Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
6/2019.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2019. április 24. 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,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető, Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási
Hivatalának hivatalvezető-helyettese, Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője,
Budai Jánosné szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.,
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, Süle Katalin Asszonyt, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatalának hivatalvezető-helyettesét, Koszó-Dulka Andrea
Asszonyt, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola megbízott intézményvezetőjét, valamint a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft. képviseletében Budai Jánosné szállítási képviselőt.
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. A
napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti azokat a témákat, amelyek a
testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) 2018. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
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
5) Szügyiné Kassai Henrietta munkaszerződése
6) Pintér Ferenc karbantartó-autószerelői kinevezése
7) Sági Ferenc traktorvezetői kinevezése
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8) A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázatának véleményezése
9) Rendkívüli támogatás igénylése
10) Mikulán János néhai tanító részére örök temetkezési hely biztosítása
11) Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérelme
12) A mezőhegyesi 23/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
13) A mezőhegyesi 620/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket
illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatosan, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Testület
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
82/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 12/2019., 17/2019., 40/2019., 71/2019., 72/2019.,
73/2019., 75/2019. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: 2018. évi zárszámadás
Mitykó Zsolt polgármester: A rendelettervezettet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is
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 megtárgyalta és javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezetet
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
5/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet
A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, tudomásul vette Galuska Józsefné
könyvvizsgáló megállapításait, észrevételeit. Ennek tükrében a bizottság elfogadásra javasolja
a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a beszámolót illetően, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
a Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város Önkormányzatánál
végzett 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 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:
83/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. §
(3a) bekezdése alapján a Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló által Mezőhegyes Város
Önkormányzatánál végzett 2018. évi belső ellenőrzésről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét
képező jelentést elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2018. évi tevékenységéről,
az elhullott állatok elszállításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság véleményezte. (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 kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett, 2018. évi gyepmesteri tevékenységéről, az
elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
84/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A gyepmester 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett, 2018.
évi gyepmesteri tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója
a folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2018. évről
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzatának jelenleg érvényes
közszolgáltatási szerződése van a folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, és
ártalommentes elhelyezésére a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel. A
kommunális és szelektív hulladék elszállításával kapcsolatos feladatokat a TAPPE
Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft. látja el. Felkéri Budai Jánosnét, a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. szállítási képviselőjét, amennyiben kiegészítenivalója van a
tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Budai Jánosné szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.:
Az írásos beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni. A felmerülő kérdésekre készséggel
válaszol.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Kft. beszámolóját.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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 Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által beterjesztett, 2018. évben
Mezőhegyes városban végzett folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről
szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
85/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a 2018. évben
végzett, folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
által beterjesztett, 2018. évben Mezőhegyes városban végzett folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Szügyiné Kassai Henrietta munkaszerződése
Mitykó Zsolt polgármester: Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás
fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű
pályázat keretében 1 fő szakmai segítő alkalmazására van szükség. A feladat ellátására
Szügyiné Kassai Henrietta Mezőhegyes, Vasút u. 16. szám alatti lakos jelentkezett, aki
rendelkezik a megfelelő végzettséggel, ezáltal alkalmas a feladat ellátására. A szakmai segítő
bérét a projekt 100 %-ban fedezi. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz rész az EFOP3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a
társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű pályázatban. A konzorcium vezetője Battonya
Város Önkormányzata. A szakmai segítőnek 6 problémás és hátrányos helyzetű kisgyermeket
kell felkarolnia, és visszavezetnie az óvoda és az iskola világába. A szakmai segítő munkába
állásának a feltételeit – ahogy a korábbi pályázatok szakembereinek a kiválasztásánál –
jogszabály szabályozza. Sajnos továbbra is rendkívül nehéz a szakmai kiírásoknak megfelelő
szakembereket találni. Szügyiné Kassai Henrietta személyében sikerült a szakmai segítő feladat
ellátására megfelelő szakembert találni. A szakember bérét a projekt 100 %-ban fedezi, így az
önkormányzatnak saját forrást nem kell ahhoz biztosítania.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
5

Képviselő-testület hagyja jóvá Szügyiné Kassai Henrietta Mezőhegyes, Vasút u. 16. szám alatti
lakossal történő munkaszerződés megkötését az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán
kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért”
elnevezésű pályázat keretében, 2019. április 15. napjától 2019. október 14.-éig, bruttó 300.000,Ft/hó munkabérért, heti 40 órában, szakmai segítő munkakörben azzal, hogy a szakmai segítő
munkabérét a pályázat fedezi, az önkormányzati saját forrást nem igényel, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
86/2019. (IV.24.) Kt. sz. határozat
Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi
közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű pályázat
keretében 1 fő szakmai segítő foglalkoztatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Szügyiné Kassai Henrietta (szül:
Mezőhegyes, 1976.02.17., an: Molnár Ilona) Mezőhegyes, Vasút u. 16. szám alatti lakossal
történő munkaszerződés megkötését az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Komplex humán kapacitás
fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű
pályázat keretében, 2019. április 15. napjától 2019. október 14.-éig, bruttó 300.000,- Ft/hó
munkabérért, heti 40 órában, szakmai segítő munkakörben.
A szakmai segítő munkabérét a pályázat fedezi, az önkormányzati saját forrást nem igényel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Pintér Ferenc karbantartó-autószerelői kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Pintér Ferenc karbantartó-autószerelő kinevezésére a
parkgondozó részlegen megüresedett álláshely betöltése okán kerülhet sor. Boros István,
korábbi karbantartó-autószerelő közalkalmazott sikeresen pályázott az önkormányzat I. számú
tanyagondnoki álláshelyére, ezért az Ő karbantartó-autószerelő álláshelye megüresedett.
Tekintettel arra, hogy rendkívül nagy szükség van karbantartó-autószerelő végzettséggel
rendelkező szakemberre is, így foglalkoztatásának anyagi fedezetét betervezték az
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe. Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Magyar Tibor képviselő: Az írásos előterjesztés ismerteti, hogy Pintér Ferenc mezőgazdasági
gépszerelő szakmunkás, valamint nehézgépkezelő OKJ-s végzettséggel rendelkezik.
Karbantartó-autószerelő munkakörben kívánják kinevezni Pintér Ferencet, miközben nem
rendelkezik autószerelő végzettséggel?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ő úgy tudja, hogy Pintér Ferenc rendelkezik autószerelő
végzettséggel is. Kérni fogják, hogy hozza be és mutassa be ezen végzettségét is.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben Pintér Ferenc nem rendelkezik autószerelő
végzettséggel kéri, hogy módosítsák a határozati javaslatot. Amennyiben nem rendelkezik a
végzettséggel, úgy csak karbantartó-gépszerelő munkakörbe kerüljön kinevezésre. Ismeretei
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szerint Pintér Ferenc jó szakember, szükség van a szakértelmére. A jogszerűséget szem előtt
tartva olyan munkakörre ne vegyék fel, amelyhez nincs meg a megfelelő végzettsége.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Utánajárnak a kérdésnek, és dokumentumokkal igazolt
végzettsége szerinti munkakörbe fog kinevezésre kerülni Pintér Ferenc. Addig is, a jelenleg
rendelkezésre álló dokumentumoknak megfelelő végzettséggel javasolja kinevezni őt, tehát
karbantartó-gépszerelőnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület nevezze ki Pintér Ferenc Mezőhegyes, Kórház u. 30. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és
kormányzati funkciójára karbantartó-gépszerelő munkakörbe, 2019. április 29. napjától
határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, illetményét bruttó 195.000.-Ft/hó
összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg, és hatalmazza fel a
polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
87/2019. (IV.24.) Kt. sz. határozat
Pintér Ferenc karbantartó-gépszerelői kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet alapján kinevezi Pintér Ferenc (szül: Mezőhegyes 1966.06.06., an: Balázs Julianna)
Mezőhegyes, Kórház u. 30. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat
zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010) karbantartó-gépszerelő
munkakörbe, 2019. április 29.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
bruttó 195.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2019. május 5.
7. napirendi pont: Sági Ferenc traktorvezetői kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Greski János 2018. március 21. napjával történő nyugdíjba
vonulásával megüresedett egy karbantartó-rakodó álláshely, amelynek betöltésére az
eddigiekben nem sikerült megfelelő szakembert találni. Sági Ferenc régóta
közfoglalkoztatottként dolgozik az önkormányzatnál, munkájával teljes mértékben meg vannak
elégedve, ezért javasolja karbantartó-rakodó munkakörbe történő kinevezését. Kéri, akinek
Sági Ferenc kinevezésével kapcsolatosan kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
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nevezze ki Sági Ferenc Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 1. a. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára
traktorvezető munkakörbe, 2019. április 29.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben, illetményét bruttó 195.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3
hónapban határozza meg, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési
okirat elkészítéséről, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
88/2019. (IV.24.) Kt. sz. határozat
Sági Ferenc traktorvezetői kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet alapján kinevezi Sági Ferenc (szül: Szeghalom 1966.04.11., an: Vörös-Balogh Jolán)
Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 1. a. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010)
traktorvezető munkakörbe, 2019. április 29.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
bruttó 195.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2019. május 5.
