – elfogadta a Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló Gazdasági programját.
A 2019. évi helyhatósági választásokkal lezárul a Testület választási ciklusa. Általánosságban
elmondható, hogy ebben az időszakban a Testület már nem hoz olyan döntést, amelynek
következményei áthúzódnak a következő ciklusra. Mezőhegyes jelenleg abban a sajátságos
helyzetben van, amikor az események megkövetelik az olyan döntések meghozatalát, amelyek
kihatással vannak a következő Testület munkájára. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. kapcsán olyan döntéseket kell hozni, amelyek nagyobb volumenű közép- és hosszú távú
fejlesztéseket érintenek. Ilyen például a nagyobb értékű ingatlanok értékesítése. Az
önkormányzat költségvetését illetően is megnyugtató lehet a számlavezető pénzintézet azon
álláspontja, hogy kiegyensúlyozott az önkormányzat pénzügyi helyzete. Az önkormányzat
pénzügyi gazdálkodását több irányból is monitorozzák, figyelemmel kísérik, így nem kerülhet
sor felelőtlen gazdálkodásra. Az elmúlt 5 év alatt nem kis feladatokat hajtottak végre, akár
személyre szabottan, akár kollektíven is. 2014. évtől kezdődően a legkisebb összegű
költségvetési hiány 76 millió Ft volt, a legnagyobb 114 millió Ft, és jelenleg sikerült 100 millió
Ft alatt tartani. Várhatóan lesznek olyan lehetőségek a közeljövőt illetően, amelyekkel
csökkenthető a költségvetési hiány, az ingatlan eladásoktól függetlenül. Fontos, hogy a várost
működtetni kell minden területen. Szükség van a karbantartási, a parkfenntartási részlegre, mint
ahogy a szociális intézményre, a kulturális és közművelődési intézményegységre, az
egészségügyi rendszerre is. A feladatok ellátására fordítandó összegeket lehet csökkenteni, de
minden esetben arra jutnak, hogy amennyiben nem finanszírozzák az adott terület működését,
úgy az működésképtelenné válik és sérülni fognak az érintett csoportok érdekei. Ilyen például
az elsősegélynyújtó hely működtetésének a kérdése, hiszen a működtetési költség rendkívül
megterhelő a költségvetésre nézve, de a lakosság egészségügyi ellátása szempontjából
szükségszerű. A lakosság igényeit a város vezetése érzi, és nekik kell azt ellátni. Nagy segítség
volt a 2014. évben megalakult Testületnek, elsősorban az alpolgármesternek köszönhetően,
hogy minden évben részesült kiegészítő támogatásban az önkormányzat. Volt olyan év, hogy
csupán 7 millió Ft összegű támogatás érkezett. Az alpolgármester úr sok esetben személyesen
járt el a kiegészítő támogatás ügyében, és minden esetben alá tudták támasztani a rendkívüli
támogatás iránti igényt. 2018. évben részesült az önkormányzat a legnagyobb összegű
kiegészítő támogatásban 27.956.000,- Ft összegben.
Zsóriné Kovács Márta visszatért az ülésterembe.
Az adóbevételek mellett a költségvetés bevételi oldalának a jelentős részét a különböző
feladatellátásra nyújtott állami normatívák jelentik. Az önkormányzatnak be kell bizonyítani,
hogy a kapott állami támogatás miért nem fedezi a feladatellátáshoz szükséges költségeket, és
miért nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő módon működtessék a várost. Az idei évben –
amikor aktuálissá válik – a Testület dönt a rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtásáról.
75 millió Ft-ig lehet kiterjeszteni a folyószámla-hitelkeretet, amely jelenleg 60 millió Ft. Ebből
következik, hogy a folyószámla-hitelkeretet illetően is van mozgástér, hiszen azt sem
használják ki teljes mértékben. Minden hónapban a Testület rendelkezésére bocsájtják a
követelés és kötelezettség állomány kimutatását, amelyből kitűnik, hogy a követelés állomány
mindig több volt, mint a kötelezettség állomány. Rendkívül nagy összegű az adó lakosság általi
meg nem fizetéséből adódó követelés állomány. Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a Testület
gondos gazdája az önkormányzati vagyonnak, és hogy a rendelkezésre álló forrásokat
szabályszerűen, a leggazdaságosabb módon és hatékonyan használja fel. A Testület soha nem
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költekezett túl azon az összegen, mint amelyre joggal számítottak, hogy bevételként jelentkezni
fog. 2017. évben a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétel 20 millió Ft, a helyi
iparűzési adóból 208 millió Ft. 2018. évben a magánszemélyek kommunális adóbevétele 16
millió Ft, míg az iparűzési adóbevétel 210 millió Ft volt. A gépjárműadó bevétel – amelynek
csupán a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, a 60 %-át át kell utalni az Államnak – ugyanezen
években 30-30 millió Ft. Ezek a főbb bevételek, amelyek az állami normatíva mellett
megérkeznek. A helyi iparűzési adóbefizetéssel érintett vállalkozó, vállalkozások száma 500550. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. helyi iparűzési adója – melyet a Zrt. is
nyilvánosan vállal – 70-80 millió Ft. A Zrt. rendkívül nagy összeggel segíti az önkormányzat
költségvetését, az önkormányzatra rótt feladatok végrehajtását. Látva a Testület volt Kantár
épület értékesítésére irányuló döntésének az eredményét, merjék vállalni azokat a gazdasági
elképzeléseket, amelyek a város fejlődését szolgálják, és merjék meghozni döntéseiket. A
Testület jól át fogja gondolni az Emberkóroda, vagy akár a volt Démász épület értékesítését is,
de biztos abban, hogy ezen épületek is olyan módon kerülnek át más tulajdonába, hogy az
értékesítésből befolyt bevétel a Mezőhegyesen élők jövőjét fogja közép- vagy hosszú távon
segíteni. A Testületnek a pályázatokkal kapcsolatos döntéseit is minden esetben az vezérelte,
hogy azok a város fejlődését szolgálják. A jövőben még 475 millió Ft értékben valósul meg
fejlesztési beruházás, mely a Savanyítóüzem megvalósítását, a csapadékvíz-hálózat
rekonstrukcióját, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ energetikai felújítását, a 47. majori
szegregációs pályázat megvalósítását, utóbbi részben a Hild János utcában megépítendő
szociális lakások megépítését, illetve a 81. majori útfelújítást jelenti. Mindezek mellett fontos
megemlíteni, hogy megvalósult a fogorvosi rendelők, és a váróterem felújítása, energetikai
korszerűsítése, illetve beszerzésre került egy új fogorvosi kezelőszék. Ezen túlmenően
befejeződött a TOP projekt keretében az I. számú óvodai telephely felújítása 50 millió Ft
értékben, és az Egészségház kialakítása 59 millió Ft értékben. A Testület az engedélyezési
tervek megrendelésével, és az eljárás megindításával megkezdte három lakóövezetet érintően
az utak aszfaltburkolattal történő felújítását. A Testület sportfejlesztéssel kapcsolatos döntései
és a Ménesbirtokkal való együttműködés mindenképpen a város fejlődését eredményezték, és
a jövőre nézve is pozitív irányba fognak hatni. A Testület 2014. év végén – 2015. év elején
kidolgozott programját, elképzelését nagymértékben befolyásolják az időközben hozott
kormányzati döntések. Akkor még nem számoltak például azzal, hogy megvalósul az M43-as
autópályáról lecsatlakozó út Mezőhegyesig történő felújítása, kerékpárút épül a 11. majori
tehéntelepig, az alpolgármester úr által elmondott turisztikai fejlesztések,
közlekedésbiztonságot javító intézkedések valósulnak meg. A lakosság nem érzékeli ezen
döntések súlyát, és azt sem, hogy az egyes döntéseket milyen előkészítő munka előzte meg.
Sajnos a lakosság megítélésén nem tudnak változtatni, és sajnálattal tapasztalja, hogy a lakosság
nem értékeli a Testület igyekezetét, és nem fogja fel döntései súlyát. A lakosságnak örülnie
kellene bármilyen fejlesztésnek, amely a városban megvalósul, és ezzel segítenie kellene a
Testület munkáját. Természetesen versenyképes fizetést biztosító munkahelyekre van szükség,
amelyek elégedettséggel töltenék el a lakosságot.
A fő irányvonalak mentén haladva, az eddigi eredmények tükrében pozitívan értékelendő a
Testület eddigi munkája. A Gazdasági Program időarányos végrehajtásáról szóló beszámolója
írásban is kidolgozásra kerül, melyet megküld a Testület tagjai részére. Kéri, hogy a szóbeli
tájékoztatóját fogadja el a Testület. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: A lakosságban olyan fejlesztési beruházások rombolhatják az
összképet, amelyek nem a megfelelő ütemben folynak. Ilyen például a szennyvíztisztító telep
korszerűsítési projekt, azon belül a Hild János utcában történő csatornarekonstrukciós
munkálatok elhúzódása. Mezőhegyes egyik legforgalmasabb utcaszakasza hónapok óta le van
zárva, és rendkívül lassú ütemben történik az előrehaladás. Miután a lakosság szembesül azzal,
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hogy ezen csatornaszakasz felújítása egészen a Hild János utca és a Kozma Ferenc utca
kereszteződéséig fog tartani, teljes lesz a felháborodás. A Testület eddigi fejlesztési törekvéseit,
megvalósított elképzeléseit teljes mértékben romba dönti egy ilyen rosszul sikerült beruházás.
Fontos, hogy a lakosság kellő tájékoztatást kapjon a fejlesztések üteméről, arról, hogy
esetlegesen mi akadályozza a felújítás előrehaladását, és ki hibáztatható azért.
Mitykó Zsolt polgármester: A szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányuló projektért nem
a Mezőhegyes Városi Önkormányzat felel. Egy fejlesztési beruházás rendkívül bonyolult
rendszer szerint működik, amelyet tapasztalhattak az eddigi beruházásaikban – óvoda felújítás,
egészségház kialakítás. Amennyiben a fejlesztéssel érintett területre vonatkozó előírások érintik
a város Helyi Építési Szabályzatát, és esetlegesen módosítani szükséges azt, az már több
hónappal hosszabbíthatja meg a fejlesztés megvalósulását. Ha elromlik valamelyik munkagép,
az szintén hátráltatja a fejlesztés kivitelezését. A Hild János utcai szennyvíz-korszerűsítési
beruházás esetében az alvállalkozó nem bírt el a vállalt feladattal, ezért az új alvállalkozó
munkába állásáig megtorpant a beruházás. Egy kivitelező kiválasztása pedig szigorú eljárási
szabályok szerint és általában hosszadalmasan történik.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A szennyvíztisztító telep és csatornahálózat rekonstrukciója
projekt kapcsán múlt hét folyamán volt kooperáció Méhkeréken. A beruházás hasonlóképpen
akadozik, mint Mezőhegyesen. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs szabad kapacitás
a kivitelező cégeket illetően. Mezőhegyesen a beruházás lassú előrehaladását az okozza, hogy
a csatornahálózat a Hild János utcában rendkívül mélyen – 7 méteres mélységben – helyezkedik
el. Két alvállalkozó is kudarcot vallott e munkálatok során. Jelenleg új alvállalkozót keresnek.
A beruházás Hild János utcai munkálatait 2019. július 30. napjáig kellene befejezni. A
szakemberek elmondása szerint ez a határidő tartható. Víztartási próbát végeznek, és azt
követően folytatják a Hild János utca következő szakaszán a munkálatokat. A projektvezető
elmondása szerint a korábbi alvállalkozóval folytatják a munkát, akinek kedvezőbb feltételeket
biztosítanak. A Hild János utca és a Kórház utca kereszteződését rövid időn belül meg kell
csinálnia a kivitelezőnek, hogy az addig elkészült szakaszt le tudják aszfaltozni, és meg tudják
nyitni a forgalom előtt. A tömörítést követően – 2020. évben – teljesen új aszfaltréteget kell,
hogy kapjon az utcaszakasz.
Krcsméri Tibor képviselő: Jelenleg hol folyik el a szennyvíz?
Uj Zoltán képviselő: A régi csővezetéken keresztül. Még a beruházás megkezdését
megelőzően a Testületnek nyilatkoznia kellett, hogy a kivitelező cég melyik nyomvonalon
végezze a felújítást, és a Testület a park fáinak, illetve a Magtár védelme érdekében az
útburkolat alatt vezetett nyomvonalat támogatta.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Problémák merültek fel a szennyvíztisztító telepen is, de azokat
orvosolják a felújítás előírt határidejének lejártáig. A FIDIC rendszerben a mérnökök igen
szigorú ellenőrzés alatt végzik munkájukat, és amennyiben határidő-eltolódás, vagy egyéb
probléma merül fel, úgy bírságolással kell számolni. Sajnos a kivitelező cégek kapacitásának a
hiánya, illetve a feladat nehézsége miatt nem haladnak a munkálatokkal.
Mitykó Zsolt polgármester: Többekben felmerült, hogy a város költségvetését mennyiben
érinti ez a beruházás, illetve a beruházás befejezésének az elhúzódása. A város költségvetését
semmilyen formában nem terheli a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat rekonstrukciója.
A projekt fontos szereplője az Alföldvíz Zrt. is, amely szintén a rendkívül szigorú szabályok
betartását felügyeli.
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Rajos István alpolgármester: A mezőhegyesi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
rekonstrukciója még 2012. évben indult KEOP projektként. Azóta a KEOP rendszer átalakult
és KEHOP projektként folytatódik tovább. A beruházás megvalósításához szükséges forrás
rendelkezésre áll, csak a kivitelezési munkálatokkal vannak problémák.
A Gazdasági Program végrehajtását illetően meg kell jegyezni, hogy beszerzésre került 2 új
tanyagondnoki gépjármű, 2 új traktor, hozzá kapcsolódóan új géppark, 2 majori út kerül
felújításra, továbbá felújításra kerül egy óvodai telephely és kialakításra kerül az új
egészségház. Mindezeket figyelembe véve jelentős mértékű, látványos fejlesztéseket
valósítottak meg a ciklus alatt, csak ezek a fejlesztések mára természetessé váltak az emberek
