Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15/2019.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 25. 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: Pap István Tibor vezérigazgató, Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Tóth
Péter tűzoltóparancsnok, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila
Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK), Gál Mária intézményvezető,
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület, a bizottságok tagjait, a jegyző
urat, az aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, az intézmények vezetőit, a
polgármester és képviselő jelölteket, a tisztelt megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Mezőhegyes Város Képviselő-testületének
elmúlt öt éves ciklusa munkaterv szerinti utolsó rendes nyilvános ülése 2019. szeptember 25.
napján 15 órakor kezdetét veszi.
A 2014-2019. év közötti önkormányzati választási ciklus a végéhez közeledik. Úgy véli, hogy
az illendőség és az ügyviteli protokoll is megköveteli, hogy az elmúlt 5 évben Mezőhegyesért
végzett munkáról zárszámadást készítsen a Testület. Általában a polgármester feladata ezt
megtenni, azonban az együttgondolkodás jegyében végzett munka alapján a lakosság által
megválasztott minden képviselőnek lehetőséget biztosít arra, hogy ciklusértékelést,
önértékelést tartson. Az összefoglalók nem az aprólékos részletességig taglalják a napi, heti
vagy évekre kiható tevékenységeket, inkább a főbb döntéseket és azok kihatásait próbálja
összegezni. Mivel munkássága első pillanataitól kezdve markánsan képviselte a település
alapjait jelentő Ménesbirtokkal kapcsolatos ügyek kezelését, így természetes, hogy az
összefoglaló, ciklusértékelő beszédek sorába a jelenlegi vezérigazgatót is felkérte.
Reméli, hogy az október 13.-a után hivatalba lépő Képviselő-testület továbbviszi ezt az általa
elindított „zárszámadás programot”.
Minden hozzászólónak ugyanazon feltételek mellett van lehetősége publikálnia gondolatait,
véleményét. A polgármester, alpolgármester három A4-es oldal, 2-es margótávval határolt
keretei között rögzíthette mondandóját. Ez a képviselőkre vonatkozóan 1-1 oldalt jelent, majd
a vezérigazgató úr szintén 3 oldal terjedelemben szólalhat fel.
A zárszámadó tájékoztató nem vitafórum.
A jelenlévőkben megfogalmazódó gondolatok és vélemények ütköztetésére később lesz
lehetőség.
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A képviselő-jelölteket őszinte tisztelettel hívta meg erre az eseményre, hiszen jelöltségükkel
vállalták, hogy gondolataikkal, véleményeikkel, aktív közreműködésükkel élhetőbbé,
sikeresebbé kívánják tenni Mezőhegyest! A képviselő-testületi ülésen felszólalók gondolataiból
közvetlenül tájékozódhatnak a helyi társadalompolitika irányvonalairól.
A 10 személy publikációja után szünet következik, majd a képviselő-testület elmúlt 5 éves
ciklusának utolsó tanácskozására kerül sor.
A 2014. évi őszi önkormányzati választások után, mint polgármesternek, Mezőhegyes
konzervatív értelemben vett létét veszélyeztető problémákkal kellett szembesülnie. Mindenki
előtt ismeretes átalakításokat eredményezett volna a földforgalmi törvény Mezőhegyesre
szabott végrehajtása. Az írott sajtónak, a televíziónak adott interjúiban, a vezető politikusokkal
folytatott tárgyalásokon mindvégig egy olyan elképzelést szorgalmazott, amelyek a most
ismeretes Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. alapjaihoz hasonlatosak voltak. Nagyon
sok ember ma Mezőhegyesen – akár ebben a teremben ülők közül is többen – ennek a
helytállásnak köszönhetik munkahelyüket, családjuk nyugalmát. Hangsúlyozza, hogy a
megbeszélések során, amit Lázár János minisztertől és Farkas Sándor kormánybiztostól kért,
mind teljesültek, amit ígértek, azt hiánytalanul teljesítették.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény egy új korszak
kezdetét jelenti Mezőhegyes történelmében, amely elvitathatatlan tény, és ennek a ténynek a
súlyát a jövőre nézve sem szabad kisebbíteni!
Ugyanakkor a jövő attól az igyekezettől és fáradságot nem ismerő munkától lesz élhető, amely
csak most kezdődött el, és mint ahogy a statisztika mutatja, legalább 5090 mezőhegyesinek kell
benne helyet kínálniuk. Azt vallja, hogy a városnak is fel kell építenie magát a vállalattól elvárt
szinthez! Így napról-napra kell formálni a település alapjait, harmonizálni a Ménesbirtok
elképzeléseihez, mert Mezőhegyes küldetése ma már nem csupán annyi, hogy akik itt élnek jól
érezzék magukat, hanem az, hogy példája legyen a Kárpát-hazának! Ezen az úton haladva be
kell látni, hogy azok a források, amelyek más településekre is elérnek a központi költségvetés
normatíváiból, nem elégségesek. Valamint nem elégségesek a TOP pályázatokból, az EFOP
pályázatokból lehívható, vagy bármely más általános hazai vagy EU-s források. Hangsúlyozza,
hogy Mezőhegyes nem általános, hanem egyedi, és ezért rendkívüli forrást kell elérni, hogy
felzárkózhassanak a településfejlesztésben, vagy éppen előrébb lépjenek az átlagnál. Ez nem
megy másképp csak úgy, hogy szorosabb és szorosabb kapcsolatot létesítenek a Kormánnyal.
Ehhez az együttműködéshez az alapokat letette, letették.
A ciklusra vonatkozó népességi adatok:
2015. január 1. napján a lakosságszám 5410 fő, míg 2019. augusztus 31. napján 5090 fő. Az
elmúlt 5 évben 320 fővel csökkent Mezőhegyes lakosságszáma. Az elköltözések is tükröződnek
az adatokból, de figyelemre méltó a halálozási és születési adat: évente átlagosan 100 ember
hal meg, és 33 gyermek születik Mezőhegyesen (5 év alatt 500 halálozás, 166 születés). Ez a
csökkenő tendencia önmagában is elgondolkodtató, és levonhatják azt a következtetést, hogy
2020. vagy 2021. évben 5000 fő alá kerül a település lélekszáma. Mi lesz az óvodai
csoportokkal, általános iskolai osztályokkal? Az ott dolgozók álláshelyeivel? Ebben a ciklusban
már volt olyan év, amikor egy osztály indult. Az elvándorlás és a természetes lakosságszámcsökkenés adóforint kiesést jelent, sőt adóerő növekedést jelent, ami negatív tényezőknek is
lehet elindítója, valamit a közösségi élet kiüresedését is előrevetíti.
Az állami támogatások egyre kevesebb lakosságszámmal számolnak, ugyanakkor a feladat
megmarad (ilyen például, hogy a 20 hektáros belterületi park nem lesz kisebb attól, mert
kevesebb lesz annak gondozására az állami támogatás).
Kellemetlen volt számára a Ménesbirtok vezérigazgatója irányába az a kérés, hogy a vállalat
adóját az előírás szerinti időpont előtt utalja, mert ha nem, részben leállt volna a város
működése. Vélhetően hasonlóan kellemetlen volt az alpolgármester úrnak a
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Belügyminisztériumban a rendkívüli támogatást kijárni. Volt időszak, amikor nagyon nehéz
volt megoldani a likviditási nehézségeket.
A ciklus alatt 76 millió Ft és 133 millió Ft közötti összegben mutatkozott költségvetési hiány.
Jogszabály értelmében nem lehet hiányos a költségvetés, de erre is van megoldás. Ennek
ellenére a Testület minden évben elfogadta a költségvetést, és a 113 fő önkormányzati dolgozót
minden hónapban kifizették. Egy önkormányzati dolgozótól sem kellett anyagi probléma miatt
megválni. 2019. október 14. napjától ezeknek az embereknek a családja és persze a város többi
lakója is az új Testület döntéseitől fog függeni.
A költségvetés bevételi lehetőségeit tekintve és az adópolitikát nézve, 2018. évben 211 millió
Ft volt a helyi adóbevétel. Ebből 178 millió Ft volt az iparűzési adó. Hangsúlyozza, hogy ezen
összeg jelentős részét a Ménesbirtok által befizetett adó képviselte. E két szám különbözete volt
a lakosságtól befolyó adó mértéke. Költői kérdésként fogalmazódik meg, hogy ebből
következően ki és milyen súllyal szóljon bele a helyi döntésekbe…
Alapvető tevékenységi köre között szerepelt az ingatlanok, közösségi terek hasznosításának
újragondolása. Hogyan lehet hasznosabbá, élhetőbbé, esztétikusabbá, energiahatékonyabbá
tenni a mezőhegyesi épületeket, tereket?
A testület első jelentős feladata az előző képviselő-testület által megkezdett közvilágítási
projekt lezárása volt. A településen mintegy 190 millió Ft értékben cserélődtek le modern
izzókra a közvilágítást biztosító lámpatestek. Ezen projekt eredményessége felemelő érzés volt.
Az már kevésbé, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda a testület megalakulása után, polgármesterré
történő kinevezésének első napjaiban megkezdte a projekttel kapcsolatos vizsgálatot.
Szerencsére a vizsgálat megnyugtatóan záródott. A leendő testületnek hozzá kell szoknia, hogy
döntéseiket nyomon követheti az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a
közbeszerzéseket felügyelő bizottság és más nagy nyomatékkal bíró szerv is.
Újszerű üzleti program volt, hogy a település 3 helyszínén épült ki napelem park. Az ÁMK
tetején és a Jókai utca vonalán francia, illetve a volt cukorgyár területén spanyol hátterű
tulajdonosok magyar cégei építettek ki energiaparkokat. Az önkormányzat ugyan nem fektetett
be tőkét az építkezésbe, de az adóforint növelése érdekében a megvalósulásig számos nehéz
tárgyalást kellett lebonyolítani a testület bevonásával.
A hulladékgazdálkodást illetően a DAREH által, a települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztésére irányuló program keretében 69 település összefogásával sikerült olyan
EU-s forrást találni, amely által a Pitvarosi úton lévő régi szeméttelep lezárásra került. Ez a
lépés óriási cselekedet volt a környezetterhelés megszüntetése szempontjából. Modern,
szelektív, válogatott szemétgyűjtés valósul meg a településen. Alapvetően 3 szekció kerül
elszállításra: a sárga kukában a válogatott, a fekete kukában a kommunális hulladék, és külön a
zöld hulladék. Az önkormányzatnak ugyan nem kötelező feladata, de rendszeresen elszállítja a
magánházak elől – saját forrása terhére – a zöldhulladékot. Megteszik, a lakosság
komfortérzetének javítása érdekében. A településen – a központi szabályozásnak megfelelően
– tilos a zöld hulladék égetése, azt a testület külön rendeletben sem engedélyezte. A holnapi
nap folyamán lesz DAREH közgyűlés, amelynek keretében átvételre kerül 16 db új 20 tonnás
hulladékszállító autó, így folyamatosan cserélődik le a régi géppark.
Európai Uniós KEHOP pályázaton keresztül mintegy 2 milliárd Ft összértékű beruházás valósul
meg konzorciumban Mezőhegyesen és Méhkeréken. Európai Uniós előírás, hogy a 30 évnél
régebbi szennyvízkezelő telepeket fel kell újítani. A pályázatot Méhkerékkel együtt nyújtották
be. A pályázatnak köszönhetően Mezőhegyesen új szennyvízkezelő állomás épül, és a Hild
János utcán mintegy 400 méteren csővezeték javítás történik. Várhatóan november hónapban
kerül sor a szennyvízkezelő telep próbaüzemére.