8. napirendi pont: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
Mitykó Zsolt polgármester: A Békéscsabai Tankerületi Központ (a továbbiakban: Központ)
a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (a
továbbiakban: Általános Iskola) intézményvezetői beosztásának a betöltésére pályázatot írt ki.
Bánki András Úr, a Központ igazgatója a Testület 2019. március 27. napján tartott rendes ülésén
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az intézményvezetői pályázat beadási határideje 2019.
március 27. napja volt, és addig egy pályázatot nyújtottak be. A pályázó az általános iskola
jelenlegi megbízott intézményvezetője Koszó-Dulka Andrea. A pályázat benyújtására nyitva
álló határidőben további pályázatok nem érkeztek. A Központ megkereste a Testületet azzal,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) és (4) bekezdése
értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetője megbízásával kapcsolatos döntése
előtt kikérje a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. A
pályázatot az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (A Központ
megkeresése és a pályázat a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a Bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen több kérdés is felmerült a pályázattal és a jövőbeni elképzelésekkel
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kapcsolatosan. Személy szerint az alábbi kérdéssel fordul a pályázó felé: Van-e arra lehetőség,
hogy a Művészeti Iskolában újra bevezetésre kerüljön a rézfúvós hangszer oktatás? A
Művészeti Iskolában 4 éve nincs rézfúvós oktatás. Mint Mezőhegyes Város Fúvószenekarának
vezetője, nem látja biztosítottnak a rézfúvósok utánpótlását. Azért fontos a kérdés, mert a
zenekar utánpótlását a Művészeti Iskola végzett diákjaiból biztosítják. Azok a diákok, akik
szeretnének rézfúvós hangszeren tanulni, vagy már évek óta tanulnak, vidékre járnak oktatásra,
mert helyben erre nincs lehetőség. Heti 4-5 órában 4-5 gyermek oktatására lenne szükség. Vane arra lehetőség, hogy heti 4-5 órában rézfúvós tanárt foglalkoztasson az Általános Iskola a
Művészeti Iskolában?
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Az Általános Iskola Művészeti
Iskolájának a felelőse Krcsméri Tiborné. A Művészeti Iskola 2018. évre vonatkozó Pedagógiai
Programját Krcsméri Tiborné pedagógus és Nagyné Nádaski Éva intézményvezető-helyettes
készítette. A Művészeti Iskola minden tanára aláírással elfogadta a programot. Ezen
programban Krcsméri Tibor képviselő úr, zenekarvezető jelen felvetésére vonatkozóan
semmiféle előterjesztés, fejlesztési elképzelés nem szerepel. Ez nem jelenti azt, hogy nincs rá
lehetőség. A megoldást a problémára a szakértelemmel rendelkezőknek kell előterjeszteniük.
Azon személyeknek, akik tudják, hogyan kell az utánpótlást biztosítani, segítségért kihez lehet
fordulni, és hogyan lehet minél több gyereket toborozni. Mindenben, amiben tud, a szakértők
segítségére lesz.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Megítélése szerint nem a Krcsméri Tiborné feladata, hogy eldöntse, folyhat-e rézfúvós
hangszer-oktatás a Művészeti Iskolában.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Krcsméri Tibor, mint a zenekar
vezetője segítséget nyújthatna abban, hogy hogyan lehetne gyerekeket toborozni a Művészeti
Iskolába.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Nem a gyerekek toborzásával van a probléma, hanem, hogy nincs rézfúvós oktatás.
Hiába lennének gyerekek, akik szeretnének rézfúvós hangszeren megtanulni játszani, ha nem
biztosítanak rézfúvós oktatást, ha nincs rézfúvós tanár.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Annak utána tud járni, hogy
rézfúvós tanárt honnan tudnának szerezni, és hogy rézfúvós tanár foglalkoztatására van-e
lehetőség. Ehhez szüksége van olyan emberek segítségére és ajánlására, akik jártassak ezen a
szakterületen.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Fontos kérdés, hogy a Tankerület biztosítja-e az anyagi hátteret
a rézfúvós tanár foglalkoztatásához? Amennyiben találnak rézfúvós tanárt, úgy a Tankerület
hozzájárul-e a foglalkoztatásához?
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Ez attól függ, hogy lenne-e
elegendő gyermek a rézfúvós szak elindításához. Amennyiben van annyi diák, hogy megérjen
tanárt foglalkoztatni, akkor vélhetően hozzájárulna a Tankerület, és biztosítaná a
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foglalkoztatáshoz szükséges anyagi fedezetet. Ismeretei szerint 8 gyermek jelentkezésénél már
elindítható egy csoport. Nem lehet probléma a különböző oktatások beindításával akkor, ha van
elegendő gyermek. November 16. napja óta megbízott intézményvezetőként látja el az
Általános Iskola intézményvezetői feladatait. Amennyiben akkor jelzik ezen problémát, úgy
annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Az említett problémáról
csupán most szerzett tudomást.
Krcsméri Tibor képviselő: A megbízott intézményvezető pályázatában nem tett említést a
rézfúvós oktatásról, ezért, mint a zenekar vezetője, aggályát fejezte ki. Az intézményvezető
asszony felé még valóban nem volt alkalma jelezni a problémát.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Nagyon szívesen segít, amiben
tud, csak ahhoz ismernie kell a problémát.
Mitykó Zsolt polgármester: A megbízott intézményvezető pályázatának 16.-17. oldalán
foglalkozik a Művészeti Iskola témájával.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: A pályázatának a Művészeti
Iskola témakörére vonatkozó része nem a saját megfogalmazását tartalmazza, hanem Krcsméri
Tiborné és Nagyné Nádaski Éva megfogalmazását. Mivel plagizálási probléma nem merülhet
fel egy intézményvezetői pályázat esetében, nyugodt szívvel beemelte pályázatába az érintett
részt, amelyről állásfoglalást is kért a Tankerülettől. Szinte szóról szóra beemelte, hogy a
művészeti oktatás miért fontos, és hasznos.
Mitykó Zsolt polgármester: Érthető a zenekarvezető aggodalma, ugyanakkor látható, hogy az
intézményvezető megad minden segítséget a probléma orvoslására, ha jelzik azt irányába. A
vezetői struktúra, és maga az Általános Iskola is rendkívül összetett, hiszen a köznevelésen túl
művészeti oktatási feladatokat is ellát és működteti a Kollégiumot is. A különböző
szaktantárgyaknak megvannak a felelősei, akiktől a mindenkori igazgató bekéri azokat az
elképzeléseket, amelyeket képviselnie kell a Tankerület előtt, a Szülői Munkaközösség előtt. A
Testület aggódik azért, hogy az igen népszerű és már nevet szerzett Mezőhegyes Város
Fúvószenekara továbbműködjön. Meg kell jelölni azokat a szakokat, amelyekre igény
mutatkozik, és amennyiben szükséges, a Testület is jelzéssel él az intézményvezető irányába.
Elsősorban az adott szakterületen jártas szakember fog tudni segíteni a probléma megoldásában.
Hasonló a probléma a sport területén az utánpótlás biztosításában. Ahhoz, hogy az
intézményvezető asszony tudja képviselni a problémát a megfelelő szinteken, az kellő szakmai
előkészítést, felépítést igényel.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Az is egy rendkívül fontos
szempont, hogy ismernie kell a kollégák igényeit, tudnia kell, hogy mit szeretnének.
Krcsméri Tibor képviselő: Rendkívül pozitív az az elképzelés, hogy a következő 2019/2020.
tanévtől már első évfolyamon megkezdődik az angol nyelv oktatása. Ellenben a második és
harmadik évfolyamon nem lesz angol nyelvoktatás. Miért nem lehet minden évfolyamon
oktatni az angol nyelvet?
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Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Jelenleg három angol szakos tanár
van az iskolában. Az egyik közülük Ő, aki csak heti 4 órában oktathat angol nyelvet, külön
engedéllyel esetleg 8 órában. A másik két angol tanár heti 26-26 órában oktathat angol nyelvet.
A jelenleg rendelkezésre álló angol tanárokkal nem tudnák megoldani azt, hogy a Pedagógiai
Programban előírt óraszámban oktassák az angol nyelvet, ha minden évfolyamon előírnák az
angol nyelv oktatását. Csak felmenő rendszerben tudják azt biztosítani, hogy minden
évfolyamon legyen angol nyelvoktatás, mert a 2020/2021. tanévtől 4 főre bővül az angol
nyelvtanárok száma. A 2019/2020. tanévtől nem tudja vállalni annak biztosítását, hogy minden
évfolyamon bevezeti az angol nyelv oktatását, mert ahhoz nincs kellő létszámú angol
nyelvtanár, így lennének olyan osztályok, ahol nem tudják biztosítani megfelelő óraszámban az
angol tanárt.