számára, és már meg sem említik a Gazdasági Program végrehajtása során.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jelenleg az önkormányzat perben áll a Bagaméry-Szalay
Ügyvédi Irodával a KEOP keretén belül elindított szennyvízkorszerűsítési pályázattal
kapcsolatosan, a projektmenedzsment és a mérnöki közbeszerzési eljárások lebonyolítása
vonatkozásában. Tájékoztatja a Testületet, hogy az önkormányzat első fokon pert nyert az
ügyvédi irodával szemben. Vélhetően másodfokon folytatódik az eljárás, de bíztató az első
fokon hozott döntés, hiszen amennyiben megnyeri a pert az önkormányzat, úgy nem kell
megfizetnie az ügyvédi iroda által követelt közel 11 millió Ft-ot.
Uj Zoltán képviselő: Saját vállalkozásán érzi a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
rekonstrukciója projekt problémáit. A vállalkozása rendezvényeit a beruházás ütemezésének
megfelelően szervezte meg előre, tehát például 2018. augusztus 20. napjára nem szervezett
semmiféle rendezvényt, attól tartva, hogy a felújítás miatt nem lesz iránta érdeklődés. Hasonló
problémával fog szembesülni az idei évben is a rendezvények szervezését illetően. A kivitelező
cég tájékoztatása szerint a föld alatti munkálatokat már 2018. évben be kellett volna fejezni,
majd a téli időszakban megtörtént volna a föld tömörítése, és az aszfaltozásra már az idei évben
sor kerülhetett volna. A projektmenedzser tájékoztatása szerint a projekt befejezésének várható
időpontja 2019. július 30. A felújítás jelenlegi állása alapján kérdéses, hogy fogják-e tudni
tartani a határidőt.
A Gazdasági Programot illetően mind az önkormányzat, mind a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. fejlesztéseinek megvalósítása a beruházón kívüli okokra visszavezethetően
tolódik. Sajnos általánosságban elmondható, de a mezőhegyesi emberekre még inkább
jellemző, hogy hátráltatni kívánják egy-egy fejlesztés megvalósítását, és igyekeznek
megmagyarázni, hogy miért nem jó az adott elképzelés. Ezt tapasztalja a Mezőhegyesi
Sportegyesület fejlesztési elképzeléseit illetően is. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy
egy elképzelés nem lehet működőképes, amennyiben nincs az elképzelés megvalósításában
szerepük. Soha nem értette az emberek azon hozzáállását, hogy miért kell a fejlesztések útjába
állni. A polgármester úr által említett 60 millió Ft összegű folyószámla-hitelnek nem képezi
részét az ÁMK tornacsarnokának felújításához biztosított, az MSE részére átutalt 14 millió Ft.
Ezen összeg a volt Kantár épület értékesítéséből befolyt pénzösszegből lett elkülönítve. Az
elmúlt 1-2 évben az önkormányzat rendkívül sok támogatást nyújtott sportfejlesztési
elképzelések megvalósítására. Az MSE elnöksége úgy döntött, hogy a következő időszakban
fejlesztést nem fognak megvalósítani, hanem a jelenlegi fejlesztési elképzeléseket kívánják
teljes mértékben megvalósítani. Döntését azzal indokolja, hogy az elmúlt két évben igen nagy
volumenű fejlesztéseket valósított meg az egyesület, amelyhez az önkormányzat rendkívül
nagy, a költségvetését figyelembe véve hatalmas segítséget nyújtott. A fejlesztések
megvalósítását követően az egyesület működtetésére fordítanak nagyobb hangsúlyt. A
fejlesztések gyors ütemű megvalósítására azért van szükség, mert 2020. évtől átalakul a TAO
rendszer. Már az idei évben is rendkívül nagy megszorítások vannak a TAO rendszerben, és a
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következő évtől a működtetés támogatására helyezik a hangsúlyt. Többek között ezért volt
fontos, hogy az MSE véghezvigyen minden olyan fejlesztést, amelyet a TAO támogatásból meg
tudott, és a közeljövőben meg tud valósítani. Meglátása szerint még időben sikerült a TAO-n
belül fejlesztésekre pályázniuk. Mindennemű fejlesztés, amely a városban történik, a város
érdekeit szolgálja.
Összességében elmondható, hogy ez a Testület lényegesen több fejlesztést hajtott végre, és
többet tett a városért, mint a korábbi Testületek. Ehhez hozzájárult, hogy kedvezőbbek voltak
a feltételek, a Ménesbirtok átalakulása pozitív változást hozott a város életében. Már most
érezhető és tapasztalható, hogy pozitív irányba mozdult meg a város, sokan úgy ítélik meg,
hogy érdemes Mezőhegyesen befektetni. Ez érzékelhető abból a szempontból is, hogy sokan
vásároltak, elsősorban vidékiek Mezőhegyesen ingatlant. Mindezen eredmények elvitathatatlan
érdemei a jelenlegi Testületnek, a polgármesternek, az alpolgármesternek, a Polgármesteri
Hivatal vezetőinek, vezető munkatársainak, és apparátusának, akik a háttérmunkát végzik. A
Testület munkáját lehet többféle szempontból értékelni, de ha a helyi emberek mindenben csak
a negatívumot látják, úgy valóban nem lehet előre jutni, fejlődni.
Magyar Tibor képviselő: Az ÁMK épület tornatermének felújítása egy fontos kérdés a
Gazdasági Program végrehajtásának tárgyalása során. Az önkormányzat 14 millió Ft
támogatást nyújtott az ÁMK tornaterme felújításához szükséges önerő biztosítására. A Testület,
illetve azok, akik folyamatosan nyomon követik a Testület munkáját, tisztában vannak azzal,
hogy ezen fejlesztésnek milyen előzményei voltak. Hosszú éveken keresztül nem volt
lehetőségük arra, hogy a beruházást megvalósítsák. Sikerült elindulni egy jó irányba. Az MSE
által első ízben a tornaterem padlóburkolatának felújítására benyújtott pályázat nem nyert
pozitív elbírálást. A másodjára benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, és olyan jól
sikerült összeállítani, hogy még hiánypótlásra sem szólította fel az MSE Kézilabda
Szakosztályát a Magyar Kézilabda Szövetség. Mivel nem volt korábban a TAO rendszer
működésével kapcsolatos tapasztalatuk, az MSE elnöke, az alpolgármester és Ő utánajártak a
feltételeknek. Mint kiderült, a TAO rendszerben történő részvétel, a pályázat benyújtásának az
alapfeltétele az utánpótlás-nevelési rendszer működtetése. Csak abban az esetben nyújtható be
pályázat, ha az utánpótlás-nevelési rendszerben kellő mennyiségű igazolt játékos van, a
csapatok rendszeres versenyeztetése biztosított, szakképzett edzővel. Fontos hangsúlyozni,
hogy az önkormányzat által nyújtott 14 millió Ft nem az MSE Kézilabda Szakosztályának a
támogatását szolgálja, hanem az ÁMK tornatermének a felújítását. A tornaterem felújítására
jelenleg ez bizonyult a legkedvezőbb lehetőségnek. A Kézilabda Szakosztály 10 %-ban
használja a tornatermet, a terem 100 %-os kihasználtságát figyelembe véve. A tornatermet
elsősorban az Általános Iskola használja a tornaóráinak megtartására, ezen túlmenően helyet
kap edzéseinek megtartására az MSE Labdarúgó, illetve Kézilabda Szakosztálya. Emellett
elenyésző hányadban a különböző egyesületek, csoportok sporttevékenységei kapnak abban
helyet. Rendkívül kemény támadásokat kapnak több irányból is. A támadások mögött lévő
személyek nem azzal foglalkoznak, hogy munkájuk eredményeképpen fejlődik a város,
megújul a tornaterem, a tornaterem padlóburkolata, hanem azon áskálódnak, hogy a munkában
résztvevő személyeknek mi lesz a hasznuk abból. Korábban senki nem foglalkozott azzal, hogy
miből működik az MSE Kézilabda Szakosztálya. Első ízben kapott edzőként az MSE-ben edzői
díjat, és ennek okán azonnal támadás érte. Az MSE Kézilabda Szakosztályának működését
bírálók és emellett sokak előtt nem ismert, hogy hogyan is működik valójában a szakosztály.
Például a szakosztályban versenyzőknek korábban nem volt a sportoláshoz szükséges
megfelelő felszerelésük, mezük, sporteszközük. Ezt sokszor ő vásárolta meg. A laikusok, a
kívülállók, a hozzá nem értők nem tudják, hogy milyen kemény munka folyik az MSE-n belül,
és mi mindent tesznek a fejlődésért. Ugyanez elmondható a Testület munkájára, igyekezetére
is. Emellett, ha megvalósul egy fejlesztés, azt kemény kritikával bírálják. Ilyen például a
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traktorbeszerzés, vagy az ételszállító és új hivatali gépjármű beszerzésének az esete. A
Kézilabda Szakosztályt érintően a 2018/2019. évi bajnoki idényben 110 edzést tartott, és 32
mérkőzést játszottak a csapattal, számos rendezvényt hozott Mezőhegyesre, amelyekért nem
részesült díjazásban. Nem dicsérik az elért eredményeket, hanem kritikával illetik, és azt
firtatják, hogy az az eredmény kinek hozott hasznot. Nem illik más pénztárcájában turkálni.
Mind az önkormányzati, mind az egyesületi pályázatok részletei nyilvánosak, igen szigorú
ellenőrzési folyamaton mennek keresztül, így nem érti az egyes emberek hozzáállását.
Rendkívül nehéz azonosulni az emberek ilyen irányú hozzáállásával. A hétköznapi ember nincs
tisztában azzal, hogy az eredményeket milyen nehéz úton érték el. Az előttük álló lehetőségeket
ki kell használni, hiszen egyéb esetben nem tudnak fejlődést elérni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
Gazdasági Program végrehajtását illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Testület 2014-2019.
évre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról, a 2019. évi feladatok
meghatározásáról szóló, a polgármester által előterjesztett tájékoztatót fogadja el,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
68/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
Beszámoló a Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2019. évi feladatok meghatározásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014-2019. évre szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2019. évi feladatok meghatározásáról szóló, a
polgármester által előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
SZÜNET
5. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rajos István alpolgármester és Magyar Tibor képviselő elhagyták az üléstermet.
Távolmaradásuk nem befolyásolta a Testület határozatképességét.
Mitykó Zsolt polgármester: Mint ahogyan korábban említette, rövidesen megkezdődik a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ átköltöztetése a volt Démász épületébe, a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ épületének TOP program keretében történő felújítása
okán. Az átköltözés a szolgáltatást igénybevevőkre nézve kevésbé komfortos, ezért javasolja,
hogy a Testület ne emelje meg az intézményi térítési díjakat. Kéri, akinek kérdése, véleménye,
észrevétele van, azt tegye meg. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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Uj Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen kérték, hogy a mai ülésen ismertessék, mekkora a
térítési díjakból adódó bevétel, az állami támogatás mértéke és mekkora összeget képvisel az
önkormányzat költsége?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A nappali ellátás intézményi térítési díja esetében az egy
ellátottra jutó összeg 2.014,- Ft/nap, amelyből 544,- Ft a központi támogatás, és 1.349,- Ft/fő
az önköltség. Ezzel szemben az ellátottak által fizetendő intézményi térítési díj 120,- Ft/nap.
Az étkeztetés intézményi térítési díja esetében az egy ellátottra jutó összeg 1.190,- Ft/nap,
amelyből 233,- Ft a központi támogatás, és 497,- Ft az önköltség. Ezzel szemben az ellátottak
által fizetendő étkeztetés intézményi térítési díj 460,- Ft/nap. Az étel gépjárművel történő
kiszállítása 109,- Ft/ellátott/nap, míg az egy ellátott által fizetendő kiszállítási költség 60,Ft/nap. Itt 49,-Ft/fő az önkormányzat költsége. A házi segítségnyújtáshoz 47,- Ft/fő összeget
tesz hozzá az önkormányzat, mely az ellátottak számára ingyenes. A feladat ellátására az
önkormányzat által fizetendő összeg 38.000.000,- Ft, ezen feladatellátást az Állam 16.000.000,Ft összeggel támogatja, és az intézménynek 7,8 millió Ft összegű bevétele származik.
Rajos István alpolgármester és Magyar Tibor képviselő visszatért az ülésterembe.
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta. (A
rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezettel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
4/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési
tervének módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület 2019. január 1. napjától az önkormányzat belső
ellenőrzési feladatainak ellátásával az Orosha-Jó Bt-t bízta meg, melynek ügyvezetője Haklik
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Józsefné. Tekintettel arra, hogy változott a belső ellenőr személye, így indokolt a belső
ellenőrzési terv módosítása. Ezen túlmenően, figyelemmel a 2019. októberi helyhatósági
választásokra, célszerűnek tartották, ha mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind az
önkormányzatnál egy átfogó belső ellenőrzést végeztetnek el. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és a határozati
javaslat melléklete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének
módosítását.
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
hagyja jóvá - a képviselő-testület által 232/2018. (XI.28.) Kt. számú határozattal elfogadott Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosítását,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
69/2019. (III. 27.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja
- a képviselő-testület által 232/2018. (XI.28.) Kt. számú határozattal elfogadott - Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosítását.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat melléklete:

MEZŐHEGYES
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI
MÓDOSÍTOTT
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

A módosítást összeállította: Haklik Józsefné
belső ellenőr

26

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2019. évi módosított belső ellenőrzési tervét a költségvetési
szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011.
(XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős
miniszter által 2017. szeptemberében kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát
figyelembe véve állítottuk össze.
A Bkr. 31. § (4) bekezdése értelmében az ellenőrzési terv tartalmazza:
a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatását,
b) a tervezett ellenőrzések tárgyát,
c) tervezett ellenőrzések célját
d) az ellenőrzendő időszakot,
e) ellenőrzések típusát,
f) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
g) az ellenőrzött szervezet megnevezését,
h) a tanácsadó tevékenységekre tervezett időt,
i) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett időt.
Mezőhegyes Város Önkormányzata külső szolgáltatóval látja el a belsőellenőrzési feladatokat,
ezért az ellenőrzési kapacitás, a képzésre és egyéb tevékenységre fordított idő meghatározása
nem szükséges.
A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon
alapul.
Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők
szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.
Kötelezettségvállalások műveleti sorrendje és nyilvántartásai
Költségvetés tervezése,
Beszámolási és jelentési kötelezettségek teljesítése
Informatikai rendszer kialakítása
Költséggazdálkodás
Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a
belső kontrollrendszerek kockázati szintjét.
A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket két kritérium a bekövetkezés valószínűsége
és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált
mutatók a következő sorrendet mutatják:
Jogszabályi változások hatása
Belső szabályozás komplexitása
Kontrolltevékenységek működése
Személyi változások hatásai
Az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai
szempontjait és így alakítottuk ki a tervjavaslatot.
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A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése
hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.
A kockázatelemzés összefoglalását a 3. számú melléklet mutatja be.
A tervezett ellenőrzések tárgya.
Az ellenőrzés tárgykörébe tartozik az önkormányzat működési feltételeinek és a működtetésre fordított
kiadások felhasználása szabályszerűségének vizsgálata, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzügyiszámviteli bizonylatok szabályszerűségének, összefüggésének vizsgálata.
A kiemelt kockázati prioritás miatt az ellenőrzés megvizsgálja az önkormányzat 2018. évi zárszámadási
rendeletét.
Kiemelt figyelem irányul a létszám gazdálkodásra, ezért ellenőrzés tárgyát képezi a tényleges
köztisztviselő létszám és a költségvetési törvény szerint finanszírozott létszám közötti eltérés
szükségességének vizsgálata. A terv tartalmazza az önkormányzat parkfenntartási és karbantartási
csoport létszámának és a hozzájuk rendelt munkafolyamatok munkaerő szükségletének ellenőrzését.

A tervezett ellenőrzések célja és módszerei.
A 2019. évi módosított belső ellenőrzési tervben szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés és utó
ellenőrzés végrehajtását prognosztizáljuk.
A szabályszerűségi ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgált szervezet működése,
tevékenysége megfelelően szabályozott-e, illetve, hogy a vonatkozó szabályozás érvényre jut-e.
A pénzügyi ellenőrzés célja a költségvetési szerv pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául
szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
Az utóellenőrzés az előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításainak, a hozott intézkedések
teljesítésének és azok hatásának vizsgálatát jelenti.
Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.
 A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony
és eredményes végrehajtása.
 A vizsgált szervezet milyen színvonalon teljesítette elszámolási kötelezettségeit.
 A működést szolgáló eszközök állapota. Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az
erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

 A személyi változások hatásai mennyiben befolyásolták a gazdálkodási feladatok
ellátását.

Mezőhegyes, 2019. március 14.
Haklik Józsefné
belső ellenőr

28

MÓDOSÍTOTT BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2019. ÉVRE
2019. évi belső ellenőrzési terv részletes adatai
1. számú táblázat

Az
ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrzendő időszak

Azonosított kockázati tényezők

1.

2018. évi
beszámoló és
zárszámadás
rendelet
megalapozottsága

Ellenőrzés
célja:
annak
megállapítása, hogy a 2018. évi
beszámolás és zárszámadás a
számviteli
előírások
szerint
készült-e, leltárral megfelelően
alátámasztott-e?
Ellenőrzés módszerei:
dokumentumok
és
nyilvántartások vizsgálata
Ellenőrzendő időszak: 2018. év

Nem megalapozott
adatszolgáltatás
Szabálytalan elszámolások
valószínűsége
Számviteli alapelvek
érvényesülése

2.

A tényleges
köztisztviselő
létszám és a
költségvetési
törvény szerint
finanszírozott
létszám közötti
eltérés
szükségessége

Sorszám

Ellenőrzés
célja:
annak
megállapítása, hogy a tényleges
köztisztviselő létszám és a
költségvetési törvény szerint
finanszírozott létszám közötti
eltérítés szükséges-e
Ellenőrzés
módszerei:
dokumentum alapú
Ellenőrzendő időszak: 2018.év

Indokolatlan munkakörök
kialakítása, feladat megosztás
nem megfelelő működése,
szervezési hiányosságok
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Az
típusa

ellenőrzés

pénzügyi ellenőrzés

szabályszerűségi
ellenőrzés

Az
ellenőrzött
szerv, szervezeti
egység

Mezőhegyes
Városi
Önkormányzat

Mezőhegyes
Városi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatala

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

2019. június

8

2019. III. n. év

12

Sorszám

3.