A lakosság körében rendkívüli módon megosztotta a véleményeket az ÁMK épület
működtetésének és fenntartásának az átadása.
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Az ÁMK épületének menedzselése nagyon komoly tárgyalásokat hozott magával. Ebben az
épületben található szervezetileg az önkormányzat költségvetésében szerepeltetett József Attila
Általános Művelődési Központ intézményegységei közül a közművelődés és könyvtár a
szükséges közösségi terekkel. Itt található továbbá a Mezőhegyesi József Attila Általános
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Vitathatatlan, hogy a település legnagyobb,
leglátogatottabb közösségi színtere az ÁMK épülete. Erre figyelemmel törekedni kell arra, hogy
a két intézmény közötti jó kapcsolat fennmaradjon. Az épületnek egész nap működnie kell,
ezért meg kell találni azokat a forrásokat, amelyekkel ezt a legmagasabb színvonalon el tudják
érni. Az ÁMK épületének működtetése (víz, gáz, villany) a költségvetésben mintegy 33 millió
Ft-ot emésztett fel, mindaddig, amíg 2017. évben a Békéscsabai Tankerület átvette az épület
működtetését és fenntartását. 2018. évben sem és most sem éri el a működtetéshez fizetendő
hozzájárulás a 1,5 millió Ft-ot. 2013. év előtt több mint 100 millió Ft dologi jellegű kiadást
jelentett az épületben folyó tevékenységek működtetése. Az épülettel kapcsolatosan fontos még
megjegyezni, hogy 25 millió Ft értékben építették ki a távhő fűtést kiváltó egyedi
fűtésrendszert.
Felújításra került az extrém pálya, továbbá a két fogorvosi rendelő és a váróterem.
Példaértékű együttműködésről tett tanúbizonyságot a testület a volt Kantár épületének
értékesítése során folytatott tárgyalásakor. Rendkívüli jelentőséggel bíró intézkedése volt a
testületnek a volt Kantár épületének értékesítése, hiszen arculati szempontból is a város egyik
legmeghatározóbb épületéről van szó. Sajnos a Kantár épületét sokáig nem tudták az
Okmányirodán kíván egyéb funkcióval feltölteni. Nem tudták olyan funkcióval feltölteni,
amely biztosította volna annak működtetését, fenntartását, felújítását. Tárgyalásokat folytatott
Lázár János kormánybiztos úrral. A lakossággal együtt érték el, hogy a Ménesbirtok vezetősége
fogékony lett arra, hogy a Zrt. ne csak a termelés területét fejlessze, hanem kitekintsen a város
irányába, és a turisztika területét is fejlessze, segítséget nyújtson a város turisztikai attrakcióinak
a kidolgozásában. Ahhoz, hogy a város bevételhez jusson, többek között fel kell újítani az
épületeket is. A kormányzati támogatáshoz olyan előterjesztést kell a Kormány elé terjeszteni,
amelyben az épület funkcióval történő megtöltését igazolják.
Miután tudomására jutott, hogy Mezőhegyesen tervezik megszüntetni az Okmányirodát,
igencsak felértékelődött azon törekvése súlya, amely eredményeképpen sikerült eladni a Kantár
épületét. Megkezdődtek a tárgyalások. Agrárcentrum és kormányablak szintű ügyintézés
központja lett Mezőhegyes egyik legmeghatározóbb épülete. A jegyző tanúja volt annak a durva
tárgyalásnak, amely a település részéről sikeresnek mondható pontot tett a folyamat végére.
Ezen asztalnál ülve olykor kemény csatákat kell vívni a település érdekében.
A depóniánál található hulladékátrakó állomás területének értékesítése a ciklus eleje óta
napirenden volt, sajnos sokáig nem találtak rá megoldást. Végül az ingatlant sikerült
értékesíteni. Ezen ingatlaneladásokból befolyt összeg képezte részben vagy teljes egészében a
Templom utcai esővízelvezető-rendszer szakaszrekonstrukcióját, az út aszfaltozását. Szintén a
Templom utcai közúti átjáró szerkezeti helyreállítását, az út aszfaltozását.
40 év adósságát törlesztették a Kantár értékesítéséből befolyt bevételből, amikor 34 millió Ftot biztosított a Testület a Posta utcai sportpálya, illetve az ÁMK tornacsarnokának felújítására.
A munkálatokhoz szükséges további 40 millió Ft-ot Lázár János kormánybiztos személyes
döntése nyomán, a Ménesbirtok TAO forrása jelentette.
Az Európai Uniós forrásból a megyei, települési elképzelések kielégítésére összeállított Területi
Operatív Program keretében mintegy 2 milliárd Ft értékben állítottak össze ingatlan- és
térfelújítási programot. Ezeket az elképzeléseket az alpolgármester úr fogja ismertetni.
Sikerült a képviselő-testülettel elfogadtatnia, hogy vegyék komolyan számításba a belterületi,
még nem aszfaltos utak burkolását. Ennek a projektnek a mérnöki becsült költsége 200 millió
Ft. Reméli, hogy az új testület igyekezni fog – még ha szakaszosan is, de – megbirkózni a
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feladattal. Nyilván az új Képviselő-testület lobbierején fog múlni, hogy lépésről-lépésre
haladjon előre, teljesítve a lakosság ezirányú elvárását.
A Közfoglalkoztatási program 2015. évben 300 fővel indult, jelenleg 75 fő vesz részt a
különböző programokban. Sikeresnek véli ezen program teljesítményét, hiszen a köztéri padok,
járda, buszmegálló és az azok előállítására alkalmas eszközök, traktorok, itt maradnak a város
használatában. A programban termelt konyhakerti növények a közétkeztetést gyarapítják. A
lombseprű készítéssel egyértelműen olyan elégedettséget váltottak ki a Belügyminisztériumból,
hogy állandó meghívottjai lettek a Békés megyei és az Országos Közfoglalkoztatási
Kiállításnak.
Az előttük álló 5 év megkerülhetetlen feladata lesz, és csakis közösen tud jövőbetekintő
megoldást találni az önkormányzat és a Ménesbirtok a majorokban élő emberek számára.
Számára megelégedettséget jelent, hogy sikerült éves szinten 15 millió Ft ráfordítással
működtetni a 3 tanyagondnoki szolgálatot. Ezen túlmenően az óvodás busz, az ételkiszállítás is
zavartalanul biztosított. Átfogó rendezési terv készítése és végrehajtása nélkül azonban szétesik
a még meglévő majori közösség. Ennek a tervnek az alapjait rakta le, amikor az év eleji testületi
ülésen arra kérte a Kormánybiztos urat, hogy a majorokra kiterjedő felmérést közösen készítsék
el a Ménesbirtokkal. A felmérés elkészült, amely megtalálható a jegyzőnél, illetve a
Ménesbirtoknál is.
Az egészségügyi, szociális ellátó rendszerük állapotának felülvizsgálata, fejlesztése napi szintű
beavatkozást vár el a testülettől. A gyakorlatban is a polgármesternek kell elmenni orvost
toborozni. Ebben a pillanatban Dr. Szegvári Péter háziorvos és Dr. Varga Sándor gyermekorvos
praxisának körülményeit szükséges napirenden tartani. Kiemelt fontossággal bír az orvosi
ügyelet fejlesztésének kérdése, problematikája. Jelenleg a kunágotai székhelyű orvosi ügyelet
kistérségi szintű fenntartásához az önkormányzat évente kötelezően 3,4 millió forinttal járul
hozzá. Ezen felül önként vállalt évi 17 millió Ft-ból működteti az önkormányzat a helyi
elsősegélynyújtó helyet. Ez a problémakör folyamatosan terheli a költségvetést, és
konfliktushelyzetet tart fenn a lakosság és a képviselő-testület között. A testület ettől
függetlenül felvállalta ezen feladatot, és a jövőben szorgalmazni fogja a lakosság teljeskörű
egészségügyi ellátásnak biztosítása érdekében az elsősegélynyújtó hely fenntartását.
Mezőhegyes kulturális élete, a helyi és nemzetközi-testvértelepülési vonatkozásai tartalmasak,
eredményesek. Kiemelkedő eseményt jelent a Mezőhegyesiség-tudat formálásában élen járó
hazai és nemzetközi szintű lóversenyek szervezése, amelyet az önkormányzat erejéhez mérten
folyamatosan támogatott.
A legnagyobb kudarcnak azt érzi, hogy a helyi közösség nem tudott igazán együtt örülni
ezeknek az egyenként is fontos és jövőbe mutató fejlesztéseknek. A társadalmi összetartást és
az együttgondolkodást folyamatosan terhelte az irányított és torz véleményformálás. Ennek
hatására maradandó törésvonalak, kibékíthetetlen ellentétek jelentek meg a társadalomban.
Mindenkinek le kell vonni az ebből fakadó következtetéseket.
Úgy gondolja, hogy a felvázolt feladat-és eseménypontok egy sikeres 5 év lenyomatát jelentik!
Zárszóként azzal fejezi be rövid összefoglalóját, hogy őszintén köszöni a képviselő-testület
minden tagjának, a bizottsági tagoknak a segítségét, építő jellegű kritikáját! Azon személyek
munkáját, akiknek a hivatali vagy intézményi munkájukból adódóan támaszkodhatott
tanácsaira, azoknak, akik a civil életből érkezve segítették az elmúlt 5 év sikerességét
megvalósítani! Személy szerint, külön köszöni Szentmihályi Ferenc jegyző úr korrekt,
iránymutató, jogkövető segítségét!
Olyan 5 rendhagyó évet tudhatnak maguk mögött, amelynek kezdetén Ő kérte fel Rajos István
urat főállású alpolgármesternek. Mezőhegyesen eddig nem volt példa főállású alpolgármester
munkájára, de a kompromisszumkészség és a látható feladathalmaz mennyisége azt a
véleményt fogalmazta meg benne, hogy szükség lesz egy ilyen státuszú személyre. Hamarosan
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jöttek is napról-napra azok a problémák, amelyek alátámasztották döntése jogosságát, illetve
alpolgármester úr alkalmasságát! Köszöni Alpolgármester Úrnak!
Olyan rendhagyó 5 évet tudhatnak maguk mögött, amelynek egyik napján a
Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésére, miszerint kit tart alkalmas személynek az
újraalapítandó Ménesbirtok vezetőjének, azt mondta, hogy édesapja nyomán és a cégvezetés
terén elért saját eredményei alapján Pap István Tibor urat. Bármilyen nehézség adódott, a
kifogások helyett a segítség jött a Ménesbirtok részéről. Köszönetet mond a Vezérigazgató
Úrnak! Köszöni a megtisztelő figyelmet!
Felkéri Rajos István alpolgármester urat, ismertesse ciklusértékelő beszámolóját.
Rajos István alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a képviselő-testület
tagjait, a polgármester urat, Pap István Tibor urat.