Mitykó Zsolt polgármester: Emellett nem említették azt a személyes problémát, hogy ha adott
esetben családi okok, betegség miatt kiesik egy pedagógus, akkor a helyettesítését nem tudják
szakmai tanárral biztosítani.
Magyar Tibor képviselő: Két hónappal ezelőtt felvetette azt, hogy vizsgálják meg, mit kínál
a Tótkomlósi Evangélikus Óvoda a szülőknek és gyermekeiknek, aminek hatására több
mezőhegyesi szülő a Tótkomlósi Evangélikus Óvodába íratja gyermekét. Ezen családok között
vannak olyanok is, akik nem rászoruló családoknak minősülnek. A Tótkomlósi Evangélikus
Óvodában angol, szlovák és magyar nyelvet tanítanak, valamint úszásoktatást is biztosítanak.
Manapság nem merülhet fel kérdés a tekintetben, hogy az általános iskola első évfolyamán
angol nyelvet oktassanak-e, vagy sem, hiszen van olyan település, ahol már óvodás korban
megkezdődik az angol nyelv oktatása. Amennyiben a mezőhegyesi szülő úgy ítéli meg, hogy
sokkal több szolgáltatást tudnak nyújtani a környező települések óvodái, iskolái, úgy nem
kérdés számára, hogy oda íratja a gyermekét. Ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani,
Mezőhegyesen is fejlesztésre van szükség, már óvodai szinten. Ahhoz, hogy a gyerekeket
helyben tartsák, vagy ide vonzzák, bővebb szolgáltatást kell biztosítani. A már megtapasztalt,
jó példát látva, változtatásra lenne szükség, el kellene indulni egy pozitív irányba, mind az
óvodában, mind az Általános Iskolában. Meg kellene határozni a fejlesztési irányokat, hogy
ezáltal is fejlődjön a város, és ne maradjon le a többi településhez képest.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen gondolatot az ÁMK jövőbeni új intézményvezetője felé kell
majd jelezni. Kéri a további kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Uj Zoltán képviselő: A pályázatban több helyen szerepel, hogy a különböző felújítások,
beruházások megvalósítását a Jótékonysági rendezvényből befolyt bevételből, alapítványi,
vagy egyéb támogatásból kívánják finanszírozni. A Tankerület kíván-e fejlesztést
megvalósítani saját forrásból? Az intézményvezetői pályázatból kitűnik, hogy a Tankerület az
eddigiekben csak pályázati támogatásból hajtott végre fejlesztést, és a jövőben is vagy pályázati
támogatásból, vagy alapítványi, vagy egyéb támogatásból kívánja azt megtenni.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: A pályázat 12. oldala szemlélteti
a 2012-2018. év közötti nyertes pályázatok felsorolását, azt, hogy milyen pályázaton, milyen
informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Ezen túlmenően a pályázatok keretén belül a
pedagógusok kaphattak havonta egyéb juttatásokat a különböző pályázati programok viteléért.
Ezeket a pályázatokat a Tankerület nyújtotta be, azok részleteiről nincs információja. Ezen felül
az „Útravaló” program keretében a gyermekeket mentorpedagógusok segítik, és a hátrányos
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helyzetben lévő diákok támogatásban részesülnek, mindösszesen 2,3 millió Ft értékben. Az
Erzsébet program keretén belül 15 millió Ft, a „Határtalanul” program keretén belül 5 millió Ft
összegben kapnak támogatást a diákok. Az eddigiekben a Tankerület 35.575.171,- Ft értékben
segítette az Általános Iskolát, azon felül, hogy szinte minden nap képződik karbantartási
költség, a Tankerület viseli a közüzemi díjakat, ezen túlmenően viseli a javítási és festési
költségeket is. A Tankerület által a gyermekek oktatására, az iskola működtetésére fordított
összeg nem kevés.
Uj Zoltán képviselő: Az informatikai eszközök pályázati úton történő beszerzése – a 12. számú
melléklet alapján – 6 év alatt történt. Ez az eredmény dicsérendő, és ezzel nincs probléma. A
Tankerület fenntartásában lévő környező települések – Tótkomlós, Battonya, Mezőkovácsháza
– iskolái az utóbbi időben rendkívül komoly összegeket kaptak különböző – elsősorban
infrastrukturális – fejlesztésekre. A mezőhegyesi Általános Iskola akkor kimaradt ezekből a
fejlesztésekből.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: 2018. november 16. napját, az Ő
megbízott intézményvezetői kinevezését megelőzően kaptak az érintett iskolák pályázati
támogatást fejlesztésre. Ez ügyben nem tudott jelzéssel élni a Tankerület irányába, hiszen akkor
még nem volt az intézmény megbízott vezetője.
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Általános Iskola nem szenved hátrányt a többi,
Tankerület fenntartásában lévő iskolához képest? A legtöbb fejlesztés a Jótékonysági
rendezvényből befolyt támogatásból valósult meg. A Szülői Munkaközösség saját joga
eldönteni, hogy mire költi a támogatást. Ezzel nincs probléma. A karbantartási, festési
munkálatok – megítélése szerint – alapfeladatai a Tankerületnek. Ezek állagmegóvási
feladatok, amellyel nem gyarapodik, vagy fejlődik az iskola.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: A pályázatban felsorolt, a
Tankerület által finanszírozott programok a gyermekek oktatási színvonalának fejlesztését, a
gyermekek jobb létét biztosítják.
Uj Zoltán képviselő: Koszó-Dulka Andrea pályázatában volt 1-2 olyan mondat, amely
számára nem volt értelmezhető. Ilyen például a pályázat 4.7 Művészeti Iskola fejezete alatt
olvasható alábbi mondat: „A vertikális és horizontális, a nemzeti és a klasszikus kultúrák
kölcsönös kapcsolata, egymásra hatása ugródeszka lehet a kreatív jövő számára egy nyitott
társadalomban.”
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: A pályázatában vannak olyan
mondatok, amelyeket más pedagógusok által elkészített, programból, például a Pedagógiai
Programból vett át. Az Uj Zoltán képviselő úr által említett mondat a Művészeti Iskola
Pedagógiai Programjában szerepel, amelyet Krcsméri Tiborné és Nagyné Nádaski Éva
készített. A pályázata hozzávetőlegesen 650 mondatot tartalmaz. Amennyiben ezzel az egy
mondattal volt csak probléma, annak nagyon örül, és hálás érte.
Mitykó Zsolt polgármester: A fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket nem a mindenkori
intézményvezetőnek, hanem a fenntartó Tankerületi Központ igazgatójának kell feltenni. Az Ő
döntése, hogy stratégiailag az Általános Iskolát hol helyezi el a rangsorban. Bánki András
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tankerületi igazgató úrtól egyértelműen megkapták a választ arra a kérdésre, hogy az Általános
Iskola nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy más iskolába beolvasszák, csak fordított helyzet
állhat elő, tehát az itteni Általános Iskolába integrálhatnak be esetlegesen kisebb iskolát. Ez az
egyik legfontosabb stratégiai kérdés. Amennyiben a Testület igényli, úgy felkérhetik az
Általános Iskola intézményvezetőjét, hogy az iskola működéséről, a fejlesztési elképzelésekről,
az adott tanév fejlesztéseiről a tanév végén készítsen beszámolót. Mivel egy épületben található
az önkormányzat intézménye, az ÁMK, így a Testületnek is hasonlóan be kell mutatnia, hogy
melyek voltak azok a fejlesztések, amelyeket véghez vitt ez idő alatt. Az ÁMK a napokban adta
át azt a Városi Könyvtárhoz tartozó Olvasó-teraszt, amelyet az EFOP-4.18-16 kódszámú, A
Mezőhegyesi József Attila ÁMK könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztése” elnevezésű pályázaton keresztül közel 40 millió Ft értékben valósított meg. A
beruházással az épület egyik zárt udvara – amelyet az Általános Iskola, az ÁMK és az
önkormányzat is használ – kerülhetett felújításra. Ez a beruházás is egy igen komoly fejlesztése
az Általános Iskola és az ÁMK épületének. Amennyiben az Általános Iskola igényt tart azokra
az eszközökre és a bútorzatra, amelyek az olvasóterasz projekt keretében kerültek beszerzésre
– tekintettel arra, hogy az intézményvezetői pályázat említést tesz rá, és amiket szintén a
jótékonysági rendezvény bevételéből kívánnak beszerezni – úgy egyeztetést és megállapodást
követően igénybe veheti azokat. Ez a részéről egy együttműködési ajánlat. Az épülettel
kapcsolatos egyik legfontosabb fejlesztési feladat a hőszigetelés, fűtéskorszerűsítése. Emellett
felmerült az épület klimatizálásának a fontossága is, hiszen az épület emeleti szintjén lévő
tantermekben rendkívül meleg van májustól kezdődően. A Testület a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Zöld város kialakítása” célú, TOP-2.1.215 kódszámú projekt keretében ki szeretne építeni egy olyan közösségi teret, amely magába
foglal egy játszóteret és egy kondiparkot is, ezáltal mind a gyermekek, mind a felnőttek számára
kikapcsolódási lehetőséget kíván biztosítani. Kéri a további kérdéseket, véleményeket,
észrevételeket.