4.

Az
ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrzendő időszak

Az önkormányzat
parkfenntartási és
karbantartási
csoportjának
létszáma és a
hozzájuk rendelt
munkafolyamatok
munkaerő
szükséglete

Ellenőrzés
célja:
annak
megállapítása,
hogy
az
önkormányzat parkfenntartási és
karbantartási
csoportjának
létszáma és a hozzájuk rendelt
munkafolyamatok
munkaerő
szükséglete megfelelő-e

Az előző évben
lefolytatott
ellenőrzések
utóellenőrzése

Ellenőrzés célja:
annak megállapítása, hogy a 2018.
évi ellenőrzés megállapításaira
készített
intézkedési
terv
végrehajtása megtörtént-e
Ellenőrzés módszerei: értékelés,
dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálata
Ellenőrzendő időszak: 2018 év

Azonosított kockázati tényezők

Az
típusa

ellenőrzés

Feladat megosztás nem megfelelő
működése,
szervezési
hiányosságok, belső kontroll
hiánya

utóellenőrzés

az intézkedési tervben foglaltak
figyelmen kívül hagyása

utóellenőrzés

Összesen:

Az
ellenőrzött
szerv, szervezeti
egység

Az önkormányzat
parkfenntartási és
karbantartási
csoportja

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

.
2019. III. n. év

2019. IV.
negyed év

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

10

5

35

30

2. számú táblázat
2019. évi éves ellenőrzési terv munkaidőmérlege

Ellenőrzés típusa

Ellenőri
kapacitás
revizori
nap

Db
Magas
prioritású

Közepes
prioritású

Rendszerellenőrzés
Pénzügyi ellenőrzés

Alacsony
prioritású

Összesen

8

Szabályszerűségi
22
ellenőrzés
Informatikai
rendszer
ellenőrzés
Megbízhatósági
ellenőrzés
Utó ellenőrzés

5

Tanácsadás

4

1
1

1

1

-

2

----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

1

Adminisztrációs
3
feladatok
Továbbképzésre
-------fenntartott
Soron kívüli ellenőrzésre
3
tervezett

-------

Összesen

3

45

-

1

31

4

3. számú táblázat
KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
2019. évi tervhez

Sorszám

Valószínűség
A kockázati tényezők megnevezése
prioritása

Hatás prioritása

Összesített
kockázati
besorolása

1.

Jogszabályi változások hatása

magas

közepes

közepes

2.

Bevételek realizálhatósági szintje

magas

magas

magas

3.

Pénzügyi
szabálytalanságok
alacsony
bekövetkezésének hatásai

magas

közepes

4.

Szervezeti változások hatásai

alacsony

közepes

közepes

5.

Belső szabályozás komplexitása

közepes

magas

magas

6.

Kontrolltevékenységek működése

magas

magas

magas

7.

Személyi ellátottság hatásai

magas

magas

magas

8.

Alkalmazott munkaerő képzettsége

közepes

közepes

közepes

9.

Tévedések bekövetkezése

közepes

alacsony

közepes

10.

Csalás, korrupció

alacsony

magas

közepes
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7. napirendi pont: A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés
meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: Pap István Tibor Úrral, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. vezérigazgatójával történő egyeztetést követően a vezérigazgató úr tájékoztatta, hogy a Zrt.
vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő Helytörténeti Gyűjtemény további üzemeltetését,
és kérte, hogy az üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési szerződést újabb egy évvel hosszabbítsa
meg a Testület. Tekintettel arra, hogy a Zrt-nek a Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó
Emberkóroda épületének megvásárlására irányuló szándéka bizonytalan időre lekerült
napirendről. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Helytörténeti Gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési
szerződés újabb egy évvel történő meghosszabbítását.
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 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő
helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a Zrt.
vezérigazgatójának, Pap István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel –
hosszabbítsa meg 2019. január 1.-jétől 2019. december 31.-éig, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
70/2019. (III.27.) kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel
(Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő helytörténeti
gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a Zrt. vezérigazgatójának, Pap
István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel – meghosszabbítja 2019. január
1.-jétől 2019. december 31.-éig.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő a szerződés aláírására: haladéktalanul
8. napirendi pont: Hivatali gépjármű és ételszállító gépjármű beszerzéséről, fejlesztési
hitel felvétele
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban döntött új ételszállító- és hivatali gépjármű
beszerzéséről, melyek költségét a költségvetésben hitelfelvétellel szemben tervezte be. A
beszerzés érdekében három árajánlatot kértek be gépjármű forgalmazó cégektől. Az
előterjesztésben három határozati javaslatot terjesztett elő. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés és az árajánlatok a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság mindhárom határozati javaslat elfogadását javasolja, azaz a bizottság
javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Meszlényi-Autó Kft-től szerezze be a Testület a
gépjárműveket. A bizottság javasolja továbbá, hogy a hitelfelvétel érdekében a polgármester
keresse meg a számlavezető pénzintézetet és kezdje meg a hiteligénylési folyamatot, valamint
a bizottság javasolja, hogy a gépjárművek beszerzéséhez szükséges hitelfelvétel által nem
fedezett pénzösszeg biztosítása céljából értékesítse a régi ételszállító és hivatali gépjárműveket.
A bizottság második javaslata tárgyában került kiosztásra az ülés előtt az új előterjesztés, így
azt a bizottság még ebben a formában nem tárgyalhatta meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Az előterjesztéshez kapcsolódóan azzal a javaslattal kíván élni, hogy
az önkormányzat dolgozzon ki egy olyan rendszert, amely a gépjárművek tisztántartását
szabályozza. Több ízben tapasztalta, hogy az ételszállító gépjármű – a kedvező időjárás ellenére
is – koszos volt. A gépjárművezető szerint nincs rá mód és lehetőség, hogy a telepen megmossa
a gépjárművet és arra sincs lehetősége, hogy autómosóban tisztítsa meg. A tisztántartás minden
önkormányzati gépjárműnél, de az ételszállító gépjárműnél különösen fontos.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat kertészeti, karbantartó telepén, és a volt
tűzoltószertár telephelyen is van lehetőség a gépjármű megtisztítására.
Magyar Tibor képviselő: A tanyagondnoki gépjárműveket hol tisztítják?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A volt tűzoltószertár telephelyen mossák a tanyagondnokok a
gépjárműveket. Minden önkormányzati dolgozó a használatba vett gépjárművet köteles tisztán
tartani.
Mitykó Zsolt polgármester: Jogos a felvetés, és a problémát jelzi az ülésen jelen lévő
intézményvezetőnek, aki orvosolni fogja azt.
Rajos István alpolgármester: 2014. évben, a Testület megválasztását követően a
költségcsökkentés érdekében felülvizsgálta az önkormányzati gépjárművek használatát, az
üzemanyag felhasználást, az üzemanyag felhasználás mennyiségét, a tankolások gyakoriságát,
tekintettel arra, hogy felmerültek azokkal kapcsolatosan problémák. Az optimálisabb
üzemanyag-felhasználás érdekében kidolgozta a tankoló-kártyás rendszert. Ezzel együtt
kidolgozta az önkormányzati gépjárművek használatára vonatkozó szabályzatot is, amely
tartalmazza a gépjármű tisztántartására vonatkozó előírásokat is. Ezen szabályzat vonatkozik
minden önkormányzati intézmény által használt gépjárműre. A szabályzat részletesen
tartalmazza, hogy a gépjárműveket milyen formában kell rendben és tisztán tartani, továbbá az
üzemanyag felhasználást illetően is el kell számolni a megfelelő dokumentumok vezetésével.
A szabályzat előírásainak megfelelően az önkormányzat biztosítja a gépjárművek
tisztántartásához szükséges feltételeket, tehát adott a lehetőség a gépjárművek mosására. Arra
is lehetőséget biztosít a szabályzat, hogy havi kettő alkalommal gépi autómosó használatát
vegyék igénybe, számlával igazoltan. A szabályzat előírásokat tartalmaz a tisztántartásra
vonatkozóan, és a telephelyeken történő tisztításra is van lehetőség, tehát a gépjármű vezetője
nem hivatkozhat arra, hogy nem biztosítottak a tisztításhoz szükséges feltételek.
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Krcsméri Tibor képviselő: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a két gépjármű forgalombahelyezési költsége a Meszlényi-Autó Kft-nél 17.000,- Ft. Ezzel szemben a másik két
árajánlatban a forgalomba-helyezés költsége több mint 100.000,- Ft. Nem elírás történt?
Amennyiben nem, úgy hogyan lehetséges ekkora árkülönbség az ajánlatok között?
Dr. Szabados Éva aljegyző: A gépjárművek fogalomba-helyezési költsége valóban 17.000,Ft, nem elírás történt, a Meszlényi-Autó Kft. árajánlatból egyértelműen kitűnik az összeg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Kft. ennyivel kedvezőbb összegért értékesíti a gépjárműveket,
azaz a saját bevételéből enged. Ebből a szempontból is kedvezőbb a Meszlényi-Autó Kft.
ajánlata.
Magyar Tibor képviselő: Az I. számú határozati javaslatban szerepelt, hogy a két gépjármű
árajánlat szerinti beszerzési értéke 702.930,- Ft-tal haladja meg az önkormányzat
költségvetésben megállapított hitel összegét, azaz a 7 millió Ft-ot. A jelenlegi gépjárművek
értékesítési ára fogja fedezni a többletköltséget?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, a két gépjármű értékesítési ára fogja biztosítani a
hitelfelvétel által nem fedezett összeget. Ezen túlmenően igyekeznek a fennmaradó összegből
egyéb kedvezményekben is megállapodni az autókereskedéssel, úgy, mint egy téli gumi
garnitúra.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) számú
önkormányzati rendeletben hitelfelvétellel szemben beállított 2 db gépjárművet a legkedvezőbb
árajánlatot adó Meszlényi-Autó Kft.-től szerezze be, és az árajánlatban szereplő bruttó
7.702.930,- Ft összegért rendelje meg a gépjárműveket, azzal, hogy az összeg fedezete az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházások előirányzata, és kérje fel a
polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg a vállalkozással, kézfelnyújtással
szavazzon.
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:
71/2019. (III.27.) Kt.sz. határozat
Hivatali gépjármű és ételszállító gépjármű beszerzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendeletben hitelfelvétellel
szemben beállított 2 db gépjármű beszerzését a legkedvezőbb árajánlatot adó Meszlényi-Autó
Kft.-től (Békéscsaba, almáskerti Ipari park 2.) szerzi be, és az árajánlatban szereplő bruttó
7.702.930,- Ft (azaz: hétmillióhétszázkettőezer-kilencszázharminc forint) összegért rendeli
meg a csatolt árajánlatban szereplő gépjárműveket.
Az összeg fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházások előirányzata.
Felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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Mitykó Zsolt polgármester: Mint ahogyan az ülés megkezdésekor említette, a testületi anyag
kiküldését és a bizottsági üléseket követően érkezett meg az OTP Bank Nyrt. ajánlata a
gépjárművek beszerzéséhez szükséges fejlesztési hitelről. E kérdésben tehát az ülést
megelőzően közvetlenül kiosztásra került írásos előterjesztés alapján kell döntenie a
Testületnek. (Az új előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá 1 db Renault
Megane Grandcoupé és 1 db Dacia Dokker Van típusú gépjármű beszerzéséhez 7.000.000,- Ft
összegű hitelkérelem benyújtását az OTP Bank Nyrt. felé, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
72/2019. (III.27.) Kt. sz. határozat
Fejlesztési hitel felvétele 1 db Renault Megane Grandcoupé és 1 db Dacia Dokker Van
típusú gépjármű beszerzéséhez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 1 db Renault Megane Grandcoupé és 1 db Dacia Dokker
Van típusú gépjármű beszerzéséhez 7.000.000,-Ft összegű hitelkérelem benyújtását az OTP
Bank Nyrt. felé jóváhagyja.
Hitel célja: fejlesztési hitel
Hitel összege: 7.000.000,-Ft.
A hitel lejárata: 2020. december 31.
Első tőketörlesztés: 2020. január hó
A hitel törlesztése havi egyenlő részletekben történik.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetéseibe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat)
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a céltartalék számlából eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat hitelfelvétele nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdése alá.
Az Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel
futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében jelen szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat
fizetési számlájára átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére.
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
36