Polgármester Úr 2019. szeptember 19. napján megküldött megkeresésére – melyben
lehetőséget biztosít arra, hogy a 2014-2019. évi ciklus lezárásaként a Testület tagjai
megfogalmazzák gondolataikat, ciklusértékelést, összegzést készítsenek – elkészítette
beszámolóját. Úgy véli, hogy az 5 év alpolgármesteri munkájáról nem lehet a polgármester úr
által meghatározott terjedelemben beszámolni. Ha csak azt veszik alapul, hogy a ciklus során
146 képviselő-testületi ülés volt, 1258 határozatot hozott, 27 új rendeletet alkotott a testület, 58
rendeletmódosítás született, közel 300 bizottsági ülés előkészítő munkájáról és az ülésekről már
nem is beszélve. Valamint a projektek kapcsán a különböző minisztériumokban, a
parlamentben történő munkavégzés, egyeztetések munkaidejét tekintve sem. Ha csak pusztán
címszavakban tenné meg a felsorolást a pályázatok – TOP, EFOP, VP, BM és így tovább –
tekintetében, az is több oldal terjedelmet mutatna. Polgármester úr szerint nem is az a cél a
ciklusértékelővel, hogy részleteibe menően számoljanak be munkájukról.
A TOP program keretében közel 2 milliárd Ft értékben állított össze a testület projekttervet. A
TOP program keretében 12 pályázatot nyújtottak be, amelyből 1 pályázat – ÁMK épület
szigetelése, fűtéskorszerűsítése – esetében az önkormányzat nem felelt meg a pályázati
feltételeknek, ezért elutasításra került. 1 pályázat – Ipari park létesítésére irányuló pályázat –
esetében pedig elutasításra került az önkormányzat pályázata forráskimerülésre tekintettel. A
12 TOP pályázat mindösszesen 850 millió Ft értékben realizálódott. Ezen pályázatokon
túlmenően nemrég nyílt lehetőség egy újabb TOP pályázat benyújtására, amely a TOP-3.1.116 kódszámú pályázat és kerékpárút kiépítését célozza meg. A Ménesbirtok fejlesztési
elképzelései között korábban már szerepelt saját forrásból – a szarvasmarha telepig – kerékpárút
kiépítése, ezért örömmel fogadták ezen kormányzati lehetőséget. Az 1,3 milliárd Ft beruházási
értékű pályázat kettő kedvezményezettje a Békés Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei
Önkormányzat. A kerékpárúttal érintett települések, mint konzorciumi partnerek vesznek részt
a projektben. Konzorciumi partnerként vesz részt továbbá a Ménesbirtok. A pályázati
támogatás 100 %-os intenzitású, nem igényel önerőt. A projekt keretében 20 km kerékpárút
kerül kiépítésre, amelyből 10 km Mezőhegyest érintően. A kerékpárút Csanádpalota és
Mezőhegyes között kerül kiépítésre. A különböző projektek lebonyolítása felosztható
úgynevezett előkészítési, tervezési és megvalósítási szakaszra. Zala Mihály úr, a Békés Megyei
Közgyűlés elnöke akként fogalmazott 2013. évben, hogy „Szerencsés helyzetben volt
Mezőhegyes”, hiszen az előkészítési szakasz már a korábbi ciklus alatt megkezdődött, amikor
önkormányzati képviselőként, energetikai tanácsnokként tudott részt venni ezekben a
feladatokban, és tudott részt venni az egyeztetéseken. Ennek köszönhetően alpolgármesterré
választását követően nem volt nehéz feladata a pályázatok továbbvitelét, és a pályázati
elképzelések megvalósítását illetően. A TOP pályázatok sokaságát a Testület elé terjesztve,
végiggondolták azt, hogy melyek lehetnek azok a projektek, amelyeket Mezőhegyesen valóban
meg lehetne valósítani, és melyek azok a pályázatok, amelyek vonatkozásában akár már a
tervezési folyamat is elindulhat. A TOP pályázatok mellett számos pályázat előkészítésében és
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lebonyolításában vett részt, mint például az EFOP, KEOP, KEHOP, VP, BM, HM pályázatok,
illetve a közfoglalkoztatási és PILOT program esetében. A HM (Honvédelmi Minisztérium)
pályázata jóvoltából kerülhetett felújításra az I. világháborús emlékmű és a hadisírok. A VP
(Vidékfejlesztési Program) keretében került beszerzése kettő új tanyagondnoki gépjármű. A
tanyagondnoki gépjármű a majorban élők hatékonyabb kiszolgálását jelenti, nagy segítség
számukra, illetve a gépjárműveken szolgálatot teljesítőknek is, hiszen nem mindegy, hogy
milyen körülmények között, milyen futásteljesítménnyel tudják ellátni a feladatot. A ROHU
pályázat együttműködés keretében támogatja a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztését.
Célja, hogy az infrastruktúra fejlesztésével a régiót versenyképesebbé és vonzóbbá tegye a
mindennapi és üzleti élet, valamint a turizmus terén. Fontos ezen pályázatot megemlíteni, mert
a kerékpárút kiépítésére irányuló TOP pályázatot annyiban érinti, hogy támogatást lehet nyerni
körforgalmi csomópont tervezési munkálatainak elvégzésére, amely része a kerékpárút
tervezési munkálatainak. A ROHU pályázatban kettő körforgalmi csomópont szerepel – a
Tótkomlósi és II. József krt. kereszteződésénél, valamint a II. József krt. és a Kossuth utca
kereszteződésénél. A kerékpárút fejlesztési elképzelés miatt azonban egy körforgalom kiviteli
terveit készíttetik el, amely a II. József krt. és a Kossuth utca kereszteződésénél valósul meg. A
ROHU-n keresztül tehát támogatást nyert az önkormányzat a körforgalom kiviteli terveinek
elkészíttetésére, amely előreviszi a TOP-3.1.1 pályázatot, hiszen a kerékpárút ezen körfogalmi
csomóponton keresztül kerül kiépítésre, tehát ezeknek összhangban kell lenniük.
A pályázatok sikerességének érdekében, valamint az önkormányzat stabil működésének
megtartása miatt, átlagosan évenként több mint 80 alkalommal kellett utaznia különböző
minisztériumokba, szaktárcákhoz, államtitkári, kormányzati egyeztetésekre, melyekben nagy
segítséget nyújtott az ügyintézők és az apparátus jó szakmai felkészültsége az anyagok
előkészítése kapcsán. A települések támogatásának önhibáján kívüli átalakulása miatt
rendkívüli támogatási igények benyújtása, majd lehívása kapcsán kellett több esetben a
meglévő kapcsolatrendszert működtetni, a szükséges és elégséges segítséget, támogatást
igénybe venni. Ennek eredményeként a ciklusban 142.479.880,- Ft rendkívüli támogatás
realizálódott a településen. A település struktúrájának változása, a lakosságszám csökkenése
okán egyre több központi támogatás kerül megvonásra. A nagy mértékű elvonást a rendkívüli
támogatással tudják pótolni. Nem volt olyan év, hogy az önkormányzat ne kapott volna
rendkívüli támogatást, szerencsére sikerült a támogatásokat elnyerni.
Mindösszesen 4 EFOP pályázat indult el Mezőhegyesen. Mind a négy pályázat megvalósítási
folyamatban van, azok jól működnek, nincsenek fennakadások, így az új testület irányába
nyugodt szívvel számolhatnak el. Nincs sem a TOP, sem az EFOP program keretében futó
pályázatok esetében olyan elmarasztaló dolog, amely miatt esetlegesen felelősségre vonható
lenne a testület, vagy az negatívan hathatna a jelenlegi Testületre. A kerékpárút fejlesztésére
irányuló TOP pályázattal együtt több mint 2 milliárd Ft értékben valósulnak meg pályázatok
Mezőhegyesen.
A polgármester úr kérésének megfelelően beszámolójában kitér a Calendula tervre. A
Calendula tervről sajnos kevés információval bír a testület, és egész Dél-Békés, mindig is egy
kérdéses és „homályos” pont volt. Több szakemberrel együttműködve több ezer munkaórát
töltött azzal, hogy a Calendula Terv elinduljon, és legyen belőle egy kézzel fogható eredmény.
Ő ismeri az eredményeket, de elismeri, hogy arról kevés információ jutott el a Dél-Békésben
élőkhöz. A két héttel ezelőtt megtartott Calendula Közgyűlésen fel is vetették ezt a problémát.
Reményei szerint hamarosan több sajtón keresztül beszámolnak a Calendula Tervről, annak
kezdetéről, alakulásáról, és annak folytatásáról.
A Calendula terv témája több ízben volt a testület előtt, ettől függetlenül keveset tudnak arról.
2016. március 4. napján indult útjára egy Dél-Békést átölelő projekt, melynek legfontosabb
célkitűzése a fiatalok megtartása Dél-Békésben. Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza
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polgármestere, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása elnöke úgy fogalmazott, hogy a
Calendula Terv olyan projekt, amely kilépett a keretei közül. Egy település rendkívül nehezen
tud egyedül forrásokhoz jutni, és nehezen ér el eredményeket. A dél-békési kistérségben több
település közös összefogással sokkal eredményesebb tudna lenni, sokkal több forráshoz tudna
jutni, és ki lehetett volna eszközölni olyan forrásokat, amelyeket Békés megye északi
térségének települései, Békéscsaba, vagy Gyula – amely települések mind gazdaságilag, mind
turisztikailag sokkal fejlettebbek – elnyertek. Hasonló indokokra alapozva szükségét érezték az
összefogásnak, melynek eredménye azok a közös projektek, amelyekre több település közösen
nyújtotta be a pályázatot. Ilyen pályázat például a TOP keretében benyújtott „Zöld Város”
elnevezésű pályázat. Dél-Békés négy nagyobb lélekszámú települése nyújtotta be a pályázatot,
amelyből sajnálatos módon a mezőhegyesi pályázat elutasításra került. Ennek oka, hogy a
pályázati kiírásban foglalt feltételeket Mezőhegyes nem tudta teljesíteni, amelyek alapján
pozitív elbírálás alá esett volna. Örömhír, hogy a pályázatot újra megnyitották, köszönhetően
elsősorban annak, hogy négy település közösen nyújtotta be a pályázatot. A Calendula
Szövetségben 16 munkacsoport került kialakításra. Többek között: oktatás,
munkahelyteremtés, komplex programok, egészséges helyi társadalom, élhető környezet,
összetartó helyi közösségek és így tovább.
Eredményes szakmai múltja adott lehetőséget arra, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport
vezetője lehetett. Az írásos beszámolójában részletesen ismerteti a Közbiztonsági
Munkacsoport főbb stratégiai elképzeléseit, célkitűzéseit, feladatait, működését.
Jól mutatja a Calendula Terv szándékát, előremutató, kézzel fogható értékét, hogy a
Közbiztonsági Munkacsoport programja beemelésre került a Magyar Falu Programba. A
Calendula I. keretében végzett előkészületi munka, az elkészített szakmai tanulmányok a
kormányzati egyeztetéseknek köszönhetően eljutottak azokba a minisztériumokba, ami azt
eredményezte, hogy azok beemelésre kerültek a Magyar Falu Programba. A Magyar Falu
Programban 5000 fő alatti települések pályázhatnak. Mezőhegyes lélekszáma meghaladja az
5000 főt. A lakosságszám jelenlegi adatai alapján a település nem vehet részt a Magyar Falu
Programban, ugyanis arra csak az 5000 főnél kisebb népességű települések pályázhatnak.