Rajos István alpolgármester: Bizottsági ülésen felmerült kérdésként, hogy a környékbeli –
Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő – iskolákkal ellentétben a Mezőhegyesi
Általános Iskola miért nem jutott olyan mértékű fejlesztési pénzekhez. Illetve a különböző
pályázati fejlesztéseken túl milyen egyéb fejlesztés várható a tankerület részéről. Az Általános
Iskola fejlesztéseire vonatkozó kérdés kapcsán Bánki András úr hangsúlyozta, hogy
amennyiben az intézmény részéről megfogalmazásra kerülnek a különböző fejlesztési igények,
úgy az bekerül a tankerület központi költségvetésébe, majd a költségvetés tervezése során
beépítésre kerül, és a következő évben annak megfelelően részesül az Általános Iskola
támogatásban. Év közben jelentkező fejlesztési igény pozitív elbírálására nincs lehetőség. Az
eddigiekben – információja szerint – fejlesztési igény benyújtására nem került sor az iskola
részéről a tankerület irányába. Úgy véli, hogy a leendő intézményvezetőnek nagyobb rálátása
lesz a kérdésre, és megfogalmazásra kerülnek ezek az igények a jövőben. Bízik abban, hogy a
plusz támogatások meg fognak érkezni a tankerület részéről.
Magyar Tibor képviselő, az MSE Kézilabda Szakosztályának a vezetője: Örömmel
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy pozitív elbírálásban részesült a térségi kézilabda központ
kialakításának elképzelése, amelynek egyik alközpontja Mezőhegyes lenne, és amelynek
szakmai anyagát korábban már bemutatta a polgármester úrnak és az alpolgármester úrnak. A
térségi kézilabda központ a dél-alföldi régiót összefogva, határon átnyúló együttműködéssel
Orosháza központtal kerülne kialakításra. A program keretében – alkalomszerűen – a környező
települések fiataljainak összefogásával Mezőhegyesen tartanának komplex edzéseket. A
programról szóló szakmai anyagot immáron hivatalosan is át tudja adni az MSE elnökének,
valamint az Általános Iskola intézményvezetőjének. A programban való részvétel egy
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rendkívül nagy lehetőség a mezőhegyesi kézilabda és utánpótlás-nevelés fejlődésében. Nagy
megtiszteltetés számára, hogy Mezőhegyes alközpontként működhet a programban. Az MSE
Kézilabda Szakosztályának az eddigiekben is volt együttműködési megállapodása az Orosházi
Kézilabda Egyesülettel – több közös rendezvényt is megszerveztek – és a jövőben is fenn
kívánják tartani a jó kapcsolatot. Az Általános Iskola fejlesztésével kapcsolatos észrevétele,
hogy számos pályázatot nyert a tankerület, amely által komoly fejlesztések valósultak meg az
Általános Iskolában. A felsorolásban nem szerepel a legutóbbi igen komoly fejlesztés, amely
az internet hálózat kiépítésére – mind az iskola, mind a kollégium épületében – irányult. Az
internet hálózat kiépítésének köszönhetően azonnal, on-line tudják elvégezni a kézilabdával
kapcsolatos mindenféle ügyintézést, a mérkőzések eredményeiről azonnal információval
tudnak szolgálni. Bánki András igazgató úr tájékoztatása értelmében az iskola épülete
különböző helyiségeinek bérbeadásából befolyt bevétel egy részét több formában visszajuttatja
az Általános Iskola részére.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: A helyiségek bérbeadásából
származó bevétel havonta 115.000-230.000,- Ft-ot tesz ki.
Magyar Tibor képviselő: Esetlegesen a bérleti díjak bevételéből visszajuttatott összegekből
lehetne különböző fejlesztéseket még megvalósítani. Előfordulhat, hogy ezen összegeket a
tankerület beépítette a pályázati önerő összegekbe.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni
nem tudják.
Rajos István alpolgármester: Korábban az önkormányzat, és az MSE tárgyalásokat folytatott
a Békéscsabai Tankerületi Központtal a labdarúgás és a kézilabda utánpótlás-nevelés kapcsán.
Már ezen tárgyalások alkalmával említést tettek a térségi kézilabda alközpont esetleges
megvalósítására. A tankerület igazgatója, Bánki András Úr már akkor jelezte, hogy amennyiben
az alközpont kiépítése aktuálissá válik, és az intézményvezető asszony is áttanulmányozta a
szakmai anyagot, úgy keressék Őt, mert nyitott a kérdésben. Ezzel egyidőben választ kaphatnak
arra a kérdésre is, hogy a bérleti díjból milyen formában, mekkora részt juttat vissza a tankerület
az Általános Iskola részére. A legközelebbi beszámoló alkalmával erről az Általános Iskola
intézményvezetője tájékoztatást tud nyújtani a Testület részére. A térségi kézilabda alközpont
létrehozásának pozitív eredményeiről értesíti a tankerületi igazgató urat, aki vélhetően örömmel
fogadja a pozitív döntést.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Törekedni kell arra, hogy az Önkormányzat, az ÁMK és az
Általános Iskola között kialakult jó kapcsolat megmaradjon a jövőben is. A különböző
kulturális és sport rendezvények alkalmával közösen dolgoznak, és ezt az együttműködést a
jövőre nézve is meg kell őrizni.
Koszó-Dulka Andrea, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezetője: Őszintén reméli, hogy ez így lesz,
ezért mindent megtesz, rajta nem fog múlni.
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Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megismerte Koszó-Dulka Andrea pályázatát, és javasolja a Testületnek,
hogy Őt találja alkalmasnak az Általános Iskola intézményvezetői beosztás betöltésére.
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 Békéscsabai Tankerületi Központ felkérésének eleget téve, a Központ
által a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére meghirdetett pályázati kiírásra a Koszó-Dulka Andrea 5850
Mezőhegyes, Deák Ferenc utca 24. szám alatti lakos által benyújtott pályázata alapján találja
Őt alkalmasnak a magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának betöltésére,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
89/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására érkezett pályázat véleményezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (3) és (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva, a Békéscsabai
Tankerületi Központ felkérésének eleget téve, a Központ által a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére
meghirdetett pályázati kiírásra a Koszó-Dulka Andrea 5850 Mezőhegyes, Deák Ferenc utca 24.
szám alatti lakos által benyújtott pályázatot megismerte, és Őt alkalmasnak tartja a magasabb
vezetői (intézményvezetői) beosztás betöltésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2019. április 30.
Mitykó Zsolt polgármester: Gratulál Koszó-Dulka Andreának. Munkájához jó egészséget,
kitartást, sok sikert kíván!
9. napirendi pont: Rendkívüli támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület az előterjesztett tartalommal nyújtsa be a
rendkívüli támogatási igényt, ennek megfelelően hatalmazza fel a polgármestert a munkaanyag
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
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
adjon felhatalmazást a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
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rendkívüli támogatás munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására, kérje fel a
polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
90/2019. (IV.24.) Kt.sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Mikulán János néhai tanító részére örök temetkezési hely
biztosítása
Mitykó Zsolt polgármester: A Képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik a település
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szereztek, örök temetkezési hely céljára sírhelyet
adományozhat. Javasolja, hogy a Testület biztosítson örök temetkezési helyet néhai Mikulán
János egykori tanítónak, aki több évtizedes kiemelkedő oktató, nevelő munkáján túlmenően az
önkormányzat feladatellátáshoz önzetlenül nyújtott szakmai segítséget. Az előterjesztést
valamennyi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal, ezért javasolja a
Testületnek, hogy biztosítson örök temetkezési helyet néhai Mikulán János egykori tanítónak.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület biztosítson örök temetkezési helyet néhai
Mikulán Jánosnak, „A Városért” emlékéremmel kitüntetett egykori tanítónak.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a
határozati javaslat határozattá emelését javasolja.
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
biztosítson örök temetkezési helyet néhai Mikulán Jánosnak, „A Városért” emlékéremmel
kitüntetett egykori tanítónak, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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91/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
Mikulán János néhai tanító részére örök temetkezési hely biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése alapján örök temetkezési helyet biztosít
néhai Mikulán Jánosnak, „A Városért” emlékéremmel kitüntetett egykori tanítónak.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről értesítse néhai Mikulán János családját.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: az értesítésre: 2019. május 5.