No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjogot határozza meg.
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

Helyrajzi
szám
780/10
806/3
806/7
0445/34
0647/10
093/4

Forgalomképes ingatlanok
címe
Mezőhegyes, Hársfa utca
Mezőhegyes, Battonyai utca
Mezőhegyes, Battonyai utca
Mezőhegyes, külterület szántó
Mezőhegyes, külterület szántó
Mezőhegyes, Csatókamarás

Felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az új hivatali
gépjármű és ételszállító gépjármű beszerzéséhez szükséges hitelfelvétel által nem fedezett
pénzösszeg biztosítása céljából értékesítse a korábbi hivatali és ételszállító gépjárműveket, és
kérje fel a polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg,
kézfelnyújtással szavazzon.
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:
73/2019. (III.27.) Kt.sz. határozat
A régi hivatali - és ételszállító gépjárművek értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az új hivatali gépjármű és
ételszállító gépjármű beszerzéséhez szükséges hitelfelvétel által nem fedezett pénzösszeg
biztosítása céljából a korábbi hivatali és ételszállító gépjárműveket: a KZM-536 rendszámú
Ford Focust, valamint a KMJ-360 rendszámú Ford Connekt Van gépjárműveket értékesíteni
kívánja.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Mitykó Zsolt polgármester: A Közbeszerzési Szabályzat tervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (A Közbeszerzési Szabályzat
tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
tervezetét.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát azzal, hogy a
Közbeszerzési Szabályzat 2019. április 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően
megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési eljárások alapján megkötött
szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
74/2019. (III.27.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
A Közbeszerzési Szabályzat 2019. április 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. április 1.
10. napirendi pont: A 47. majori út felújítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat nyertes TOP-4.3.1 kódszámú „Mezőhegyes
leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” tárgyú pályázatának fejlesztési célja részben
a 47. majori útfelújítás volt. Ezen célelem azonban kikerült a fejlesztési célok alól. A VP
pályázat keretében a 81. majori út felújításának megrendelése kapcsán felmérették a 47. majori
utat is. Az árajánlat alapján az út felújítása 8.749.912,- Ft + ÁFA. Mivel ezen összeg a fent
említett okok miatt nem biztosítható pályázati támogatásból, egyéb megoldást kellett találni. A
felújítás költsége csökkenthető a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. segítsége által,
amely gépbérlést, közúzalék és szállítási költséget jelent. Számításaik szerint a Zrt. segítsége
mellett az útfelújítás fennmaradó összege nettó 4.467.650,- Ft. A felújítást minél hamarabb el
kell végezni, részben arra való tekintettel, hogy ezen összeg jelenleg tartható, később már csak
az eredeti összegért lehetne elvégeztetni a felújítást, másrészt arra való tekintettel, hogy
Mezőhegyes területén dolgozik jelenleg az a cég, aki a legkedvezőbb áron el tudná végezni a
felújítást. A felújítási költség egy részének a fedezete másik pályázatból történő
átcsoportosításból biztosítható, illetve várható a jövőben ingatlanértékesítés, amelyből
származó bevételből biztosítható a fennmaradó összeg. Ezen túlmenően a költségvetésben
tűzifára elkülönített összeg is átcsoportosítható. Az útfelújítással megoldódik 47. majorban az
átmenő forgalom. Olyan minőségű út kiépítésére nyílik lehetőség, mint 81. majorban. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a 47. majori út felújítása érdekében kérjen be legalább három árajánlatot a
munka elvégzésére alkalmas vállalkozásoktól, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
útfelújítást a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozástól rendelje meg azzal a feltétellel, hogy
az elfogadott árajánlat nem lehet magasabb az indikatív árajánlatban szereplő nettó 8.749.912,Ft + Áfa összegnél, a kiadás önkormányzat által finanszírozott részének – várhatóan nettó
4.467.650,- Ft + Áfa – fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházások
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előirányzata, valamint az ingatlanértékesítés bevétele előirányzata és adóbevételi többlete, és
kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon az árajánlatok beszerzéséről, majd a szolgáltatást
a fentieknek megfelelően rendelje meg, kézfelnyújtással szavazzon.
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:
75/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A 47. majori út felújítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 47. majori út felújítása
érdekében legalább három árajánlatot kér be a munka elvégzésére alkalmas vállalkozásoktól,
és felhatalmazza a polgármestert, hogy az útfelújítást a legkedvezőbb árajánlatot adó
vállalkozástól rendelje meg azzal a feltétellel, hogy az elfogadott árajánlat nem lehet magasabb
az indikatív árajánlatban szereplő nettó 8.749.912,- Ft + Áfa összegnél.
A kiadás önkormányzat által finanszírozott részének – várhatóan nettó 4.467.650,- Ft + Áfa –
fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházások előirányzata, valamint az
ingatlanértékesítés bevétele előirányzata és adóbevételi többlete.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az árajánlatok beszerzéséről, majd a szolgáltatást
a fentieknek megfelelően rendelje meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. április 1.
11. napirendi pont: A fogorvosi feladat-ellátási szerződések 2019. évi módosítása
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi fogorvosi feladat-ellátási szerződések megkötésekor a
város lakosságszáma 5627 fő volt. A II. számú körzetre jutó lakosságszám 3600 fő volt. Azóta
a város lakosságszáma lecsökkent 5106 főre. (Az előterjesztés és az árajánlatok a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elmúlt időszakban a fogorvosi feladat-ellátási szerződéseket
meghatározott lakosságszámra kötötte meg az önkormányzat. Az új fogorvosok megbízásakor
a feladat-ellátási szerződésekben nem változtattak a lakosságszámon. Jelenleg Mezőhegyes
város lakosságának a létszáma 5106 fő. A lakosságszám csökkenésére való tekintettel
módosítani szükséges a fogorvosi feladat-ellátási szerződéseket, mivel az orvosi ellátásban
részesülő lélekszám alakulását – minden év március 31. napjáig – jelenteni kell a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő felé. Mindkét fogorvosi körzethez tartozó lakosságszám
arányosan csökkenne. A körzetek területi felosztásán nem kívánnak változtatni.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, és javasolja a határozati javaslat
határozattá emelését.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, és javasolja a
határozati javaslat határozattá emelését.
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
tekintettel arra, hogy a település lélekszáma 5106 főre csökkent, és emiatt mindkét fogorvosi
körzet által ellátott lakosságszám is csökkent, a település két fogorvosának, Dr. Frankó Evelin
Viviennek és Dr. Marzan Mária Renátának módosítsa a feladat-ellátási szerződését az új
lakosságszámnak megfelelően, arányosan, azzal, hogy a két fogorvosi körzet területi felosztása,
és a két fogorvos feladat-ellátási szerződése egyebekben ne változzon, kézfelnyújtással
szavazzon.
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:
76/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat
A fogorvosi feladat-ellátási szerződések 2019. évi módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tekintettel arra, hogy a település
lélekszáma 5106 főre csökkent, és emiatt mindkét fogorvosi körzet által ellátott lakosságszám
is csökkent, a település két fogorvosának, Dr. Frankó Evelin Viviennek és Dr. Marzan Mária
Renátának módosítja a feladat-ellátási szerződését az új lakosságszámnak megfelelően, melyek
– arányosan, körzetenként - az alábbiak:
- Dr. Frankó Evelin Vivien II. számú fogorvosi körzet – 3245 fő
- Dr. Marzan Mária Renáta I. számú fogorvosi körzet – 3291 fő, Végegyházával együtt.
A két fogorvosi körzet területi felosztása nem változik.
A két fogorvos feladat-ellátási szerződése egyebekben nem változik.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladat-ellátási szerződések módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. április 1.
Bejelentések
1. „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű pályázat részét
képezi szociális lakások megépítése. A lakások megépítését az önkormányzati tulajdonú Hild
János utcai területre tervezik. A lakások megépítésével lehetőség nyílik arra, hogy három olyan
családot költöztessenek be 47. majorból belterületi új lakásokba, akik viszonylag rossz
körülmények között élnek. A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megvizsgálva a 47.
majorban élők szociális helyzetét, kiválasztotta azokat a családokat, akik a leginkább
rászorultak, és akiknek lehetőséget biztosítanak az új lakásba történő beköltözéshez. Az alábbi
személyek költözhetnek be a lakásokba: Mészáros Ferenc – Mészáros Olga; Szabóné Kuffer
Katalin – Szabó Ádám, valamint Schmalzl Magdolna. A családoknak folyamatosan együtt kell
működniük az Önkormányzattal és a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központtal a pályázatban
foglalt feltételek teljesítése érdekében. Az egylakásos és egy kétlakásos lakóépület tervezése
folyamatban van. Egy tervezet már elkészült, de azt Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési
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csoportvezető szakmailag úgy ítélte meg, hogy azok nem illeszkednek a környezethez és a
pályázati kritériumoknak sem felelt volna meg, így a tervek átdolgozása folyamatban van.
Annak elkerülése érdekében, hogy a Testületet ne érje az a vád, hogy olyan személyt juttat
ingyen lakáshoz, akihez esetlegesen bárminemű köze van, mindent dokumentálni szükséges és
az érintett családok kiválasztását mindenféle vizsgálattal alá kell támasztani.
2. A búcsún történő árusítással kapcsolatos kérdések
Mitykó Zsolt polgármester: Megkeresték azzal a kérdéssel, hogy a 2019. április 28. napján
rendezendő búcsún történő árusítás, kitelepülés érdekében hol és kit kell keresni.
Uj Zoltán képviselő: A Testület a 2019. február 27.-ei ülésén döntött akként, hogy a búcsú
megrendezésének jogát átengedi a Mezőhegyesi Sportegyesületnek. Ezen döntés értelmében a
búcsúval kapcsolatosan bárminemű kérdést illetően Uj Zoltánhoz, mint a Mezőhegyesi
Sportegyesület elnökéhez forduljanak. A búcsú megrendezésének előkészítő munkálatait
megkezdték, remélhetőleg minden probléma és fennakadás nélkül meg tudják szervezni a
rendezvényt.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
3. A Retro Mezőhegyes Csoport „Mezőhegyes” név használatára irányuló kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: A Retro Mezőhegyes csoport nevében megkeresés érkezett
Kovács István részéről. A csoport egyesületté kíván alakulni, amely érdekében a Cégbíróság
irányába megtették a szükséges intézkedéseket. A Cégbíróság addig nem jegyzi be a céget,
amíg a Testület nem adja hozzájárulását a „Mezőhegyes” név használatához. Kéri a kérdéseket,
véleményeket.
Uj Zoltán képviselő: Fontos, hogy a névhasználat engedélyezését megelőzően a Testület
megismerje a leendő egyesület célkitűzését.
Mitykó Zsolt polgármester: Az egyesület munkájával a Város kulturális eseményeihez
hozzájárulva szeretne a közösségi élet színesebb és eseménydúsabb szervezésében részt venni.
Az egyesület kéri a Testületet, hogy 2019. március 28. napjától határozatlan időre –
visszavonásig – engedélyezze a „Mezőhegyes” név használatát az előbb ismertetett célból. A
csoport 6 éve létezik, és minden évben szerveznek rendkívül érdekes és színes programokkal
találkozót a Mezőhegyesről elszármazottak részére.
Magyar Tibor képviselő: Tavaly az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
100.000,- Ft támogatást nyújtott a Mezőhegyesről elszármazottak találkozójának a
megszervezéséhez.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A Magyar Tibor képviselő úr által említett találkozót nem a Retro
Mezőhegyes Csoport szervezte. Az említett találkozó végül nem valósult meg.
Uj Zoltán képviselő: Ki lesz az egyesület elnöke?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Még nem tudják. A csoport minden évben rendkívül érdekes közösségi és kulturális
programokat szervez. Többek között egy-egy major meglátogatására is sor kerül. Az
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elszármazottak műveiből kiállítást szerveznek. Egy-egy fontos célt kitűz a csoport maga elé, és
azt igyekeznek megvalósítani. Ilyen volt például a faültetés, vagy a Mezőhegyesi Kórházban
dr. Bánki Mihály szülész-nőgyógyász tiszteletére állíttatott emléktábla. Pozitív és hasznos
célok megvalósítására törekszik a csoport.
Uj Zoltán képviselő: A csoport tisztában van egy egyesület működtetésének jogi és szakmai
feltételeivel?
Mitykó Zsolt polgármester: A jelenlegi jogszabályok igen komoly feltételeket szabnak az
egyesület alapításánál, így nem kell tartani attól, hogy az egyesület szabálytalanul fog működni,
vagy egyéb célok vezérelnék az egyesület megalapítását. Az önkormányzat az egyesület
működéséért nem felel, a Testület csupán a névhasználatot engedélyezi. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény
nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2019. március 28.-ától határozatlan
időre – visszavonásig - engedélyezze a Retro Mezőhegyes Kulturális Egyesületnek a
„Mezőhegyes” név használatát a város kulturális eseményeihez való hozzájárulás, a közösségi
élet színesebb és eseménydúsabb szervezésében való részvétel érdekében, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
77/2019. (III.27.) kt. számú határozat
A Retro Mezőhegyes Kulturális Egyesület részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2019. március 28.-ától
határozatlan időre – visszavonásig - engedélyezi a Retro Mezőhegyes Kulturális Egyesületnek
(5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) a „Mezőhegyes” név használatát a város kulturális
eseményeihez való hozzájárulás, a közösségi élet színesebb és eseménydúsabb szervezésében
való részvétel érdekében.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a közlésre: haladéktalanul
4. Tájékoztató vízterhelési egységdíjakról