Kérdés, hogy amennyiben a pályázatok kiírását követően csökken a lakosságszám 5000 fő alá,
úgy az hogyan befolyásolja a város életét, hiszen most még nem pályázhatnak, a lakosságszám
csökkenést követően pedig már nem lesz lehetőségük. Mire kidolgozásra kerül a Kisvárosi
Program, addigra pedig vélhetően lecsökken a lakosságszám 5000 fő alá. Feltette a kérdést
Pogácsás Tibor Úrnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárának, aki
megnyugtató választ adott, miszerint a Kormánynak szándékában áll ezen probléma
kiküszöbölésére megoldást találni. Bízik abban, hogy az új testület ebbe az irányba is tud majd
előre lépni, és pályázati forrásokhoz tudnak jutni.
A polgármester úr elfoglaltsága miatt a testület felhatalmazást adott az alpolgármesternek arra,
hogy képviselje a város érdekeit a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsának ülésein, felhatalmazta a kistérségi üléseken való részvételre, a kistérségben folyó
munka elvégzésére. A ciklusban közel 80 alkalommal volt kistérségi ülés, ahol Mezőhegyest
érintően több mint 30 esetben volt feladatellátási kötelezettség. Minden olyan kérdést, amely
érintette a települést, és dönteni kellett abban, a testület elé terjesztett. Mezőhegyes halmozottan
hátrányos helyzetű települési besorolásból történő kiesésekor kiemelten fontos szerepe lett a
kistérségben való részvételnek, hiszen a kistérség sajnálatos halmozottan hátrányos helyzete
miatt továbbra is tudott pályázni és különböző programokban részt venni a település a kistérség
által. Több ízben felmerült annak kérdése, hogy Mezőhegyeshez méltatlanul nem kaptak
jelentős szerepet a kistérségben. Varga Gusztáv elnök úr mindig fontos szerepet szánt
Mezőhegyesnek, és minden esetben adtak Mezőhegyes Város Polgármesterének és Képviselőtestületének a véleményére. A kötelezően ellátandó feladatok közül kiemelten fontos az orvosi
ügyelet ellátása is, ami a kistérség feladatai között szerepel, mivel Mezőhegyes sajnálatos
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módon nem tudja azt maga megfinanszírozni, ezáltal biztosítani a település orvosi ügyeleti
rendszerét. A település egészségügyi ellátásának minél magasabb szinten tartása érdekében a
képviselő-testület elsősegélynyújtó helyet működtet, az orvosi ügyeleti rendszerbe történő
befizetés mellett. Biztos abban, hogy a jelenlegi testület és a korábbi testületek számára is az
volt a legfontosabb, hogy a város lakosságának biztonságérzete és egészségügyi körülményei
elsődlegesek legyenek. A testület ezért felvállalta azt a plusz kiadást, amely az elsősegélynyújtó
hely fenntartásával jár.
2018. évben Lázár János kormánybiztos úrnak átadta azt az általa kidolgozott tanulmányt,
amely a mezőhegyesi mentőbázis létrehozását tartalmazza. Ebben a mentőbázisban nemcsak az
orvosi ügyeleti rendszer jelenik meg, hanem – az általa markánsan képviselt – önkéntes tűzoltó
egyesület létrehozása, és egyéb helyi segítségnyújtás lehetőségének a létrehozása is. Bízik
abban, hogy a kormányzati akarat, a Ménesbirtok és a város közös összefogásával a mentőbázis,
azon belül az orvosi ügyeleti rendszer létrejöhet. A mentőbázis az itt élő lakosok számára egy
hatékonyabb, helyben történő segítségnyújtást tudna biztosítani.
A Társulásban történő részvétel nemcsak a hátrányos helyzet és az orvosi ügyelet miatt, hanem
az EFOP pályázatok miatt is fontos kérdés, a pályázatok lebonyolításában a településre fontos
szerep hárult. Minden EFOP-os pályázatban nagy szerepet vállal a kistérség. Az egyik EFOP
pályázat konzorcium vezetője Mezőkovácsháza, a másiké pedig Battonya, míg Mezőhegyes
konzorciumi partnerként vesz részt. A Kistérségi Társulásban történő részvétel hasznára válik
a településnek, hiszen annak jelentős hozadéka van, függetlenül a tagdíj mértékétől. Bízik
abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is megfelelően tud érvényesülni, és előnyöket tud
kovácsolni a település. A kistérségi együttműködés nem csak a kistérség elnökével, de minden
településsel példaértékű.
Köszöni Polgármester Úrnak a közös munkát, köszöni a felkérést és a lehetőséget a
ciklusértékelésre. Köszöni a képviselő-testülettel történő közös együttműködést. Köszöni az
apparátus minden dolgozójának a segítségnyújtását, támogatását. Nézeteltérések, problémák
mindig vannak, ellenben amennyiben egy konstruktív testület alakul meg, és együtt akar és
együtt tud dolgozni, úgy meglátása szerint nincs lehetetlen feladat. Sok bírálat éri a testületet
annak kapcsán, hogy milyen eredményeket értek el a városban, de tudják, hogy ezért milyen
erőfeszítéseket tettek, és mekkora munka áll mögötte. Köszöni Polgármester Úr felkérését,
hogy alpolgármesterként tevékenykedhetett, és tehetett a városért, a város fejlődéséért. Köszöni
Pap István Tibor úrnak, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójának azt a
hozzáállást, amelyet közvetlenül irányába mutatott, a konstruktív együttműködését, hathatós
segítségét. A közös együttműködést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mezőhegyesen a
kormányzati akaratnak köszönhetően a Ménesbirtok továbbműködik. Kéri az új testületet, hogy
minden esetben Mezőhegyes lakosságát, lakosságának az érdekeit tartsa szem előtt, a
nézeteltéréseket kezeljék jól, és dolgozzanak együtt annak érdekében, hogy tovább fejlődhessen
a város. Köszöni a figyelmet!
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökét Zsóriné Kovács Mártát, fáradjon a pulpitushoz, és tartsa meg cikluszáró értékelését.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Tisztelettel és szeretettel köszönti a jelenlévőket. Röviden összefoglalja, hogy az 5 év
alatt milyen tapasztalatokat szerzett a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnökeként, illetve a képviselőtársaival együtt folytatott munka során.
Elsősorban köszönetét fejezi ki képviselőtársai felé, illetve a Polgármesteri Hivatal apparátusa
irányába. Úgy véli, hogy a testület az elmúlt 5 év során teljes mértékben konfliktus nélkül
működött, az ülések többségében problémamentesen, hevesebb viták nélkül zajlottak le. A
bizottsági elnöki munkájában rendkívül nagy segítséget nyújtott Laurinyeczné Hurguly Éva
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pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, amelyért ezúton köszönetet mond. Reméli, hogy sikerült
beletanulnia az önkormányzat gazdálkodásába és átlátnia a költségvetést az öt év folyamán.
Sok esetben szorult szakmai segítségre, amelyben a pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
nyújtott rendkívül hasznos segítséget. Polgármester Úr és Alpolgármester Úr részletesen
ismertette a pályázatokat, így azokról nem kíván részletesen beszámolni. A ciklus alatt sikerült
számos pályázatot benyújtani, és sikeresen megvalósítani. Vannak még megvalósítás alatt álló
pályázatok is. Sajnos voltak olyan pályázatok, amelyeket vagy a túl nagy önerő miatt, vagy a
kiírás miatt nem állt módjukban megpályázni. Reméli, hogy a jövőben ezek pótlására is lesz
lehetőség. A lakossággal jó a kapcsolata. A pedagógusi munkája által napi szinten tartja a
kapcsolatot a szülőkkel, amely arra is lehetőséget ad, hogy a gyermekek problémáinak
megbeszélése mellett a város problémáit is felvessék. Lehetőségeihez mérten a felmerülő
problémákat tolmácsolta a testület irányába. Úgy véli, azok nagy részét sikerült orvosolniuk. A
képviselői ciklus alatt sikerült együttműködni és jó kapcsolatot kialakítani a civil
szervezetekkel, egyesületekkel. A képviselői juttatását igyekezett minden esetben egy nemes
cél érdekében felajánlani (rendezvények, szervezetek, alapítványok stb.). A lakosság
problémáit igyekezett tolmácsolni. Voltak negatív kritikák, de azokat a testület a legjobb tudása
szerint igyekezett kezelni, igyekeztek megoldani a problémákat. Munkájuk során voltak olyan
gondok, amelyek még jelenleg is megoldásra várnak. Egyik ilyen probléma a játszótér kérdése.
Reményei szerint a TOP „Zöld Város kialakítása Mezőhegyesen” projekt keretében
megvalósításra kerül a régóta várt játszótér. Az ÁMK épülete melletti volt játszótéren lévő
játékelemek nem feleltek meg az EU-s szabványoknak. Az iskola kezdetével nagyon sok diák
szívesen játszana a játékelemekkel, így fontos feladat a probléma rövid időn belül történő
megoldása. Az egyik legfontosabb feladat a gyermekek nevelése, oktatása. Az orvosi ügyelet
és az elsősegélynyújtó hely működtetésének a kérdése is az elsődleges szempontok között
szerepel. A kunágotai orvosi ügyelet szolgáltatását – annak ellenére, hogy az önkormányzat
nagyon sok hozzájárulást fizet – nem használja ki a lakosság. Sajnos ezen probléma orvoslására
jelenleg nincs más megoldás. Az elsősegélynyújtó hely működésével kapcsolatosan pozitív a
lakosság visszajelzése. Az önkormányzat jelentős mértékű saját forrásból működteti az
elsősegélynyújtó helyet. Kiemeli a Ménesbirtokkal való rendkívül jó együttműködést.
Fontosnak tartja a további közös gondolkozást, és a további sikeres együttműködést. Évek óta
részt vesz a Ménesbirtok által szervezett rendkívül színvonalas lovas rendezvények
szervezésében, tagja a szervező bizottságnak, és részt vesz a kísérő programok
lebonyolításában. Kiemeli a munkaerő-piaci kérdéseket. A város legnagyobb foglalkoztatója a
Ménesbirtok. Fontosnak tartja, hogy minél több munkahely legyen a városban. Úgy véli, az új
testületnek is ezen elképzelések mentén kellene tovább gondolkodni. Nagyon sok esetben a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság együtt ülésezett az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottsággal, mert több olyan napirendi pont, elképzelés, javaslat volt,
amelyeket közösen kellett megvitatniuk. Megítélése szerint nagyon jól és eredményesen tudtak
együtt dolgozni. A következő ciklusban is képviselő-jelöltként szeretne indulni. A pénzügyi
terület nem a szívéhez legközelebb álló szakterület, de a testület akkor úgy döntött, hogy Őt
bízza meg az elnöki feladatokkal. Úgy véli, hogy a legjobb tudása szerint végezte az elnöki
feladatát. Biztosan előfordult, hogy nem mindenkire nézve hoztak jó döntést. Megköszöni
képviselőtársai és a bizottsági tagok munkáját. Köszöni, hogy a választópolgárok
megválasztották. Az új testületnek sikeres és eredményes munkát kíván.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökét, Krcsméri Tibor urat, tartsa meg cikluszáró értékelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Szeretné megköszönni mindazoknak, akik a legjobban segítették képviselői és
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bizottsági elnöki munkáját, illetve az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
munkáját. Külön köszöni Szentmihályi Ferenc jegyző úr, illetve Dr. Szabados Éva aljegyző
hölgy segítő közreműködését, rendkívül hasznos és eredményre vezető tanácsokkal látták el a
testületet és a bizottságot egyaránt. Köszöni az öt éves munkát a bizottság minden tagjának. A
bizottsági üléseken hozott döntésekről külön nem kíván beszámolni, az azokról készült
jegyzőkönyvek nyilvánosak, megtekinthetőek. Sok esetben fordult elő, hogy rendkívül rövid
időn belül kellett a bizottságot összehívni, szinte minden alkalommal határozatképesek voltak.