11. napirendi pont: Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány – amely
korábban hasonló kéréssel már megkereste az önkormányzatot – beteg gyerekek
gyógykezelésére, valamint rehabilitációs tevékenység technikai és anyagi támogatására gyűjt
támogatást. Az Alapítvány kérése, hogy támogassák munkájukat. Jelenleg a Budapesti
Gyermekszív Központ részére gyógyszeradagoló pumpákra gyűjtenek, melyek értéke 500.000.Ft/db. Javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően ne nyújtsanak olyan szervezeteknek,
alapítványoknak anyagi támogatást, amelyek nem a helyi illetve a térségi embereknek
nyújtanak szolgáltatást, nem a helyi vagy a térségi emberek javát szolgálják. Az előterjesztést
a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
egyetértett a polgármester úr javaslatával, tehát a bizottság javasolja, hogy az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa a Testület az Alapítvány kérését.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület ne támogassa az Alapítvány kérését.
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
az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa az Ezer mosoly a Beteg
Gyermekekért Alapítványt, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
92/2019. (IV.24.) kt. számú határozat
Az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel nem támogatja az Ezer mosoly a Beteg Gyermekekért Alapítványt (1184
Budapest, Építő u. 15/A 1/5.).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2019. május 5.
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12. napirendi pont: A mezőhegyesi 23/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2019. február 27. napján tartott ülésén döntött arról,
hogy bruttó 15 millió Ft összegért eladásra kínálja a Mezőhegyes, 23/7 hrsz-ú hulladékátrakó
állomást a DAREH Önkormányzati Társulás részére. Tekintettel arra, hogy az ingatlan
értékének az akkori meghatározásához nem készült értékbecslés, a Testületnek vissza kell
vonnia az 54/2019.(II.27.) Kt. számú határozatát. Azóta a Társulás kérelmet nyújtott be az
ingatlan megvásárlására vonatkozóan, így a Testület döntésének előkészítése érdekében
elkészíttették az ingatlan értékbecslését a Leszing Kft-vel. A szakértő nettó 10 millió Ft-ban
jelölte meg az ingatlan forgalmi értékét. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület vonja vissza az 54/2019.(II.27.) Kt. számú
határozatát. Javasolja továbbá a bizottság, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által megjelölt
nettó 10 millió Ft áron értékesítse a Testület a 23/7 hrsz-ú ingatlant.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzatnak ingatlan értékesítése esetén ÁFA befizetési
kötelezettsége van, amelyet nem igényelhet vissza?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Igen. Az ÁFA-t ingatlan
értékesítése esetén meg kell fizetnie az önkormányzatnak. Visszaigényelni nem tudja.
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 vonja vissza az 54/2019. (II. 27.) Kt. számú határozatát, melyben
15.000.000,- Ft összegért felajánlotta megvételre az önkormányzat tulajdonát képező
mezőhegyesi hulladék-átrakóállomást (Mezőhegyes, 23/7 hrsz.) a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás részére,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
93/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 23/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő felajánlásának visszavonásáról
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 54/2019.
(II. 27.) Kt. számú határozatát, melyben 15.000.000,- Ft (azaz: tizenötmillió forint) összegért
felajánlotta megvételre az önkormányzat tulajdonát képező mezőhegyesi hulladékátrakóállomást (Mezőhegyes, 23/7 hrsz.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
részére, visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tájékoztassa a Zrt-t az ajánlat visszavonásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület értékesítse az
Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, Mezőhegyes 23/7 hrsz-ú, „kivett ipartelep”
művelési ágú, 4978 m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 12.700.000Ft áron a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás részére, és hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
94/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 23/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, Mezőhegyes 23/7 hrsz-ú, „kivett ipartelep” művelési ágú, 4978 m2 területű
ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 12.700.000- Ft áron a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (5900
Orosháza, Szabadság tér 4-6.) részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
13. napirendi pont: A mezőhegyesi 620/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. korábban
kérelemmel fordult a Testülethez, melyben jelezte, hogy fejlesztési elképzeléseinek
megvalósítása érdekében szeretné megvásárolni a Mezőhegyes Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Mezőhegyes, belterület 620/2 hrsz-ú, Kozma u. „kivett közpark” művelési
ágú, 2531 m2 területű ingatlant. Az ingatlan a vagyonrendelet 4. számú melléklete szerint
forgalomképes vagyon. A Képviselő-testület 17/2019. (I. 30.) Kt. számú határozatával döntött
a 620/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, az értékesítéshez szükséges értékbecslés elkészítéséről.
Az értékbecslés elkészült, mely értelmében a szakértő nettó 12.800.000,- Ft-ban (bruttó
16.256.000,- Ft) jelölte meg az ingatlan értékét. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület az ingatlanforgalmi szakértő által megjelölt nettó
12.800.000,- Ft áron értékesítse a 620/2 hrsz-ú ingatlant.
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
az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, Mezőhegyes 620/2 hrsz-ú, „kivett
közpark” művelési ágú, 2531 m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó
16.256.000- Ft áron értékesítse a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére, azzal, hogy
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az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, és hatalmazza fel a
polgármestert az az adásvételi szerződés megkötésére, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
95/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 620/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, Mezőhegyes 620/2 hrsz-ú, „kivett közpark” művelési ágú, 2531 m2 területű
ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 16.256.000- Ft áron a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
Bejelentések
1. Kitüntető díjak
költségvetésében

fedezetének

biztosítása

az

önkormányzat

2019.

évi

Mitykó Zsolt polgármester: A Testület döntött arról, hogy 2019. évben 2 fő részére „A
Városért” emlékérmet, és egy fő részére „A köz szolgálatáért” kitüntető díjat adományoz. „A
Városért” emlékéremmel a város címerével díszített aranygyűrű vagy a város címerével
ékesített emléktárgy jár. „A köz szolgálatáért” díj a város címerével, az adományozott nevével
és az adományozás évével ellátott emléktárgy jár. Elkészültek és 2019. április 27. napján ünnepi
testületi ülés keretében átadásra kerülnek „A Városért” emlékérem és díszokirat illetve
aranygyűrű (2 példány) és „A Köz szolgálatáért” emlékérem és díszoklevél (1 példány). Ezek
összértéke 435.705,- Ft. A testületnek döntenie kell, hogy az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében mely előirányzat terhére biztosítja ezen kiadásokat. Kéri a pénzügyigazdálkodási csoportvezető javaslatát.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Javasolja, hogy az
emlékérmek, az aranygyűrűk, illetve a díszoklevelek értékét a Testület az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa.
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 Városért” emlékéremmel és „A köz szolgálatáért” kitüntető díjjal járó, a város címerével
díszített 2 db aranygyűrű, a város címerével ellátott 3 db emlékérem és 3 db díszoklevél
értékének, 435.705,- Ft fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének adóbevételi
többlete terhére biztosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
96/2019. (IV. 24.) Kt. számú határozat
A kitüntető díjak fedezetének biztosításáról
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „A Városért”
emlékéremmel és „A köz szolgálatáért” kitüntető díjjal járó, a város címerével díszített 2 db
aranygyűrű, a város címerével ellátott 3 db emlékérem és 3 db díszoklevél értékének, 435.705,Ft (azaz négyszázharmincötezer-hétszázöt forint) fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. Az önkormányzat elővásárlási jogáról történő lemondás
Mitykó Zsolt polgármester: Tarkó Gábor Mezőhegyes, Csokonai u. 8. szám alatti lakos meg
kívánja vásárolni a Mezőhegyes belterület 881 helyrajzi szám alatti, természetben a
Mezőhegyes Kossuth u. 14. szám alatt fekvő kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlant, az Öregcsűr-magtár épületét. Az épület tulajdonosa Faragó Károly Mezőhegyes II.
József krt. 43. szám alatti lakos. A felek közötti adásvételi szerződés hatálya – tekintettel arra,
hogy az épület műemléki és világörökségi védettség alatt áll – az elővásárlási jog gyakorlásával
kapcsolatos jognyilatkozatok kiadását, illetőleg az arra nyitva álló határidő leteltét követően áll
be. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. (64.) 86. § (1) bekezdés
értelmében a Magyar Államot követően a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.
A Magyar Állam elővásárlási joga tekintetében a nyitva álló határidőben nem tett nyilatkozatot.
Az önkormányzatnak is nyilatkoznia kell az elővásárlási jog gyakorlásáról, avagy az arról
történő lemondásról. Javasolja, hogy az önkormányzat mondjon le elővásárlási jogáról.