Mitykó Zsolt polgármester: Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy
Mezőhegyesen a 2019. április 1.-jétől alkalmazandó vízterhelési egységdíjak az alábbiak
szerint alakulnak:
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési egységdíj
- Lakosság (rezsicsökkentett díj)
3,42 Ft/m3
- Önkormányzat
16,70 Ft/m3
- Hatóság
25,10 Ft/m3
- Szippantott (kihordásos) szennyvíz
37,60 Ft/m3
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.
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Összehasonlításképpen 2018. április 1.-jétől ezek a díjak az alábbiak szerint alakultak:
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési egységdíj
- Lakosság (rezsicsökkentett díj)
3,42,- Ft/m3
- Önkormányzat
16,80,- Ft/m3
- Hatóság
25,20,- Ft/m3
- Szippantott (kihordásos) szennyvíz
37,80,- Ft/m3
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.
Dr. Szabados Éva aljegyző: 2018. évhez képest kismértékű csökkenés tapasztalható a
vízterhelési egységdíjakat illetően.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy a Mezőhegyes Városi Havilapban jelentessék meg a
díjak mértékét.
5. Faluhelyiné Takács Beáta közalkalmazott illetménye bérelemeinek változásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban döntött arról, hogy Dr. Szegvári Péter
Imrével, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosával személyes közreműködői szerződést köt,
tekintettel arra, hogy a doktor úr 2019. március 31. napjával nyugdíjba vonult, és addig, amíg
nem találnak új orvost a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátásának biztosítása
érdekében a doktor úr helyettesítés keretében látja el a feladatot. Ennek megfelelően biztosítani
kellett 1 fő háziorvosi asszisztenst is, így a Testület Dr. Szegvári Péter Imre korábbi
asszisztensét, Faluhelyiné Takács Beátát nevezte ki közalkalmazotti jogviszonyba, bruttó
250.000,- Ft illetményért. A háziorvosi asszisztensnek szakdolgozói kiegészítő díjazás jár,
bruttó 20.000.-Ft/hó összegben. Tekintettel a testület korábbi döntésére (mely a garantált
bérminimumon felül 55.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt tartalmazott, az
illetmény végösszege így 250.000.-Ft volt) illetve az önkormányzatnál foglalkoztatott egyéb
egészségügyi dolgozók bérére, a 20.000,- Ft/hó kiegészítő díjazást beépítették a Testület által
meghatározott illetmény összegébe. Ennek megfelelően a közalkalmazott illetményének
összege nem változik, egyes bérelemei viszont így alakulnak: 195.000,- Ft garantált
bérminimum, 35.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrész és 20.000,- Ft
szakdolgozói kiegészítő díjazás. A végösszeg – a korábbi testületi döntéssel megegyezően –
bruttó 250.000,- Ft. Kéri a Testületet, hogy fogadja el a módosítást. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Faluhelyiné Takács Beáta közalkalmazotti kinevezéséről szóló
46/2019.(II.27.) Kt. sz. határozatát annak megfelelően módosítsa, hogy az illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szabályainak
megfelelően, tekintettel a 2019. évben érvényes garantált bérminimum összegére, valamint a
korábbi munkáltatónál megállapított magasabb bérére, bruttó 250.000.-Ft/hó összegben
állapítsa meg, mely magában foglalja a garantált bérminimum összegét (bruttó 195.000.-Ft/hó),
a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt (bruttó 35.000.-Ft/hó) és a szakdolgozói
kiegészítő díjazást (bruttó 20.000,- Ft/hó), kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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78/2019. (III.27.) kt. sz. határozat
Faluhelyiné Takács Beáta közalkalmazotti kinevezéséről szóló
46/2019.(II.27.) Kt. sz. határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Faluhelyiné Takács
Beáta közalkalmazotti kinevezéséről szóló 46/2019.(II.27.) Kt. sz. határozatát:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján kinevezi Faluhelyiné Takács Beáta (szül: Makó
1965.11.09., an: Kovács Erzsébet) Mezőhegyes, Kossuth u. 13/1. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztensének,
Mezőhegyes Város Önkormányzatának háziorvosi alapellátás szakfeladatára/kormányzati
funkciójára, 2019. április 1.-jétől határozott időre, 2019. szeptember 30.-áig, heti 40 órás teljes
munkaidőben.
A próbaidő időtartama 3 hónap.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
szabályainak megfelelően, tekintettel a 2019. évben érvényes garantált bérminimum összegére,
valamint a korábbi munkáltatónál megállapított magasabb bérére, bruttó 250.000.-Ft/hó
összegben állapítja meg, mely magában foglalja a garantált bérminimum összegét (bruttó
195.000.-Ft/hó), a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt (bruttó 35.000.-Ft/hó) és a
szakdolgozói kiegészítő díjazást (bruttó 20.000,- Ft/hó).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. Önkormányzati traktor bérbevételére irányuló kérelem
Mitykó Zsolt polgármester: A lakosság részéről, elsősorban majori lakók részéről többen
jelezték, hogy bérbe szeretnék venni az önkormányzat tulajdonában lévő traktort a háztáji
kiskertek megművelése céljából, szántásra, boronálásra. A majori lakók elképzelései között
szerepel, hogy az önkormányzat által a Vidékfejlesztési Program keretében „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázaton elnyert traktor szolgálhatná
a majori lakók földmegművelési igényét is. A traktor üzemóra díja 4.800,- Ft. Kéri a kéréssel
kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: A pályázaton elnyert traktor a majori utak karbantartását,
állapotjavítását szolgálja, nem pedig a földmegművelési munkálatok elvégzését. Az érintett
traktor nem alkalmas arra, hogy a kiskerteket megműveljék vele. Megítélése szerint a majori
lakók nem tudnák egyébként sem megfizetni az erőgép üzemóra díját.
Rajos István alpolgármester: A pályázati kiírás egyértelműen megfogalmazza, hogy az
erőgép az önkormányzati út karbantartását, állapotjavítását szolgálhatja. A pályázat fenntartási
időszakáig nem használható a traktor ilyen irányú célokra.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat nem rendelkezik kellő kapacitással ahhoz,
hogy ilyen feladatot ellásson, tekintettel arra, hogy a traktort csak az azt vezető szakemberrel
együtt adhatnák bérbe. Ezen túlmenően a pályázatok – legyen az bármilyen pályázat –
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fenntartási ideje alatt az adott eszköz csak a pályázatban megjelölt feladatok ellátását
szolgálhatja. Például a közmunkaprogram keretében beszerzett eszközöket – amennyiben a
program nem működőképes – vissza is követelheti a Belügyminisztérium. Bármely olyan
erőgépet, kistraktort, amelyet pályázat, vagy a közmunkaprogram keretében szerzett be az
önkormányzat, nem adhatja bérbe. Esetlegesen az önkormányzat által korábban vásárolt MTZ
típusú erőgépek bérbeadását engedélyezhetné a Testület. Ezen erőgépek bérleti díját úgy kell
meghatározni, hogy az az önkormányzatra nézve ne legyen veszteséges, és a feladatot
munkaidőn túl végezhetik az önkormányzati dolgozók.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezzel a kéréssel rendszeresen megkeresik. Elsősorban a
majorokban jelent problémát a kiskertek megművelése. Valamilyen megoldást jó lenne találni
a problémára, hogy a lakók érezzék, segíteni kívánnak rajtuk. Amennyiben nem a pályázaton
nyert traktorral, úgy a korábban vásárolt traktorok valamelyikével lehetne teljesíteni a
kéréseket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Meglátása szerint olyan üzemóradíjat nem tudnának
megállapítani, amelyet a lakók meg tudnának fizetni, ugyanakkor az megérje az
önkormányzatnak is.
Magyar Tibor képviselő: Esetlegesen az önkormányzat által korábban vásárolt MTZ típusú
traktorokkal lehetne eleget tenni a kéréseknek. Ezen erőgépekkel az önkormányzat dolgozói
nagyon szépen megművelték az önkormányzati kiskerteket is. Amennyiben a Testület helyt ad
a kérésnek, úgy az igényeket össze kell gyűjteni, majd azt követően lehetne egyidőben
elvégezni a feladatot a majorokban, hiszen az erőgépek majorokba történő eljutása is rendkívül
költséges.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jelenleg az önkormányzat parkgondozó részlegének olyan
feladatokat kell ellátnia, amely nem teszi lehetővé újabb feladat felvállalását. Ilyen feladat a
tűzifa kitermelés és a városban a zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása. Jelenleg a
parkgondozás területén minden munkaerőre szükség van, így nem tudnának embert biztosítani
a földmegművelési feladatokra.
Magyar Tibor képviselő: A földmegművelési munkálatok csak időszakosan jelentkeznek,
azok nem jelentenének folyamatos munkavégzést. A munkavégzés díját a korábban a
földbeművelési munkálatok elvégzésére bekért árajánlatok alapján lehetne meghatározni, a
megművelt terület alapján kiszámolni a díjat, nem pedig üzemórában meghatározni azt. Egy
kiskert megművelése sokkal költségesebb, mint egy nagyobb területé.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Megítélése
önkormányzatnak veszteséges vállalás lenne.