Úgy ítéli meg, hogy jól tudtak együtt dolgozni, és eredményes volt a bizottság munkája.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, Magyar
Tibor urat, tartsa meg cikluszáró értékelését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Köszöni
Polgármester Úrnak a lehetőséget. Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság az a bizottság, amely a legtöbbet ülésezett az elmúlt 5 év alatt,
mindösszesen 170 alkalommal. A bizottság 10-12 naponta összehívásra került, hogy
megvitassa a beérkezett kérelmeket, és ezzel eleget tegyen a megváltozott jogszabályi
előírásoknak. Büszkén állítja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság az a bizottság,
amelynek egyetlen egy ülése sem maradt el amiatt, mert határozatképtelen lett volna. A legtöbb
esetben a bizottság teljes létszámában ülésezett. A bizottság az öt év alatt 1370 határozatot
hozott, melynek jelentős hányada zárt ülésen hozott határozat volt. Zárt ülésen személyes
jellegű kérdésekben, szociális kérelmekről kellett dönteniük, sok esetben bizalmas ügyekben,
amelyek nem tartoztak a nyilvánosságra. Voltak rendkívül nehéz döntések, de minden esetben
a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el. Sok esetben hiába szeretett volna a bizottság
támogatást nyújtani, és segíteni a kérelmezőnek, ha a jogszabályok nem adtak arra lehetőséget.
Amennyiben a bizottságnak nem volt lehetősége támogatásban részesíteni a kérelmezőt, úgy
igyekeztek továbbirányítani olyan szervek irányába, ahol esetlegesen segítséget tudtak neki
nyújtani. A bizottság minden esetben diszkrét maradt, megtartva az emberek magánéletét, a
bizottság nem élt vissza egyetlen kérelmező bizalmával sem. Megköszöni a bizottság tagjainak
segítő és lelkiismeretes munkáját. Az új bizottságnak kitartó és jó munkát kíván! Felhívja a
figyelmet, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságban minden nap történik munkavégzés,
hiszen minden nap találkoznak olyan emberekkel, akik segítséget fognak kérni. Köszöni a
figyelmet!
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Deli Zoltán urat, tartsa meg cikluszáró értékelését.
Deli Zoltán képviselő: A 2014-2019. évi ciklus alatt első ízben lehetett a képviselő-testület
tagja. Mivel első alkalommal látott el képviselői feladatokat, a ciklus első időszakában
igyekezett megfigyelni a testület, a bizottságok munkáját, igyekezett tapasztalatot gyűjteni, és
feltérképezni a körülményeket, megvizsgálni, hogyan lehet képviselőként helyt állni, a lakosság
érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva. Bevallja, mind a mai napig nem teljesen látja át az
önkormányzat gazdálkodását, pénzügyeit. Súlyos terheket örököltek, rengeteg költségvetési
problémával kellett szembenézniük, rendkívüli mértékű volt a költségvetési hiány, amelyet
évről évre görgettek maguk előtt. Olyan problémák ezek, amelyeket nem lehet egyszerűen
kezelni. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyetértésben hozta meg a Testület a döntéseit,
ennek ellenére voltak viták, nézeteltérések, sok esetben félreértésekből adódóan. Ezeket a
problémákat azonban nem is lehetett volna másképpen kezelni, azok hozzátartoznak a
mindennapi munkához. Kettő bizottság munkájában vett részt, a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Turisztikai Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájában. A Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésein igyekeztek úgy meghozni a döntéseket,
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hogy az a lehető legkevésbé legyen fájdalmas, de a város fizetőképessége és a fejlődés
lehetősége is megmaradjon. A Testület minden döntéséért közösen vállalja a felelősséget,
hiszen közösen hozták meg azokat. Mint ahogyan az elnök úr fogalmazott, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság munkáját a mindennapi, folyamatos munkavégzés jellemezte. A
bizottság rendkívüli szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot. Bizonyítja ezt a hozott
döntések jelentős száma. A bizottság a szociális támogatásra rendelkezésére álló keretösszeget
igyekezett mindig kihasználni. Forráshiányra hivatkozással senki nem került elutasításra, aki a
bizottsághoz fordult segítségért. Az új testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának a
tagjaitól azt kéri, hogy hozzájuk hasonlóan lelkiismeretesen végezzék munkájukat. A Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságnak a jelenleginél sokkal nehezebb dolga lesz.
Abban reménykedik, hogy a város legnagyobb mezőgazdasági üzeme a jövőben is megadja a
városnak, a testületnek a segítséget, talán még azon túlmenően is, mint amennyit az eddigiekben
segített. Reméli, hogy az új testület a lehetőségeket kihasználva megpróbálja a város
költségvetését optimalizálni. Rendkívül pozitív lenne, ha a Ménesbirtokon és egyéb
mezőgazdasági vállalkozásokon kívül egyéb munkahelyek is létrejönnének a városban, amely
a közös gondolkozás eredménye lehet. Bízik a pozitív előrelépésben. Ehhez kíván az új
testületnek eredményes munkát, és jó egészséget! A testület tagjainak, a bizottság minden
tagjának köszönetét fejezi ki, hogy segítették képviselői munkáját.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Jeszenka Zoltán urat, tartsa meg cikluszáró értékelését.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az elmúlt 5 évben képviselői munkája mellett a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökhelyetteseként tevékenykedett. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottságban nem töltött be szerepet, de igyekezett figyelemmel kísérni ezen bizottság
munkáját is. A kompromisszum jegyében egyetértett több olyan kérdésben, amelytől azt
remélte, hogy a város hasznára lesz. Ilyen döntése volt például a testületnek, hogy az
önkormányzat visszalépett a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásába, vagy például a
PILOT Programban történő részvétel. Teret adott az új kezdeményezéseknek. Az ezt megelőző
ciklusban is képviselőként tevékenykedett, akkor teljesen más volt a szituáció, és próbált a
jelenlegi erőviszonyokkal megbékélni, mindvégig a város érdekeinek a figyelembe vételével.
Mint ahogyan a vállalkozásában is vallja „Az a valami, ami már befejeződött”. Itt csak néhány
olyan projektet tudnak bemutatni, amelyek lezárultak, a többi kérdéses. Úgy véli, amennyiben
nem tudnak eredményt felmutatni, arra nem lehet magyarázatot találni. Pozitívum, hogy a város
működőképessége megmaradt. Ez nagymértékben a Ménesbirtoknak köszönhető. Mind a
testület, mind a bizottságok döntései meghozatalánál a közösség érdekeit tartotta szem előtt. Az
önkormányzat működtetése nem vállalkozói szintű gondolkodást igényel, teljesen más
szempontokra kell figyelemmel lenni. Sok esetben előfordult, hogy bizonyos problémára tőle
várták a megoldást és a segítségnyújtást. Köszöni azon választópolgároknak, akik lehetőséget
nyújtottak számára, hogy ebben a ciklusban a tevékenységével hozzájárulhatott a testület
munkájához. Sajnálatos módon azt tapasztalja, hogy az önkormányzatoknak egyre kisebb a
szerepük, lobbizással kevés eredményt tudnak elérni. Köszöni, hogy az elmúlt 5 évben
képviselőként tevékenykedhetett.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kerekes György urat, tartsa meg cikluszáró értékelését.
Kerekes György képviselő: Ciklust értékelni alapvetően a polgármesternek kell, ezért nem
készült beszámolóval. Annál is inkább sem, mert Ő inkább a tettek embere, mint a szavaké. Az
előtte felszólaló képviselőkéhez hasonló gondolatokat fogalmazna meg. Megköszöni mindazon
személyek munkáját, akik segítették, támogatták az öt éves ciklus alatt a testületet.
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Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Uj Zoltán Urat, tartsa meg cikluszáró értékelését.
Uj Zoltán képviselő: Mind a bizottságok, mind a testület jelen ciklus alatt végzett munkájáról
az előtte szólók beszámoltak, így azt nem kívánja értékelni. Kettő bizottságban, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságban, valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottságban látott el feladatot.
Képviselővé választását követően legfontosabb feladatának a Mezőhegyesi Sportegyesület (a
továbbiakban: MSE) helyzetének a rendbetételét tekintette. Az MSE nonprofit egyesületként
működő szervezet, amelynek nincs bevétele, ezáltal rendkívül nehéz annak irányítása. Az MSE
működtetése kizárólag támogatásból finanszírozható. Az önkormányzat anyagi helyzete nem
teszi lehetővé, hogy a különböző egyesületeket olyan mértékig támogassa, hogy azok
zökkenőmentesen tudjanak működni. A polgármester úr, az alpolgármester úr, a testület
megadta a lehetőséget az MSE-nek arra, hogy elinduljon a fejlődés útján, hogy fejlesztéseket
valósítson meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a testület a város érdekeinek figyelembe vétele
mellett döntött az MSE támogatásáról. Örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az MSE
által a TAO program keretében nyert támogatásból felújításra került az önkormányzat
tulajdonában lévő, és a Békéscsabai Tankerület fenntartásában működő ÁMK épület
tornacsarnoka. A felújítás összege a TAO program keretében elnyert támogatásból, társasági
adó felajánlásból, és az önkormányzati támogatásból – 14 millió Ft-ból – tevődik össze. Lázár
János kormánybiztos úrnak köszönhetően a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a
következő évi társasági adójából felajánlott egy meghatározott összeget, hogy a tornaterem
felújítása befejeződhessen. Az elmúlt 5 év legnagyobb eredményének az MSE szempontjából
a tornaterem felújítását tekinti. A tornaterem felújítása mellett megkezdődött a labdarúgó pálya,
illetve az öltöző épületének felújítása. A labdarúgó pálya és öltöző felújítását csak részben
tudták megvalósítani, mert minden energiájukkal és rendelkezésre álló forrással a tornaterem
felújítására koncentráltak. Az MSE ezekkel a fejlesztésekkel, - és amennyiben be tudják fejezni
- a labdarúgó pálya felújításával, elérhet a környékbeli kisvárosok sport infrastruktúrájának a
szintjére, és megszűnik a lemaradás. A jelenlegi testületet megelőző testületek nem szántak
elegendő összeget a sport infrastruktúra fejlesztésére. Részben az önkormányzat rendkívüli
költségvetési nehézségei okán. A jelenlegi testület nagyon sokat tett és áldozott az MSE
fejlődéséért. Az MSE-n túl a testület a lehetőségeihez mérten igyekezett jól meghozni döntéseit.
Rendkívül korlátozottak a lehetőségeik, hiszen hiába van meg a szándék, ha nem biztosítottak
az anyagi lehetőségek. Voltak kisebb-nagyobb problémák, de a költségvetés nyújtotta
lehetőségekből, a bevételekből a már említett fejlesztéseket tudták megvalósítani. Ez a
negyedik ciklus, amit képviselőként tölt, és úgy véli, hogy a jelenlegi testület volt a legagilisabb.