Maximálisan támogatja, hogy Tarkó Gábor Úr, a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatója magánemberként felvállalja az épület felújítását és
megakadályozza annak összeomlását. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Faragó Károly (Mezőhegyes II. József krt. 43.) kizárólagos tulajdonát
képező Mezőhegyes belterület 881 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az 5820
Mezőhegyes Kossuth u. 14. szám alatt található 1956 m2 alapterületű kivett gazdasági épület,
udvar megnevezésű ingatlan (Öregcsűr-magtár épület) adásvétele kapcsán elővásárlási jogáról
mondjon le, arra való tekintettel, hogy az ingatlant 5.000.000,- Ft vételárért nem kívánja
megvásárolni, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
97/2019. (IV.24.) kt. számú határozat
Elővásárlási jogról való lemondás az Öregcsűr-magtár épület adásvétele
vonatkozásában
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire úgy határozott, hogy a
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Faragó Károly (Mezőhegyes II. József krt. 43.) kizárólagos tulajdonát képező Mezőhegyes
belterület 881 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az 5820 Mezőhegyes Kossuth u. 14.
szám alatt található 1956 m2 alapterületű kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan
(Öregcsűr-magtár épület) adásvétele kapcsán elővásárlási jogáról lemond, az ingatlant
5.000.000,-Ft (azaz: ötmillió forint) vételárért nem kívánja megvásárolni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázati
lehetőség
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A 2019. április 23. napján tartott
együttes bizottsági ülésen tájékoztatta a jelenlévőket az alábbi – napokban megjelent –
belügyminisztériumi pályázati felhívásról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra. A pályázati alcélok közül Mezőhegyes város vonatkozásában a c) alcélra
vonatkozó kiírás – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása lenne – a legoptimálisabb lehetőség.
Az a) és a b) alcél jelenleg nem érinti Mezőhegyest. A belterületi utak, járdák, hidak felújításán
belül a belterületi járdák felújítására javasolja a pályázat benyújtását. Belterületi utak esetében
ugyanis a már aszfaltburkolattal ellátott utak felújítására vonatkozik a kiírás. A Testület korábbi
iránymutatása és döntése alapján elkészültek az engedélyezési kiviteli tervek a három
utcacsoport – a József Attila utca – Ruisz Gyula utca; az Árpád utca – Alkotmány utca – Váczi
Mihály utca; valamint az Akácfa utca – Pacsirta utca – Orgona utca – vonatkozásában. Ezen
elképzelések megvalósítására a belügyminisztériumi pályázat nem alkalmas. Az ülést
megelőzően kiosztásra került átnézeti rajz javaslatot vázol fel a belterületi járdák felújítására.
A rajz három utcaszakaszra vonatkozóan tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján
iránymutatást tehet a Testület a pályázat esetleges benyújtására vonatkozóan. A pályázati kiírás
értelmében belterületi járdák felújítására maximálisan igénybe vehető támogatás mértéke bruttó
15 millió Ft. Adóerő-képesség szempontjából Mezőhegyes a 75 %-os támogatási kategóriába
esik, amely azt jelenti, hogy a maximális összeget megcélozva bruttó 3.750.000,- Ft önerőt
kellene biztosítania az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásának a határideje: 2019. május
31. A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16. A támogatás felhasználásának, a
beruházás megvalósításának végső határideje: 2020. december 31.
A pályázat előkészítése érdekében – az önkormányzat vezetőivel történő egyeztetést követően
– három utcaszakasz vonatkozásában készített felmérést. A három utca felújításra javasolt
szakaszait jelölte meg az átnézeti térképen.
Az 1. számmal jelölt utcaszakasz a Kórház utca – a Kórház oldalában – Szent György tértől az
István Király utcáig tartó szakasza, a másik oldalon a Templom utcától az István Király utcáig
tartó szakasza, mindösszesen 780 méter hosszan. A Kórház utca Kórház oldala – legfőképpen
a Kórház előtti szakasza – rendkívül kritikus állapotú. A másik oldal is rossz állapotban van,
töredezett, de ott kisebb mértékű a probléma. Ezen utcaszakasz felújításával egy
balesetveszélyes utcaszakasz felújítását tudnák megvalósítani. Ezen túlmenően a Kórház
utcában megkezdett járda felújítási programot tudnák folytatni. Ezen utcaszakasz felújítását
öntött járdabetonnal javasolja. Ezen utcaszakasz felújítását kiselemes járdaburkolattal nem
tudnák tovább folytatni, tekintettel arra, hogy nincs hozzá sem kellő anyagi fedezet, sem
szakember- munkaerő.
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2. számmal jelölte a Petőfi Sétányt, amely 340 méter hosszan, 3 méter szélesen, 1020 m2
területen kerülhetne felújításra a pályázat által. A vasúttal párhuzamos Petőfi Sétány
járdaburkolata rendkívül rossz állapotban van. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a sétány
műemléki környezetben van, aszfaltozott burkolattal. A Petőfi Sétány jelenlegi állapota nem
méltó sem a műemléki környezethez, sem a sétány jellegéhez. Mind a Kórház utca érintett
szakasza, mind a Petőfi Sétány becsült felújítási költsége bőven kimerítené a maximálisan
megpályázható bruttó 15 millió Ft összeget. A Petőfi Sétány felújítása kiselemes térkő
díszburkolattal történne, amelynek kiépítését fedezné a pályázaton elnyerhető maximális
összeg, ellenben a meglévő, régi szerkezet bontási munkálatait a támogatás már nem fedezné.
A bontási munkálatokat célszerű lenne saját erőből fedezni, vagy a Rajos István alpolgármester
út által bizottsági ülésen említett városi összefogással.
A harmadik lehetőség a Munkácsy utca óvoda hátsó kapubejárójától a Radnóti Miklós utcai
csomópontig terjedő szakaszának felújítása lenne, amely 270 méter hosszú, 1 méter széles
járdaszakasz felújítását jelentené. Ezen utcaszakasz felújítása kivitelezésének becsült költsége
4-4,5 millió Ft. Javasolja, hogy amennyiben a Testület a pályázat benyújtása mellett dönt, úgy
használják ki a maximálisan elnyerhető összegre történő pályázati lehetőséget. Ennél fogva
javasolja, hogy a Testület az 1. és a 2. számú alternatíva közül döntsön. A Munkácsy utcában
is szükséges a járdafelújítás, de nem olyan nagy a probléma, nem merül fel balesetveszélyes
állapot, mint a másik két lehetőség esetében. A Testület korábban döntött arról, hogy 1 millió
Ft keretösszeget különít el a költségvetésben, hogy építőanyagot biztosítson lakossági célú
járdaépítéshez. A három lehetőségen kívül felmerült még a Komlósi út egy meghatározott
szakaszának a felújítása, a II. József körúttól teljes hosszában, különösen az Ady Endre utca
becsatlakozásánál. Lehetőségként felmerült, hogy az 1 millió Ft-ot a kisebb utcaszakaszok –
Munkácsy utca, Komlósi út – járdaburkolatának a felújítására lehetne fordítani, tekintettel arra,
hogy az önkormányzatnak lehetősége nyílik kőműves szakember foglalkoztatására, akinek az
irányításával az önkormányzat a kritikusabb utcaszakaszokat az elkülönített pénzösszegből fel
tudná újítani. Javasolja, hogy az 1 millió Ft keretösszeget csoportosítsa át a Testület a
balesetveszélyes, kisebb utcaszakaszok saját erőből történő felújítására, és ne a lakosság
számára biztosítsanak építőanyagot, hanem hatékonyabban, több járdaszakaszt felújítva
használja fel az önkormányzat az összeget. A másik lehetőség, hogy az elkülönített 1 millió Fttal csökkenti a Testület a pályázathoz szükséges önerő összegét. Mivel egy hosszabb utca
felújítására elegendő a bruttó 15 millió Ft, célszerű lenne az 1 millió Ft-ot kisebb szakaszok
felújítására fordítani. Kéri a Testület javaslatát a pályázat benyújtását illetően, illetve –
amennyiben a pályázat benyújtása mellett dönt – arról is, hogy melyik utcaszakasz felújítását
célozzák meg. A pályázat benyújtásához szükség van a Testület döntésére, amelyben meg kell
jelölni, hogy a pályázathoz szükséges önerő összegét az önkormányzat költségvetésében milyen
tétel terhére tudja biztosítani. A pályázat benyújtási határidejére figyelemmel a tervezési
folyamatot rövid időn belül el kellene indítani. A bruttó 15 millió Ft maximum 5 %-a –
750.000,- Ft –felhasználható tervezési és műszaki ellenőrzési feladatok teljesítésére.
Amennyiben a Testület dönt a pályázat benyújtásáról és meghatározza, mely utcaszakasz kerül
felújításra, úgy a következő ülésre a tételes költségvetés ismeretében pontos összegekkel tud
szolgálni.
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Testület azon elképzelésére,
amely a három utcacsoport valamelyikének aszfaltburkolattal történő ellátását célozza meg,
nem nyújtható be pályázat jelen kiírás értelmében. A megvalósításra igyekeznek más
lehetőséget keresni. A pályázati kiírás szerint több utcaszakasz felújítására is van lehetőség?