szerint

a

kiskertek

megművelése

az

Krcsméri Tibor képviselő: Az eddigiekben hogyan oldották meg a lakók a földmegművelési
munkálatokat?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mindenki egyénileg oldotta meg, korábban nem keresték meg
az önkormányzatot ilyen jellegű kéréssel.
Krcsméri Tibor képviselő: Ezek szerint nem az az egyetlen megoldás, ha az önkormányzat
nyújt segítséget.
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Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a Testület akar segíteni, úgy tudnának rá megoldást
találni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Magyar Tibor képviselő úr által javasolt díjszámítás alapján
meghatározott díjat a majori lakók nem fogják tudni megfizetni.
Magyar Tibor képviselő: Annál kevesebb összegért azonban nem lehet elvégezni a feladatot,
mert akkor az az önkormányzatnak veszteséget jelentene.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testület megítélése a lakosság részéről ismét negatív lesz, ha
nem nyújtanak segítséget.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület foglalkozik a lakosság kérésével, de a segítségnyújtást
ebben az esetben meg kell fizetni.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a polgármester és a Testület úgy ítéli meg, hogy az
önkormányzatot és költségvetését nem terheli meg túlságosan ezzel a feladattal, és annak
költségével, vállalja azt fel.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Amennyiben kedvező feltétellel hirdetik meg ezen szolgáltatást,
úgy félő, hogy nagyon sokan élni fognak a lehetőséggel, és egy lavinát indítanak el.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Jelenleg hány ember jelezte igényét erre a szolgáltatásra?
Mitykó Zsolt polgármester: Csupán 1 fő.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Véleménye szerint ez a feladat nagy terhet róna az
önkormányzatra, anyagilag megterhelő lenne és kellő kapacitással sem rendelkeznek a feladat
ellátására. Javasolja, hogy a kérést utasítsák el.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a kiskerti magán-földterületek önkormányzati erőgéppel történő
beművelésére irányuló kérelemnek ne adjon helyt, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
kapacitás hiányában nem tudja vállalni a földterületek beművelésével járó feladatokat,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
79/2019. (III.27.) kt. sz. határozat
Kiskertek beművelése iránti kérelem elutasításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kiskerti magán-földterületek
önkormányzati erőgéppel történő beművelésére irányuló kérelemnek nem ad helyt, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat kapacitás hiányában nem tudja vállalni a földterületek
beművelésével járó feladatokat.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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7. Óvodai udvari játékok elbontásáról, értékesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Polgármesteri Hivatal műszaki-városfejlesztési
csoportvezetőjével megvizsgálták az ÁMK Óvodája Telephelyeinek udvari játékait. A felmérés
során a műszaki-városfejlesztési csoportvezető megállapította, hogy az óvodákban több udvari
fajáték nem felel meg az EU-s szabványnak. A leselejtezett fajátékok közt van olyan is, amely
a Béke parki játszótéren volt. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
javaslata, hogy a Testület értékesítse a József Attila Általános Művelődési Központ Óvodája
telephelyeinek udvaráról eltávolított, illetve a volt Béke parki játszótér EU szabványoknak nem
megfelelő fajátékait, az Önkormányzat szakemberei által megállapított áron.
Uj Zoltán képviselő: Hozzávetőlegesen mekkora értéket képviselnek a fajátékok? A játékok
állapotát figyelembe véve hány darab fajáték kerülhet értékesítésre?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat karbantartó részlegének a vezetője fogja
felmérni a fajátékok értékét. Fóris Gábor szerint a legnagyobb méretű fa játék 20.000,- Ft
értékű. 5 fajátékot lehetne értékesíteni. A többi fajáték körülbelül 10.000,- Ft-ot ér darabonként.
Magyar Tibor képviselő: Az érintett fajátékok rendkívül rövid idő alatt mentek tönkre, ami
azt jelenti, hogy az állagmegóvás hagy némi kívánnivalót. Néhány éve vásárolt és használt
fajátékoknak nem szabadna ilyen rövid idő alatt tönkremenniük.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy több fajáték is
balesetveszélyes, ezért távolították el azokat az óvodák udvaráról, és a Béke parki játszótérről.
A fajátékok olyan állapotba kerültek, amelyek javításával sem tudnának megfelelni az EU-s
szabványoknak.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
A legnagyobb probléma, hogy a fajátékok egyike sem minősített játék, ellenben csak minősített
játékok lehetnének az óvodák udvarán.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A játékok otthoni használatához
nem kell engedély, ezért értékesíthetőek a fajátékok otthoni használatra is. Másik lehetőségként
felmerült, hogy tűzifának dolgozzák fel a fajátékokat, de azok festett fajátékok, amelyek
elégetése káros lenne a környezetre, így azt nem javasolja. A fajátékok egyéb célokra történő
további felhasználása sem célszerű, mert azokból nagyon kevés használható anyagot lehetne
kivenni.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a Testület a fajátékok értékesítését határozza el, úgy
javasolja, hogy a Testület határozza meg, hogy az értékesítésből befolyt összeget milyen célra
használja fel.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Tekintettel arra, hogy az óvodai telephelyek udvarán vannak még olyan játékok, amelyek nem
rendelkeznek a megfelelő minősítéssel, javasolja, hogy ezen célra fordítsa a Testület a
minősítéssel nem rendelkező, rossz állapotban lévő fajátékok értékesítéséből befolyt összeget.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az óvodai udvari játékok felmérésének előzménye, hogy a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. támogatást nyújtott az önkormányzat részére azzal

47

a céllal, hogy az óvodai telephelyek udvari játékainak alapjait esésvédő gumitégla burkolattal
lássák el. Ezen burkolatok szakszerű lerakása nem olcsó feladat.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az esésvédő gumitégla burkolatok
lerakása is költséges feladat, annak ágyazatot, alapot, szegélyt kell készíteni. A gumitéglát
pontonként rögzíteni kell, hogy a csapadékot elvezesse. Vagy beton alapot készítenek, de annak
is megvannak az előírásai.
Mitykó Zsolt polgármester: A gumitégla szakszerű elhelyezésének hozzávetőlegesen
mekkora lesz a költsége?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A kivitelezési költség attól függ,
hogy mekkora lesz az adott játékhoz az a felület, amelyen az ütéscsillapító talajt meg kell
csinálni.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
A kivitelezési költség attól is függ, hogy a minősítő mennyi játékelemet tart alkalmasnak arra,
hogy a játékok megmaradjanak az óvoda udvarán, és amelyek alá elkészülhet a gumitégla
burkolat.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A gumitégla burkolat kialakítása
viszonylag drága beruházás, ezért a hozzá szükséges alapot olyan formában kell megcsinálni,
hogy az hosszú távon használható lehessen. Javasolja, hogy a játékok értékesítéséből befolyt
pénzösszeget a minősítés díjára fordítsa a Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület véleményét arra vonatkozóan, hogy a Testület
értékesítse-e az óvodai telephelyek udvaráról és a Béke parki játszótérről elbontott EU-s
szabványoknak nem megfelelő fajátékokat. Az önkormányzat szakemberei megállapítanák az
árat, majd meghirdetnék a lakosság körében a fajátékok értékesítését. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
értékesítse a József Attila Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyeinek udvaráról
eltávolított, illetve a volt Béke parki játszótér EU szabványoknak nem megfelelő fajátékait, az
önkormányzat szakemberei által meghatározott áron, azzal, hogy a játékok értékesítéséről a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörben gondoskodik, és
a játékok értékesítéséből befolyt bevételt az óvodai udvari játékok vizsgálatának és
minősítésének díjára fordítsa, 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:
80/2019. (III.27.) kt. sz. határozat
Az EU-s szabványoknak nem megfelelő fajátékok értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a József Attila Általános
Művelődési Központ Óvodája telephelyeinek udvaráról eltávolított, illetve a volt Béke parki
játszótér EU szabványoknak nem megfelelő fajátékait, az önkormányzat szakemberei által
meghatározott áron.
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A játékok értékesítéséről az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a értelmében a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörben gondoskodik.
A Testület a játékok értékesítéséből befolyt bevételt az óvodai udvari játékok vizsgálatának és
minősítésének a díjára fordítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye
meg.
8. Lakossági panasz az utak rossz állapotára
Krcsméri Tibor képviselő: Egyre gyakrabban merül fel panaszként a lakosság részéről –
legutóbb Asztalos Sándorné mezőhegyesi lakos részéről – a reptér felé vezető „Palotai” földút
rendkívül rossz állapota. Várható-e esetlegesen ezen út felújítása?
Rajos István alpolgármester: Az érintett út nemrégiben egy kisebb felújításon esett át.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A holnapi nap folyamán megtekinti
az érintett földutat, és megvizsgálja, hogy a felújítás milyen minőségben történt meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Hasonló problémával kereste meg Kövesdi Sándorné, aki a Jókai
utca rendkívül rossz állapotára tett panaszt. A jelzett problémákat megvizsgálják.
9. Lombtalanítás
Uj Zoltán képviselő: Több lakó érdeklődött, hogy még április hónapban várható-e esetlegesen
lombtalanítás?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen, lesz lombtalanítás. A lakók az előírásoknak megfelelően
helyezhetik ki a zöld hulladékot, amelyet az önkormányzat szállít majd el.
10. Pályázati lehetőség orvosi rendelő felújítására, eszközbeszerzésre
Uj Zoltán képviselő: Nemrégiben megjelent egy pályázat, amely szerint orvosi praxisok
eszközbeszerzés támogatására, illetve orvosi rendelő felújítására pályázhatnak. Ez a pályázat
az önkormányzatra, illetve Mezőhegyesre is vonatkozik?
Rajos István alpolgármester: A Magyar Falu program keretében az 5000 fő alatti települések
önkormányzatainak van lehetőségük az épület felújítására pályázatot benyújtani.
Eszközbeszerzésre csak a praxissal rendelkező vállalkozó háziorvos pályázhat. Elindult a
Magyar Falu program, amelyen az 5000 fő alatti települések vehetnek részt és a pályázatokat
be kellett nyújtani. Ezen programban – tekintettel arra, hogy Mezőhegyes lélekszáma 5000
feletti – Mezőhegyes nem pályázhat. A kisvárosi program, amely az 5000 fő feletti települések
fejlesztését fogja megcélozni, leghamarabb 2020. évben indul. Remélhetőleg nem csökken
addigra annyira Mezőhegyes lakosságszáma, hogy a kisvárosi programban se legyen lehetősége
pályázni az önkormányzatnak.