A híreszteléssekkel ellentétben nincs káosz a testületben, egyszerűen csak felgyorsultak az
események, és a legtöbb esetben gyors döntéseket kellett hozni. Elsősorban a pályázatok miatt
lényegesen több ülést kellett lebonyolítani, több volt a döntések száma is. Úgy ítéli meg, hogy
ez a testület minden esetben helyt tudott állni, és viszonylag zökkenőmentesen vette az
akadályokat, a lehetőségeikhez mérten fejlődést tudtak eredményezni a városban. Amennyiben
a Ménesbirtok helyzete nem így alakul, és nem segítette volna a várost, sokkal nagyobb bajban
lenne az önkormányzat. Lényegesen több lenne a munkanélküli, több lenne a probléma, amelyet
a Testület önerőből nem tudna orvosolni. Az önkormányzat, hasonlóan az MSE-hez, úgy tud
működni, úgy tudja a problémákat orvosolni, ha forrást tud azokra szerezni. Köszöni a
polgármester úr, az alpolgármester úr, a képviselő-testület, és nem utolsó sorban a jegyző úr
munkáját. A jegyző úrral sok esetben vitába menő egyeztetést folytatott, de minden esetben
segítőkész volt, és a jegyző úrral a problémákra minden esetben megoldást tudtak találni.
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Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni az alpolgármester úr, a képviselő asszony és a képviselő
urak ciklusértékelő felszólalását. Megkéri a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
vezérigazgatóját, Pap István Tibor urat, hogy a cikluszáró rendezvényhez igazodva tartsa meg
hozzászólását.
Pap István Tibor, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója: Köszöni
a megtisztelő felkérést. Köszönti a polgármester urat, az alpolgármester urat, a képviselőtestületet, a képviselő jelölteket és minden érdeklődő jelenlévőt.
A polgármester úr arra kérte fel, hogy a rendkívüli cikluszáró testületi ülésen a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részéről a 2014-2019. önkormányzati ciklushoz kapcsolódó
gondolatait ossza meg az érdeklődőkkel, tájékoztassa őket a Ménesbirtok jelenlegi helyzetéről,
fejlesztéseiről, eredményeiről. A felkérésnek eleget téve röviden szeretné ismertetni a saját,
illetve a Ménesbirtok szemszögéből az elmúlt öt év történéseit, azt a folyamatot, amely a mai
állapothoz vezetett.
Mezőhegyes történelmében meghatározó öt év áll mögöttük. Véletlen egybeesés, hogy a
jelenlegi önkormányzati ciklus egybeesett azzal az öt évvel, amely a Ménesbirtok mai helyzetét
meghatározta, eredményezte. 2014. évben kezdődött a jelen önkormányzati ciklus és 2014.
évben még magántulajdonban működött a Ménesbirtok és külön a Mezőhegyesi Állami Ménes
Kft. (a továbbiakban: MÁM Kft.) Akkor ő a MÁM Kft. ügyvezetője volt, ezért egy-két
mondatban szeretne kitérni a Kft. működésére. Fontos folyamat vette kezdetét akkor, amikor
fogathajtó versenyek szervezését indították el. Ez történelmi jelentőségű volt, hiszen az azt
megelőző évben Mezőhegyes nem szerepelt a nemzetközi fogathajtó versenyeken. Első ízben
magyar bajnokságot szerveztek és nemzetközi versenyekre pályáztak. Fejlesztették a Nóniusz
Szállót, fűtéskorszerűsítést és légtechnikai fejlesztést valósítottak meg, annak ellenére, hogy
nem volt jelentős költségvetésük. A Kft. jó terméseredményt ért el 2014. évben.
2015. évben a Kormány meghirdette a „Földet a gazdáknak!” programot, amely programban
benne volt Mezőhegyes is. Ebben az időben a MÁM Kft. a Földművelésügyi Minisztériumhoz
tartozott, és volt szerencséje meghatározó személyekkel találkozni. Jelezte irányukba, hogy a
Mezőhegyest érintő „Földet a gazdáknak!” programmal nem ért egyet, illetve azzal, hogy ebben
a programban Mezőhegyes is szerepelt. Ezen véleménye egyezett Mitykó Zsolt polgármester
úr véleményével. A polgármester úr is minden fórumon ezt hangoztatta. 2015. évben a MÁM
Kft. egy jelentős változásra készült fel, mert költségvetési intézménnyé kellett, hogy
átalakuljon. Nem volt egyszerű feladat. A munka azonban folytatódott. Megpályázták és
elnyerték az I. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságának rendezési jogát. A lovas versenyek nem
csak lovas szakmai szempontból jelentősek. Nemzetközi versenyekre akár 20-30 országból
érkezhetnek versenyzők és vendégek. Amennyiben nem Mezőhegyes ad otthont egy-egy
nemzetközi versenynek, úgy ezekből az országokból nem érkeznek vendégek, és elképzelhető,
hogy nem is hallanának Mezőhegyesről. A különböző versenyeknek gazdaságélénkítő hatásuk
is van (elelmiszerüzletek, üzemanyag töltőállomás forgalmának növekedése, szállásadó helyek,
éttermek forgalmának növekedése). Minden lovas verseny mellé kulturális-szórakoztató
rendezvényt is szerveztek, amely plusz hozadéka volt a versenyeknek. 2016. évben a Kormány
kinevezte Farkas Sándor urat a Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős
kormánybiztossá. Rendkívül komoly munkát végeztek 2016. évben Farkas Sándor
kormánybiztos úrral, hiszen a kinevezésében az állt, hogy az állami cégek vezetői kötelesek
segíteni a kormánybiztos munkáját. A 2016. évi előkészítő munkálatokban a kormánybiztos
úrral aktívan vett részt. 2016. év elején még nem voltak konkrét információk a Ménesbirtok
helyzetét illetően. Kezdetben a földek egy része magántulajdonba került, egy része állami
tulajdonba, majd felgyorsultak az események és Lázár János úrnak, az akkori
Miniszterelnökséget vezető miniszternek, valamint Farkas Sándor kormánybiztos úrnak
köszönhetően a Kormány úgy döntött, hogy Mezőhegyest kiveszi a „Földet a gazdáknak!”
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programból. Elkezdődött az a munka, amely a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló
2016. évi XCI. törvény előkészítését jelentette. A törvény arról rendelkezett, hogy minden
állami földterület megmarad állami tulajdonban. A 2016. év azért volt érezhető nehezebbnek,
mert a MÁM Kft. költségvetési intézményként működött, amellyel nem értett egyet, „viselték
annak keresztjét, és állták a sarat”. 2016. november 14. napján a Ménesbirtoki törvényben
foglaltak megvalósítása érdekében a Magyar Állam visszavásárolta a 12 éve privatizált
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-t. 2016. november 14. napján kinevezték a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójának. Nem volt egyszerű feladat, mert nem volt sem
gazdasági, sem egyéb szempontból jó helyzetben a társaság. 2017. január 1. napjával a MÁM
Kft. beolvadt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-be. Rendkívül komoly feladat volt
beintegrálni egy költségvetési intézményt a gazdasági társaságba, hiszen erre nem igazán akad
példa. 2017. április hónapban birtokba kellett adni – a korábban a Mezőhegyesi Ménesbirtok
Zrt. által értékesített – Vetőmag üzemet a francia Limagrain Hungary Kft-nek. Ekkor nem
gondolta, hogy 2019. évben Ő fogja aláírni a visszavásárlásról szóló szerződést. 2017.
szeptember hónapban született meg az a döntés, hogy a Kozma Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Iskolát integrálják be a Ménesbirtokba. A fenntartó ettől az időponttól kezdődően
nem az FM, hanem a Ménesbirtok lett. Ez a döntés is egy egyedülálló helyzetet teremtett, egy
különleges feladatot jelentett, hiszen arra sincs nagyon példa az országban, hogy egy gazdasági
társaság fenntartója egy szakképző iskolának. Ezzel a feladattal is sikerült megbirkózniuk, és
így arra a megállapításra jutott, hogy ez az intézkedés egy helyes döntés volt. Egy különleges
helyzet volt, hiszen a szakiskola – amelyet a Ménesbirtok alapított 100 évvel ezelőtt –
visszakerült a Ménesbirtokhoz. A Szakiskolában tanuló diákok a legmodernebb
technológiákkal, a mezőgazdaság teljes vertikumát tudják gyakorlat közben elsajátítani. 2018.
évben megkezdődött a Ménesbirtok egyik legjelentősebb beruházása, a Szarvasmarhatelep
felújítása, amely 4,6 milliárd Ft értéket képvisel. 2018. évben a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával együtt rendezték meg a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow elnevezésű
rendezvényt. 2018. évben jelentős gépberuházás valósult meg a Zrt-nél, 3 milliárd Ft értékben
szereztek be gépeket. 2016. évben a gazdasági társaságnak rendkívül elöregedett – átlagosan
20 évnél öregebb – volt a gépparkja. Nem elfogadható, hogy egy ekkora gazdasági társaságnak
ilyen elöregedett gépparkja legyen. 15-20 éves lemaradást kellett behozni. 2018. évben óriási
lendületet adott a társaságnak a gépek megvásárlása. Felújításra került a gépjavító üzem, amely
350 millió Ft összeget emésztett fel. 2019. évben a legfontosabb esemény a Vetőmagüzem
visszavásárlása volt. A Vetőmagüzemet a Magyar Állam 8 milliárd Ft értékben vásárolta vissza
a Limagrain Hungary Kft-től. 2016. évben 8200 hektár szántóterület mellett azzal
szembesültek, hogy nem volt tárolókapacitásuk, így gazdálkodni nem lehetett, mert ez a
körülmény nem felelt meg az alapvető gazdálkodási elvárásoknak. Az egyik lehetőség az volt,
hogy építkeznek, amelynek érdekében elindult egy beruházás, és ingatlant vásároltak az
önkormányzattól. A másik lehetőség – amely mellett végül a tulajdonosi jogokat gyakorló
kormánybiztos döntött – hogy tárgyalásokat kezdeményez a francia céggel. Személy szerint
támogatta az elképzelést, és egy óriási eredménynek értékeli, hogy sikerült a Vetőmagüzem
visszavásárlása. 2019. évre 3 milliárd Ft értékben vásároltak gépeket, elindult a 4,5 milliárd Ft
értékű Szarvasmarha-telep felújítás. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódik a TOP forrásból,
konzorciumban megvalósuló kerékpárút-építés, és útfelújítás, amelyen belül a legfontosabb,
hogy a település központjában és a Szarvasmarhatelepig kiépül a kerékpárút. 2019. évben a Zrt.
visszavásárolta a Vetőmagüzemet, és ezzel a beruházással összességében elmondható, hogy a
termelés alapvető feltételeit biztosították a Ménesbirtoknál. Ezekkel az intézkedésekkel
visszaáll a mezőgazdasági nagyüzem és a Ménesbirtok történelmi rendje. Megalapozásra került
az a cél, hogy a Ménesbirtok újra Magyarország és Európa egyik legnagyobb és legmodernebb
nagyüzeme lehessen. 2016. óta a Magyar Állam, mint a Ménesbirtok tulajdonosa 28 milliárd Ft
összegű forrásról döntött Mezőhegyest illetően. A 28 milliárd Ft-ból 2,1 milliárd Ft volt a
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társaság visszavásárlásának az értéke, 11 milliárd Ft volt az első tőkeemelés, 6,9 milliárd Ft
volt a második tőkeemelés (ez az összeg a beruházások forrásait biztosította), és több mint 1
milliárd Ft összegű szállítói tartozást rendeztek az első időszakban. A Vetőmagüzem
visszavásárlása kapcsán a kormánybiztos úr a miniszterelnökkel folytatott tárgyalás
eredményeképpen további 8 milliárd Ft összegű tőkeemelést ért el. 2016. évtől kezdődően
mindösszesen 28 milliárd Ft összegű kormányzati támogatás érkezett Mezőhegyesre.