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Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Igen, ellenben kettő javaslat – a
Kórház utca és a Petőfi Sétány felújítására tett javaslat – megvalósítása önállóan kimerítené a
pályázat által elnyerhető maximális támogatási összeget.
Mitykó Zsolt polgármester: Lehetőség van akár kettő utca egy-egy oldalán húzódó járdájának
a felújítására is?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Igen, a pályázat nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy több utca meghatározott utcaszakaszainak a felújítása valósulhasson meg.
Mitykó Zsolt polgármester: A három lehetőségen felül sajnos vannak még olyan
utcaszakaszok, ahol felmerültek problémák, de a felvázolt két utcaszakasz esetében a
legkritikusabb a helyzet. A Kórház utca vonatkozásában a Testületnek van egy ígérvénye a
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház irányába. A Kórház Mezőhegyesi Részlegében
bekövetkezett tűzesetet követően az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy segítséget nyújt a
Kórház környezetének rendezésében. Ilyen a balesetveszélyes fák kivágása, kerítés
felújításában történő segítségnyújtás, illetve a járdafelújítás. Sajnos egyik kérdésben sem történt
előrelépés. Ezen túlmenően a Kórház utca legkritikusabb – Kórház előtti – szakasza
balesetveszélyes állapotára már több lakossági bejelentés is érkezett.
Magyar Tibor képviselő: A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórháznak is volt egy ígérete a
Testület irányába a véradó állomás kialakítását illetően, így az önkormányzatnak – meglátása
szerint – nincs kötelezettsége a Kórház irányába. A Petőfi Sétány Mezőhegyes egyik
legimpozánsabb és legfrekventáltabb helyszíne. Már korábban is javaslatot tett a sétány
felújítását illetően. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelenlegi sétány elbontása egy összetett
feladat, hiszen – tudomása szerint – egy rendkívül vastag betonréteg található alatta. A sétány
felújítására megoldást kell találni, hiszen a sétány egy viszonylag forgalmas, sűrűn látogatott
helyszíne a városnak. A másik két lehetőség bármelyikének a választása a lakosság megítélése
alapján részrehajlásra adhat okot. A Petőfi Sétány felújítása esetén ez nem fordulna elő, hiszen
a sétány a város központi helyszíne, nagyon sokan használják közlekedésre. A három lehetőség
közül Ő a Petőfi Sétány felújítását javasolja.
Az aszfaltburkolattal nem rendelkező utak – mint például az Orgona utca – esetében a pályázat
nem teszi lehetővé az utak zúzott kővel történő felújítását. Példaként említi, hogy Orosházán
darált betonnal, az útszegély kialakításával újítottak fel utcát. Erre nem lenne lehetőség
Mezőhegyesen? Az érintett utak valamikor mészkővel kerültek feltöltésre, amelyek
összecementálódtak az idők folyamán, de nagyon nagy probléma, hogy hiányzik az oldalirányú
stabilitást biztosító útszegély. Ezek az utak is nagy terhelésnek vannak kitéve, így egyre
rosszabb állapotba kerülnek. Nem lehetne-e lépéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett
utakat felújítsák azzal a módszerrel, amellyel Orosházán felújították az utat? A lakóházak
normál körülmények között történő megközelítése érdekében akár lakossági összefogást is
lehetne kezdeményezni. Aszfaltburkolatú út kiépítésére az önkormányzat önerőből nem lenne
képes, ezért törekedni kellene más megoldás kidolgozására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Összehasonlításként említi, hogy a 47. majori út 800 méteres
szakaszon történő felújítása – ahol nem alakítottak ki útszegélyt – 11 millió Ft-ba került. A
Magyar Tibor képviselő úr által említett technikával történő útfelújítás is igen komoly összeget
igényelne. Amennyiben az önkormányzat olyan bevételi forráshoz jut, amelyből
megvalósítható a beruházás, úgy a Testület dönthet a beruházásról.
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Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A 81. majori útfelújítás sikeresen
befejeződött, annak műszaki átadás-átvétele a mai nap folyamán megtörtént. A 81. majori út
felújítása VP pályázat keretében valósult meg. Megítélése szerint rendkívül jó minőségű
kivitelezésben történt a felújítás. A kivitelezés befejezését követően – bár a pályázat nem írja
elő – teherbírás-mérést végeztettek. Ez azért lényeges, mert ezzel a mérési adattal, amennyiben
a későbbiekben lenne rá forrás, úgy ezen felújított útszakaszt aszfaltburkolattal is el lehetne
látni. A 81. majori útfelújítás több mint 18 millió Ft-ba került. A 47. majori út felújítása közel
800 méteres szakaszon valósul meg. Ezen útszakasz vonatkozásában a meglévő út javítására,
felületi karbantartására kerül sor, tekintettel arra, hogy olyan szintű felújítás, mint ami 81.
majorban történt, már egy komoly tervdokumentációt igényelt volna. Hasonló minőséget
szeretnének elérni a 47. majori út felújítása során, mint 81. majorban. Erre akkor lesz lehetőség,
ha sikeres tárgyalásokat folytatnak a kivitelezővel és a Ménesbirtokkal. A Magyar Tibor
képviselő úr által említett orosházi útfelújítással kapcsolatosan annyiban kíván reagálni, hogy
az érintett orosházi utca útburkolatának aszfaltburkolattal történő felújításának
előkészületeinél, terveztetésénél Ő is közreműködött. A tervező Moldován Attila
építészmérnök, a KÖVIMET Kft. ügyvezetője volt. A beruházás az útburkolat teljes
megépítésével 120 millió Ft-ba került volna. Orosháza Város Önkormányzata úgy valósította
meg az érintett utca felújítását, hogy pályázaton nyert több mint 20 millió Ft-ot, és az
önkormányzat saját forrásból biztosított további 20 millió Ft-ot. Ezen összegből az utca egy
szakaszát újították fel, annak teljes befejezéséig közel ugyanekkora összegre lesz szükség. A
nagyságrendeket érzékeltetve, rendkívüli költséget jelent az útburkolat felújítása, még olyan
formában is, hogy azt nem aszfaltburkolattal látják el. A Mezőhegyes 47. majori út felújítása is
rendkívüli nagy költséget jelent az önkormányzatnak, és a Ménesbirtok támogatása rendkívül
nagy segítséget jelent a városnak. A 47. majori út felújítása mindösszesen 11 millió Ft-ba kerül,
amelyből az önkormányzat nettó 4.467.650,- Ft + Áfa összeget biztosít, tekintettel arra, hogy a
Ménesbirtok a fennmaradó összeg erejéig a gépbérlést, kőzúzalék és szállítási költséget
finanszírozza, amely rendkívül nagy segítség a városnak.
Rendkívüli mértékű az építőanyag áremelkedés viszonylag rövid időintervallumon belül, akár
kéthavonta is emelkedhet, és a szállítási költség közel azonos összeget ölel fel, mint az
anyagköltség, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes és a térség földrajzi helyzete, fekvése okán
rendkívül drága a zúzott kő. A 81. majori út felújításához Lázár János kormánybiztos úr
segítségével kedvező áron tudtak zúzott követ beszerezni, ellenkező esetben nem tudták volna
a pályázati támogatás keretében megvalósítani a felújítást. Békés megyében több település azért
nem tudja teljesíteni a VP pályázati feltételeket, mert az építőanyag áremelkedések okán a
rendelkezésre álló támogatásból nem tudják megvalósítani a beruházást.
Rajos István alpolgármester: A pályázati kiírás értelmében – erősítve Magyar Tibor képviselő
úrnak a Petőfi Sétány felújítására irányuló javaslatát – a tömegközlekedés által igénybe vett
utak felújítására irányuló pályázatok előnyt élveznek. Erre tekintettel, nagyobb eséllyel
pályázna az önkormányzat a Petőfi Sétány felújítására. Az önkormányzat korábban több ízben
benyújtotta erre a pályázati kiírásra a pályázatot, de sajnos – 1 kivétellel – minden alkalommal
elutasításra került. Úgy véli, hogy élni kell a pályázati lehetőséggel, és a szükséges önerőt –
mint ahogyan a korábbi években is – az önkormányzat ki fogja tudni gazdálkodni. A Petőfi
Sétány felújításának a javaslata emellett felveti a társadalmi összefogás lehetőségét is.
Mitykó Zsolt polgármester: Amennyiben a Testület igényt tart rá és megfelelő alkalmat
tudnának keríteni arra, úgy közösen megtekinthetik a 81. majori útfelújítás eredményét.