49

11. A Magyardombegyházi Sajtműhely szegedi mintaboltjában mezőhegyesi
közmunkaprogramban előállított termékek árusításának lehetőségéről
Rajos István alpolgármester: Mint ahogyan korábban polgármester úr is említette, a
Magyardombegyházán közmunkaprogram keretében megvalósított, és szociális szövetkezet
keretein belül működtetett Sajtműhely Szegeden mintaboltot nyit. Dús Ildikó,
Magyardombegyháza polgármestere azzal kereste meg, hogy a Magyardombegyházi
Sajtműhely Szegedi mintaboltjában Mezőhegyes önkormányzata szeretné-e a
közmunkaprogramban előállított termékeit árusítani. Az üzletben kizárólag bevizsgált és
engedélyezett termékeket árusíthatnak. Mezőhegyes a savanyítóüzemében előállított termékeit,
a lombseprűket, illetve a térköveket kínálhatná fel árusításra. Amennyiben él a lehetőséggel
Mezőhegyes, úgy a mintaboltban térítésmentesen helyet biztosítanak a termékek árusítására.
Mitykó Zsolt polgármester: Ez mindenképpen pozitív lehetőség a közmunkaprogramban
előállított termékek árusítására, ezért javasolja, hogy a Testület éljen a felajánlott lehetőséggel.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület éljen Magyardombegyház Község Önkormányzata ajánlatával, mely szerint
a szociális szövetkezet keretében működtetett Magyardombegyházi Sajtműhely szegedi
mintaboltjában térítésmentesen lehetőséget biztosít a mezőhegyesi közmunkaprogramban
előállított termékek árusítására, 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:
81/2019. (III.27.) kt. sz. határozat
A Magyardombegyházi Sajtműhely szegedi mintaboltjában mezőhegyesi
közmunkaprogramban előállított termékek árusításának lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete élni kíván Magyardombegyház Község Önkormányzata
ajánlatával, mely szerint a szociális szövetkezet keretében működtetett Magyardombegyházi
Sajtműhely szegedi mintaboltjában térítésmentesen lehetőséget biztosítanak a mezőhegyesi
közmunkaprogramban előállított termékek árusítására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
12. Utak, járdák rossz állapotára irányuló észrevétel
Magyar Tibor képviselő: Sajnálattal tapasztalja, hogy a városban több helyen rendkívül rossz
a járdák és az utak állapota. A Templom utcában a Háztartási üzlet előtt ismét megsüllyedt az
út. Sajnos olyan mértékű a süllyedés, hogy biztonsági okokból az érintett szakaszt ki kell kerülni
gépjárművel.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Sajnos az érintett útszakaszon komoly a probléma, amelyet
egyszerű útjavítással nem lehet orvosolni. A probléma megoldását a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 kódszámú, „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű
projektbe szerették volna beépíteni, de sajnos problémák vannak a pályázattal.
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Rajos István alpolgármester: Az említett pályázatban a kivitelezési költség 6 %-ában
szerepelhet útfelújítás.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igyekeznek orvosolni a problémát, és megoldást találni az
útjavításra.
13. A Szent György Napi városi rendezvény programterve
Krcsméri Tibor, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: Az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 2019. március 25. napján megtartott
ülésén tárgyalta a Szent György Napi városi rendezvény programtervét. A programterv még
nem teljes, vannak még tisztázandó kérdések. A rendezvény fő programja a 2019. április 27.
napján rendezendő ünnepi testületi ülés, amelynek keretében átadásra kerülnek a városi
kitüntető díjak. Az ünnepi testületi ülés kezdési időpontja és a helyszíne még nem tisztázott. Az
ünnepi testületi ülést megelőzően kerül sor a TOP pályázatok keretében kialakított Egészségház
és a felújított Központi óvodai telephely hivatalos átadására. Az ünnepi testületi ülést követően
pedig ünnepi ebéddel vendégelnék meg a meghívottakat. A rendezvényre meghívást kapnak a
város testvértelepülései. Kézdivásárhelyről 3 fős delegáció érkezik, és a delegáció több napot
tölt a városban. Az ünnepi testületi ülésre és az azt követő ünnepi ebédre meghívást kapnának
az ÁMK Óvoda dolgozói és az egészségügyi dolgozók is. Az ünnepi ebédet követő műsor még
bizonytalan. A műsorra eddig beérkezett ajánlatok közül a Tihanyi Vándorszínpad ajánlata volt
a legkedvezőbb.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Sajnos az idő rövidségére tekintettel nagyon kevés a műsort illetően a választási lehetőség,
tekintettel arra, hogy az előadóknak már előre lefoglalt fellépéseik vannak. Még jelenleg is várja
az ajánlatokat. Jelenleg 2 ajánlat áll rendelkezésre. Az egyik a Tihanyi Vándorszínpad – operett
és magyar nóta műsor – ajánlata, 55 percben 350.000,- Ft-ért (ÁFA mentes). A másik ajánlat a
János Vitéz zenés, verses, jelmezes színpadi játék 1 órában, az Operettszínház művészei
előadásában.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A Békéscsabai Jókai Színházban vannak kapcsolatai, ezért
felveszi a kapcsolatot a színházzal és utánajár, hogy tudnának-e valamilyen előadással szolgálni
az érintett időpontban.
Krcsméri Tibor képviselő: Lakossági felvetés volt, hogy esetlegesen meg lehetne hívni a
Mezőhegyes testvértelepüléséről, Kézdivásárhelyről származó előadót, László Attilát. László
Attila egy erdélyi magyar énekes, a Csillag születik 3. szériájának győztese. Elképzelhető, hogy
ingyen vállalja a fellépést.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: László Attilához is van kontaktja, így fel tudja venni vele a
kapcsolatot.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Kérdésként merül fel, hogy egy színpadi előadást, vagy egy előadóművészt szeretnének
műsorként. Lehetőleg olyan előadást kell választani, amely a lakosság több korosztályát
érdekli.
Magyar Tibor képviselő: Jelezni szeretné, hogy 2019. április 27. és 28. napján az MSE
Kézilabda Szakosztályának csapatával mérkőzéseket játszanak. Igyekszik a 2019. április 27.
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napjára tervezett versenynapot Mezőhegyesre szervezni. Ebben az esetben 4 kézilabda csapat
játszhat Mezőhegyesen. Várja a visszajelzést, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség
engedélyezi-e a verseny helyszínének Mezőhegyesre történő áthelyezését. 2019. április 28.
napján Mórahalmon játszik a kézilabda csapat.
Mitykó Zsolt polgármester: 2019. április 29. (vasárnap) napján milyen programok várhatóak?
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
2019. április 28. napjára a Római Katolikus Egyházközség által meghirdetett egyházi
programok elmaradnak, csak ünnepi szentmise lesz, és a búcsú. Eredeti elképzelés szerint az
egyházi rendezvényen belül került volna kihirdetésre a Szent György Napi Rajzverseny
eredménye. A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre kerülnének azok a programok,
amelyek hagyományosan a Szent György Naphoz kapcsolódtak. Ilyen program a Honfoglaló
verseny (2019. április 25.-én), a helyi művészek kiállítása, Tóthné Ács Márta és Vargáné Szűcs
Márta tűzzománc kiállítása, valamint a Rajzverseny eredményhirdetése (2019. április 26.-án),
és a sakkversennyel párhuzamosan a kispályás labdarúgó verseny, illetve remélhetőleg a
kézilabda verseny is itt kerül majd megrendezésre (2019. április 27.).
Amennyiben László Attila nem vállalja a felkérést, úgy kéri a Testület iránymutatását, hogy a
színpadi előadás, vagy a Tihanyi Vándorszínpad operett és magyar nóta estje kerüljön műsorra.
Mitykó Zsolt polgármester, Uj Zoltán képviselő: Amennyiben László Attila nem vállalja,
úgy a Tihanyi Vándorszínpad előadását tűzzék műsorra.
A Testület tagjai egyetértettek a javaslattal.
14. Programismertető
Mitykó Zsolt polgármester: A Készenléti Rendőrség – a Készenléti Rendőrség zenekarra
kíséretében – 2019. május 16. napján lovas felvonulást tart, amelyre meghívta Mezőhegyes
Város Fúvószenekarát.
Krcsméri Tibor képviselő: Mezőhegyes Város Fúvószenekara tagjainak jelentős része
vidéken él, tanul, vagy dolgozik, ezért rendkívül nehéz hétköznap kiállítani a zenekart. Annyi
a kérése, hogy lehetőleg 17 órát követően kerüljön sor a felvonulásra.
Mitykó Zsolt polgármester: 2019. április 13. napján 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a
hagyományos Mazsorett Bál. Paulikné Szabó Ildikó, a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
elnöke kéri, hogy aki teheti, vegyen részt a bálon.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentés
nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit.
A következő rendes ülés időpontja 2019. április 24. (együttes bizottsági ülés időpontja: 2019.
április 23. kedd 1000 – a Húsvét miatt szükséges a módosított időpont)
A napirendi pontok:
1) 2018. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
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3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
4) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony hulladék
elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2018. évről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Uj Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1830 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Deli Zoltán
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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