A Ménesbirtok 2018. évben 40 millió Ft összegű TAO-t utalt az MSE-nek, és közel 80 millió
Ft adót fizetett a városnak. A Ménesbirtok 2016. évtől 35 %-os béremelést eszközölt a
munkavállalók irányába. 2018-2019. évben a Ménesbirtok összesen 53 millió Ft értékben
támogatta a helyi egyházakat, egyesületeket, óvodákat, iskolákat, alapítványokat.
2019. évben mintegy 50 millió Ft értékben vásárolt a Ménesbirtok ingatlanokat az
önkormányzattól.
A Ménesbirtok a település jelentős részén biztosítja a lakosság ivóvíz-ellátását. Tisztában van
az ivóvíz-rendszer és az ivóvíz rossz minőségével, hiszen saját bőrén tapasztalja. Ez egy súlyos
probléma, amelyet orvosolni kell. Az ivóvíz-rendszer működtetése éves szinten 10 millió Ft-ot
jelent a Ménesbirtoknak. A Ménesbirtok által szolgáltatott víz díja a közműszolgáltató által
biztosított víz díjának mintegy ötöde, hatoda. Sok érintett fordul hozzá panaszával a víz
minősége és a rendszer hibája miatt. Amennyiben a Ménesbirtok orvosolja a vízrendszer
problémáját, úgy átalánydíj helyett a jelenlegi díjtételnél legalább hatszor akkora mértékű díjat
fognak kiszámlázni. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. korábbi vezetősége többször
kinyilatkoztatta, hogy nem üzemelteti a jövőben az ivóvíz-rendszert. A jelenlegi Ménesbirtok
ezekkel a feltételekkel tudja biztosítani az ivóvíz-ellátást, de nem szünteti meg azt.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. ma Magyarország 4 legnagyobb agrárvállalatának
egyike.
A Ménesbirtok 25 milliárd Ft értékű állami vagyont működtet. Egyre inkább meghatározó
szereplőjévé válik a magyar mezőgazdaságnak. Az említett fejlesztések és források a
vállalkozás 15-20 éves lemaradását voltak képesek behozni, amelyet három év alatt tudtak
megvalósítani. Ehhez szükség volt a Kormány hozzáállására, kellett a forrás, de kellett a
Ménesbirtok dolgozóinak a munkája, a hozzáállása is. Ezen túlmenően kellett az önkormányzat
támogatása, valamint minden mezőhegyesi lakos támogatása.
A Ménesbirtok és a város kapcsolatával kapcsolatos véleményét nem szeretné részletesen
kifejteni, hiszen úgy véli, mindenki tudja, hogy jól működő kapcsolatról van szó.
Meggyőződése, hogy amennyiben jól működik a Ménesbirtok, jól kell, hogy tudjon működni a
város is. Az elmúlt évek történései nagy feladat elé állítottak mindenkit. Személy szerint
elmondhatja, hogy a város és a Ménesbirtok kapcsolatát az együttműködés és a nyitottság
jellemezte.
Köszönetet mond Mitykó Zsolt polgármester úrnak, hogy meghívta jelen ülésre és, hogy
lehetőséget biztosított a ciklusértékelőre. Köszöni az elmúlt évek együttműködését, amelyet a
kiváló munkakapcsolat mellett a baráti kapcsolat jellemzett. Köszöni a polgármester úr, az
alpolgármester úr, és a Képviselő-testület együttműködését, munkáját. Köszöni a jegyző úr, és
a Polgármesteri Hivatal apparátusának munkáját, segítségét.
Ő és a Ménesbirtok továbbra is számít a városra, az ott és annak érdekében dolgozók munkájára.
Szeretettel és Tisztelettel meghív minden érdeklődőt 2019. szeptember 30. napján 17 órakor a
Ménesbirtok központi tanácstermébe („Zöld terem”), ahol maketten szemlélteti és bemutatja a
Ménesbirtok jövőbeni – jelen ülésen érintőlegesen említett – fejlesztési elképzeléseit.
Lehetőséget biztosít a további fejlesztésekről történő beszélgetésre, hiszen vannak eldöntött, és
vannak még eldöntendő kérdések. Köszöni a meghallgatást!
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni vezérigazgató úrnak, hogy elfogadta a meghívást.
Köszöni az alpolgármester úrnak, a képviselő-testület tagjainak, a bizottságok tagjainak, az
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intézmények vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselőinek, a Hivatal
apparátusának, a civil szervezetek képviselőinek, az együttműködő partnereknek és minden
mezőhegyesi lakosnak az elmúlt öt év munkáját. Összességében elmondható, hogy az elmúlt öt
évben az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez mérten rendkívüli teljesítményt nyújtottak.
Mindazon fejlesztések megvalósultak, amelyekben még csak nem is reménykedtek. A
Ménesbirtok fennmaradása, jó működése egyedül nem jelenthet biztosítékot az önkormányzat
működésére. A város és a Ménesbirtok együtt, egymást segítve tud olyan eredményeket elérni,
amelyeket elvárnak tőlük magasabb döntéshozók. Az együttműködést látva fogják azt a
fejlesztési forrást biztosítani, amellyel a településen tudják a lakosság komfortérzetét
biztosítani. A leendő képviselő-testülettől kéri, gondolkozzon el azon, hogy ezekhez a
sarokpontokhoz igazodva, hogyan és mivel, milyen szerepvállalással tud hozzájárulni a további
teendők megvalósításához. A város érdekében csak teljes erőbedobással lehet munkálkodni,
elfogadva a közös munka feltételeit, mert csak ez esetben érhető el eredmény.
Köszöni, hogy megtisztelték jelenlétükkel a testület ciklusértékelő ülését.
SZÜNET
Mitykó Zsolt polgármester átadta az ülés vezetését Rajos István alpolgármesternek, tekintettel
arra, hogy a polgármester távozott a testületi ülésről. Mitykó Zsolt polgármester távozása nem
befolyásolta a Testület határozatképességét.
Rajos István alpolgármester: A Testület a cikluszáró értékelését követően megkezdi a
munkaterv szerinti utolsó rendes ülése napirendi pontjainak a megtárgyalását. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Mitykó Zsolt polgármester jelezte
távolmaradását. 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 a nyílt ülés napirendi pontjaira azzal a kiegészítéssel, hogy 13. napirendi pontként
kéri megtárgyalni a Központi Óvoda (Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.) tetőfelújításáról
szóló, illetve 14. napirendi pontként a – közvetlenül az ülést megelőzően kiosztásra került –
ROHU–444 kódszámú körforgalom tervezési pályázat megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról szóló előterjesztést:
1) Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
4) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2018. évben végzett munkájáról
5) A Kunágota Központi Orvosi Ügyelet beszámolója 2016.-2018. között végzett
tevékenységéről
6) A mezőhegyesi 689/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
7) A háziorvosi asszisztens kinevezésének módosítása
8) Szegvári István karbantartó-asztalos kinevezése
9) Dr. Szabados Éva bérlő kérelme
10) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról
11) A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
12) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
13) A Központi Óvoda (Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.) tetőfelújításáról
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14) A ROHU–444 kódszámú körforgalom tervezési pályázat megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról
Bejelentések
Rajos István alpolgármester: Tekintettel arra, hogy a 3. napirendi pont előadója vidékről
érkezett, kéri, ezen napirendi pont megtárgyalásával folytassák a Testület ülését. Majd azt
követően a meghirdetett sorrendben kerül sor a napirendek megvitatására. Kéri, akinek
javaslata, módosító indítványa van a napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy
javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket és a javaslatát illetően, ezért kéri, akik
egyetértenek a napirendi pontokkal és a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjére tett
javaslatával, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Rajos István alpolgármester: Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Köszönti az ülésen a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának tűzoltóparancsnokát, Tóth Péter tű. őrnagy urat. Felkéri
a parancsnok urat, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tóth Péter tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Az írásos beszámolót egy-két
aktuális információval kívánja kiegészíteni. A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Tűzoltóparancsnokság) utoljára 2002. évben rendelkezett
vízszállító járművel. 2019. szeptember 19. napján vehette birtokba a Tűzoltóparancsnokság a
Renault Kerax típusú vízszállító járművet, amellyel sokkal hatékonyabban láthatja el a térség
védelmét. Az új jármű jelentős előrelépést jelent, és a tűzoltóparancsnokságon szolgálatot
teljesítők munkáját nagymértékben megkönnyíti és hatékonyabbá teszi. A
Tűzoltóparancsnokság négy önkéntes tűzoltó egyesülettel együtt végzi a feladatait. A
Békéssámsoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évben Tótkomlós jóvoltából egy
gyorsbeavatkozóval gazdagodott, amellyel el tudják végezni a Békéssámsonon keletkezett
káresetek felszámolását. Kevermesen 2012. évben újjászervezték az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Az újjászervezésben nagy szerepet játszott, hogy Kevermes település „fehér foltot”
jelentett a Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén. Kevermesen korábban a technikai
feltételek nem tették lehetővé az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hatékony beavatkozását.
2018. év fordulópontot jelentett az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek életében. A
Tűzoltóparancsnokság új együttműködési megállapodást kötött az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületekkel. Kevermes 2018. év decemberében megvásárolt egy Csepel típusú
gépjűrműfecskendőt a Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől. Az elmúlt héten sikeres
gépjárművezető vizsgát tettek a kevermesi önkéntes tűzoltók. Ezzel Kevermesen is elindult az
a törekvés, hogy egy olyan önkéntes tűzoltó egyesület működjön, mint Battonyán, ahol
ténylegesen a lakosság szolgálatában állnak, ahol tesznek az emberekért, és nem csak a
kármentés területén. Bízik abban, hogy az alpolgármester úr által létrehozott Mezőhegyesi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület is a battonyaihoz hasonló utat fogja követni. Személy szerint
amiben csak tud, segíteni fogja az egyesület munkáját.
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Rajos István alpolgármester: Köszöni a kiegészítést és köszöni az írásos beszámolót.
Megpróbálják Mezőhegyesen is az Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozásával elindítani azt a
kezdeményezést, amellyel hozzájárulhatnak a lakosság fokozottabb biztonságérzetének
megteremtéséhez. Bízik abban, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet illetően Mezőhegyesről
is Battonyához és Tótkomlóshoz hasonló pozitív véleményt fogalmaznak meg. A képviselőtestület tagjait és az érdeklődőket arra kéri, hogy támogassák, segítsék a megalakuló
Mezőhegyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, illetve az általa megálmodott mentési központ
megalakulását. A BM HEROS-nál részt vett abban az előkészítő munkában, amelynek
köszönhetően elkészült a Renault Kerax típusú vízszállító jármű és gépjűrműfecskendő. A
jármű kialakításában, tesztelésében hatékonyan részt tudott venni. Megnyugtató, hogy mind a
Renault, mind a Rába típusú korszerű jármű megjelenik, és rendelkezésre áll a
Tűzltóparancsnokság illetékességi területén. Megnyugtató, hogy egy ilyen korszerű technika
tudja segíteni a Tűzoltóparancsnokság jól kiképzett és megfelelő szinten tartott állományát.