Korszakalkotó döntésnek minősül a Testület részéről, hogy a város három – aszfaltburkolattal
nem rendelkező – utcacsoportjának előkészítését, terveztetését elhatározta, és felkarolta ezt az
ügyet. A járdák pályázat útján történő felújításának előkészítését is igyekeznek úgy
megvalósítani, hogy az minél több területen valósulhasson meg, hogy a lakosság érzékelhesse,
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figyelemmel vannak irányukba. A járdák felújítására irányuló javaslatok bármelyikét
felvállalhatja a Testület olyan szempontból, hogy mindegyik megvalósítása fontos lenne, és a
lakosság érdekeit szolgálja. A Kórház utcai járdafelújítás olyan szempontból bír jelentőséggel,
hogy a Kórházban történt tűzeset alkalmával nagy volt az esélye annak, hogy bezárják a Kórház
Mezőhegyesi részlegét. Nagy munka, és erőfeszítés árán elérték, hogy a bezárás ne történjen
meg, amely egy nagy eredménynek számít. A városban lévő járdák kritikus, rendkívül
balesetveszélyes szakaszait az eddigiekben fel tudták újítani és ezt a tendenciát lehetne a
jövőben is tovább folytatni.
Magyar Tibor képviselő: Az 1 millió Ft keretösszegből – amelyet a Testület a költségvetésben
lakossági célú járdaépítésre különített el – azon járdaszakaszokat, amelyek műszaki
állapotukból kifolyólag balesetveszélyesek, fel lehetne újítani. A Kórház utcán lévő kritikus
szakaszokat javítsák ki. A Munkácsy utca érintett szakasza – megítélése szerint – nem
balesetveszélyes, ott nincs olyan nagy probléma, mint a másik két javasolt utcaszakasz estében.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az 1 millió Ft kevés
összeg ahhoz, hogy a városban lévő balesetveszélyes járdaszakaszok mindegyikét kijavítsák.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Azonban a Kórház- és esetleg a
Munkácsy utca balesetveszélyes szakaszainak kijavítására elegendő.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Munkácsy utca járdafelújításának javaslata onnan merült fel,
hogy korábban lakossági összefogással kezdeményezték a járdafelújítást, amelynek kérdése a
Testület előtt is járt. A Munkácsy utcai járdafelújítás indokolt abból a szempontból, hogy ott
található az óvoda és a bölcsőde. A Komlósi út Ady Endre utcánál történő csatlakozásánál
rendkívül rossz állapotban van a járda.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A Komlósi úton vannak rendkívül
rossz állapotban lévő járdaszakaszok, de azok nem életveszélyesek. A Komlósi út Ady Endre
utcánál történő csatlakozása esetleges felújítása esetén meg kell erősíteni ezen szakaszt és meg
kell akadályozni, hogy a nagy tömegű gépjárművek áthaladhassanak rajta, hiszen azok teszik
tönkre.
Mitykó Zsolt polgármester: Magyar Tibor képviselő úr javaslata értelmében a pályázatot a
Petőfi Sétány felújítására nyújtsa be a Testület, az 1 millió Ft lakossági járdafelújításra
elkülönített keretösszeget pedig a rendkívül balesetveszélyes járdaszakaszok felújítására
fordítsa.
Magyar Tibor képviselő: A járdafelújítást elsősorban azokon az utcaszakaszokon végezzék
el, ahol nagyon rossz állapotban vannak a járdák, balesetveszélyesek, ez elsősorban a Kórház
utcát jelentené.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Korábban a Testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a rövid határidejű pályázatok esetén – a közbeszerzési szabályzatban
foglaltaknak megfelelően – kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozással kössön szerződést. Az idő rövidségére, illetve arra való tekintettel, hogy a
tervezés időigényes, az árajánlatokat minél hamarabb be kell kérni, és meg kell kezdeni a
terveztetést. Ezen pályázat esetében abban az esetben kerül sor a megrendelésre, ha a tervezői
díjat a pályázatban rendelkezésre álló keret biztosítja. Emellett kötelező műszaki ellenőr
foglalkoztatása is, akinek a díját szintén tartalmaznia kell a támogatás 5 %-ának. Amennyiben
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az árajánlatok a keretösszegen belül leszek, úgy megrendelhető a tervezői munka, és ezáltal a
májusi rendes ülésre a dokumentumok részletes kidolgozásával, tételes költségvetéssel elő
tudják terjeszteni az anyagot. A pályázat benyújtásához szükség van a Testület döntésére,
amelyben rendelkezik a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tekintettel arra, hogy a Petőfi Sétány műemléki környezetben
található, a felújítást illetően egyeztetni kell az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatallal.
Korábbi testületi ülésen már felmerült a sétány felújítása, így az egyeztetés megtörtént. Az
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása értelmében a sétány felújítását össze kell
hangolni a Ménesbirtok fejlesztési elképzeléseivel, és egyeztetni kell a Ménesbirtok által
megbízott tervezővel. Illetve egyeztetni szükséges a város főépítészének a Ménesbirtok
főépítészével. A Hivatal azért kéri a Ménesbirtokkal való egyeztetést, hogy a burkolat
kialakítását illetően is egy egységes városkép alakuljon ki.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
pályázatot illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 6/2 és 9 hrszú ingatlanokon fekvő „Petőfi sétány” járdaburkolatának felújítása érdekében nyújtson be
pályázatot a Belügyminisztérium által meghirdetett, 2019. évi „Önkormányzatok
feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásban foglalt
feltételek alapján, mely érdekében hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére a beszerzési szabályzat szerint
kérjen árajánlatokat szakági tervezőktől, és a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel kössön
szerződést, és a pályázat önerejének fedezetét – attól függően, hogy mekkora lesz az elnyert
támogatás – az önkormányzat 2019. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére
biztosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
98/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 6/2 és 9 hrsz-ú ingatlanokon fekvő Petőfi sétány járdaburkolatának
felújításáról
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő 6/2 és 9 hrsz-ú ingatlanokon fekvő „Petőfi sétány”
járdaburkolatának felújítása érdekében pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által
meghirdetett, 2019. évi „Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására”
elnevezésű pályázati kiírásban foglalt feltételek alapján.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges műszaki
dokumentáció elkészítése érdekében a beszerzési szabályzat szerint kérjen árajánlatokat
szakági tervezőktől, és a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel kössön szerződést.
A pályázat önerejének fedezete – attól függően, hogy mekkora lesz az elnyert támogatás – az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzatában járdaépítésre
elkülönített 1 millió Ft-ot a rossz minőségű belterületi járdák javítására használja fel, különös
tekintettel elsősorban a Kórház utca, másodsorban a Munkácsy utca problémás
járdaszakaszaira, és kérje fel a polgármestert, hogy a testület döntését figyelembe véve
intézkedjen a járdafelújítások ütemezéséről, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
99/2019.(IV.24.) Kt. sz. határozat
A költségvetésben járdaépítésre elkülönített összeg felhasználása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének dologi kiadások előirányzatában járdaépítésre elkülönített 1 millió Ft-ot (azaz
egymillió forintot) a rossz minőségű belterületi járdák javítására használja fel, különös
tekintettel elsősorban a Kórház utca, másodsorban a Munkácsy utca problémás
járdaszakaszaira.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntését figyelembe véve intézkedjen a járdafelújítások
ütemezéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: folyamatában
4. Csőtörés
Mitykó Zsolt polgármester: 2018. december hónapban az Általános Iskola épülete udvarán
csőtörés következett be. A problémát igyekeztek rövid időn belül orvosolni, de a végső
helyreállítási munkálatokat meg kell rendelni. A ballagási ünnepségig a helyreállítási
munkálatokat el kell végeztetni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Időközben egyeztetett egy kivitelezési vállalkozással, annak
érdekében, hogy a helyreállítási munkálatok rendben megtörténjenek. A vállalkozás
szakemberei felmérést végeztek a helyszínen.
Mitykó Zsolt polgármester: A helyreállítási munkálatok legalább 1 millió Ft-ot fognak
felölelni. A helyreállítási munkálatokért díjat fog felszámolni a vállalkozás, illetve vélhetően
az Alföldvíz Zrt. is.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A kivitelezési munkálatok részleteiről, azok költségeiről
részletes tájékoztatást a későbbiekben fognak nyújtani. A helyreállítás költségeinek a
biztosításáról a Testületnek döntést is kell hoznia.
Magyar Tibor képviselő: Az Alföldvíz Zrt. a helyreállítási munkálatok költségét nem
számolja bele a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesztési, rekonstrukciós
költségekbe?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A 2019. évi GFT-ben meghatározott
fejlesztések már elfogadásra kerültek, azok módosítására az idei évben nincs lehetőség.
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Magyar Tibor képviselő: Talán a jövő évi fejlesztések között is szerepeltethető, meg kell
próbálni, rá kell kérdezni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye
meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját
és napirendjeit.
2019. május 29. (szerda) 15 óra
Napirendi pontok
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ (a volt Önkormányzat Szociális
Intézményegysége) 2018. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és Kerekes György képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben kitüntetési ügyben kell döntenie, ezért a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1630 órakor –
berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
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