A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Rajos István alpolgármester: Köszöni az őrnagy úrnak a beszámolót és jó egészséget kíván a
Parancsnokság további munkájához! Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes Város területén 2018.
évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
183/2019.(IX.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának Mezőhegyes Város területén 2018. évben végzett tevékenységéről
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Napirend előtti téma
Rajos István alpolgármester: 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
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a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
184/2019.(IX.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 35/2019., 80/2019., 90/2019., 99/2019., 117/2019.,
149/2019., 123/2019., 131/2019., 133/2019., 143/2019., 150/2019., 158/2019. 168/2019. Kt.
sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Rajos István alpolgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt,
tájékoztassa a testületet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Fontos hangsúlyozni, hogy az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítésére vonatkozó adatok az
önkormányzat 2019. június 30. napjával lezárt pénzügyi helyzetét mutatják. Több ponton,
mindösszesen 73 millió Ft-tal növekedett az eredeti előirányzat, amelyet részben szükségszerű
volt megemelni, részben eleve adott volt.
2019. I. félévben közel 20 millió Ft többlet központi támogatás érkezett az önkormányzathoz.
A három legfontosabb többlet központi támogatás:
- szociális ágazati pótlék, amellyel számolt a költségvetés tervezése során, de ténylegesen
bevételként nem tervezhette be;
- minimálbér emelés támogatására 9,7 millió Ft.
- Tanyagondnoki Szolgálat működésének a támogatása 3.450.000,- Ft.
A többlet központi támogatás összegével csökken majd a hiány mértéke. A felhalmozási célú
támogatás – pályázatok – előirányzatánál is volt növekmény, tekintettel arra, hogy az EFOP3.9.2 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi
hátrányok enyhítéséért elnevezésű pályázathoz érkezett 7 millió Ft többlettámogatás. A
pályázati támogatások teljesüléséről a 9. számú melléklet számol be. A pályázatok
finanszírozása szakaszosan érkezett az önkormányzat számlájára.
A működési bevételek előirányzat-növekménye 12 millió Ft, ez az összeg a közvetített
szolgáltatások bevétele, amely nem kerül év elején betervezésre a költségvetésbe, csak akkor,
amikor megérkezik az önkormányzathoz.
Kettő befejeződött TOP pályázat, az Egészségház kialakítása, és az Óvoda felújítása pályázat
esetében a kivitelezői szerződés értelmében a jótállási garanciát a kivitelező befizette. Ezen
összeget működési bevételként kell nyilvántartani, és az elkülönített pályázati számlán kell
elhelyezni.
A 73 millió Ft előirányzat-növekmény jelentős részét az ingatlanértékesítésekből származó
bevételi előirányzat növekménye jelenti. Az adás-vételi szerződések megkötését követően
tudják megemelni az előirányzatot.
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Az ingatlanértékesítésekkel szemben állított fejlesztési célkitűzések – mint például a 47. majori
útfelújítás, a Templom utca szakaszának, illetve a Templom utca közúti átjárójának a felújítása
– teljesültek, megvalósultak, amelyhez kiadási előirányzatot kellett képezni.
A felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel cím alatt szerepel egyrészről a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt-től az ÁMK részére hangszervásárlásra kapott 3.134.000,- Ft összegű
támogatás, másrészről az A-HÍD Zrt-től a Templom utca felújítására kapott támogatás, 6,7
millió Ft összegben. A hitelbevétel előirányzata változatlan nagyságrendű. A két gépjármű
beszerzésére felvett hitel törlesztését 2020. évben kezdik meg és az év végéig visszafizetésre is
kerül.
Kiadások:
Azok a pályázatok, amelyek nem teljesültek a tárgyévben, a következő évre húzódnak át. Az
áthúzódó összegeket tartalékba szükséges tervezni, ezért fordul elő, hogy rendkívül nagy a
tartalék összege év elején. Féléves szinten helyükre kerülnek ezek az összegek, úgy mint
felújítás, beruházás, bér és működési kiadás, attól függően, hogy az adott pályázatnak mi volt
a célkitűzése.
Az önkormányzat 2019. június 30. napján fennálló pénzkészlete 345 millió Ft. Ezen pénzkészlet
nagy részét a pályázati összegek jelentik. Minden uniós pályázati támogatást alszámlán kell
elkülöníteni, minden pályázathoz külön alszámla került megnyitásra.
Az önkormányzat 2019. június 30. napján fennálló kifizetetlen szállítói kötelezettsége 54 millió
Ft. A 2019. II. félévi adóbefizetésekből igyekeznek csökkenteni ezen összeget. Törekednek
arra, hogy egyik intézménynek se legyen 60 napnál régebben ki nem fizetett számlája.
Igyekeznek mindezt úgy megtenni, hogy az önkormányzat működése ne kerüljön veszélybe. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a folyószámla-hitelkeret összegét 60 millió Ft-ról 40
millió Ft-ra mérsékelték, majd december 31. napjával visszafizetésre kerül. Mindezt úgy kell
megtenniük, hogy az adóbevétel arra is elegendő legyen, hogy az önkormányzat működőképes
maradjon és bért tudjon fizetni.
Rajos István alpolgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, észrevétele, véleménye
van az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. Az
önkormányzat 2019. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság is megtárgyalta. (A tájékoztató és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: Köszöni a pénzügyi vezetőnek a rendkívül jól érthető, tájékoztató jellegű beszámolót,
melyet az bizottsági ülésen is ismertetett. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
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185/2019. (IX.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rajos István alpolgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, a költségvetési
rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszegének változása okán
szükség van a költségvetési rendelet módosítására. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri
a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
8/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
4. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2018. évben végzett
munkájáról
Rajos István alpolgármester: Felkéri Uj Zoltán képviselő urat, a Mezőhegyesi Sportegyesület
(a továbbiakban: MSE) elnökét, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt
tegye meg.
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A tájékoztatóból kiemeli az
ÁMK tornaterem felújításának a témakörét, mert úgy véli, hogy ez egy olyan fontos fejlesztése
a városnak, amelyről jelen ülésen külön említést kell tenni. A tornaterem felújítása sajnos még
jelenleg is tart, így a szeptemberi tanévkezdésre nem tudták átadni. A határidő elhúzódását
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jelezték a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetője irányába. Az utolsó munkafolyamatokra a tervek szerint október 1. napján
kerül sor. Ezúton kéri az önkormányzat segítségét a bordásfalak, valamint a radiátort burkoló
elemek visszaszerelésében. A labdafogó háló beszerzését és felszerelését a Békéscsabai
Tankerület vállalta, annak időpontjáról nincsenek információi. A jegyző úr a 2019. szeptember
23. napján tartott bizottsági ülésen kérte, hogy a felújított tornaterem érintésvédelmifelülvizsgálati jegyzőkönyvének egy példánya kerüljön átadásra az épület tulajdonosa, illetve
annak intézménye, az ÁMK részére. Az érintésvédelmi-felülvizsgálati jegyzőkönyvről
egyeztetett a kivitelezővel, három példányban kerül kiállításra, a jegyzőkönyvek elkészítése
folyamatban van. A jegyzőkönyv egy-egy példányából részesül az önkormányzat, a
Békéscsabai Tankerület, és az Általános Iskola. A TAO pályázat magában foglalja az
érintésvédelemmel kapcsolatos feladatokat és azok költségét. A felújított tornaterem hivatalos
átadását ünnepélyes keretek között 2019. október 7. napjára tervezik. Az ÁMK épület
tornatermének a felújítására 30 év után kerülhetett sor, amely egy rendkívüli fejlesztés a város
életében, a fejlesztés érinti a város minden lakóját.
Az MSE ÁMK épület tornacsarnokának felújítására irányuló TAO pályázata önerejéhez a
Képviselő-testület által biztosított 14 millió Ft elszámolását ismertető táblázat tartalmazza az
egyes munkarészek összegét. A táblázat tartalmazza továbbá, hogy az Angyalsziget Kft-nek
még fizetendő összeg 4.923.057,- Ft, ellenben TAO támogatás ezen összeg kifizetésére nincs
előirányozva. A Ménesbirtok TAO támogatása és az önkormányzati önerő együttes összege
nem elegendő a beruházás 100 %-os megvalósításához. A beruházás befejezéséhez további
támogatásra lenne szükségük. Az MSE jelenleg rendelkezik akkora saját forrással, hogy a
hiányzó összeget ki tudja fizetni, a Ménesbirtok által a labdarúgó pálya és infrastruktúra
fejlesztésére elnyert TAO pályázathoz nyújtott önerő az MSE számláján található, és ezen
összegből kerülhet megelőlegezésre a hiányzó összeg. Amennyiben az MSE TAO szerződést
fog tudni kötni egy céggel a támogatásról, úgy visszafizetésre kerülhet ez az összeg. Ennek
megvan az esélye, tekintettel arra, hogy a Kézilabda Szövetségtől a beruházás befejezésére és
az elszámolásra 2020. június 30. napjáig kaptak határidőt. A labdarúgó pálya felújítása 2019.
évben biztos nem kezdődik el. Részben az idő elhúzódása miatt, részben pedig azért, mert a
vállalkozások a TAO támogatásuk összegéről leghamarabb október hónap végén tudnak
nyilatkozni. Ahhoz, hogy a beruházást meg tudják kezdeni, pontos információval kell
rendelkezniük arról, hogy elegendő TAO támogatást tudnak összegyűjteni. Az MSE következő
évi TAO pályázatai – mind a Kézilabda Szakosztályt, mind a Labdarúgó Szakosztályt illetően
– elkészültek. A 2020. évi TAO pályázatokat csak a szakosztályok működtetésére nyújtották
be, azok felújításra irányuló támogatási kérelmet nem tartalmaznak. Először szeretnék lezárni
a jelenleg folyamatban lévő fejlesztési projekteket. Úgy véli, hogy az MSE a fejlesztési
beruházásokat illetően túlvállalta magát, rendkívüli mértékű fejlesztést tervezett. A
fejlesztéseknek köszönhetően csökken az infrastrukturális lemaradás a környező településekhez
képest, és az MSE hosszú távon biztosítani tudja mind a labdarúgó, mind a kézilabdázó fiatalok
számára a mai kornak megfelelő sportolási feltételeket. Még abban az esetben is, ha több évig
nem kerül sor újabb fejlesztésekre. Kettő olyan kisbuszt tudtak beszerezni, amellyel a csapatok
– a jelenlegi létszámot figyelembe véve – el tudnak jutni a bajnokság helyszíneire. Az MSE
jelenleg a két szakosztályt – labdarúgás és kézilabda – figyelembe véve 10 csapattal szerepel a
bajnokságokban, amelyből 1 felnőtt csapat, és 9 utánpótlás csapat. Az ÁMK épület
tornacsarnokának a bérlésére 2018. évben 900.000,- Ft-ot, 2019. évben 1.200.000,- Ft-ot fizetett
az MSE a Békéscsabai Tankerületnek. 2020. évre szintén 1.200.000,- Ft került betervezésre a
TAO pályázatba bérleti díjként. Jelentősen átalakul a TAO rendszer a jövő évtől. 2020. évtől
abban az esetben lehet bérleti díjat elszámolni a TAO pályázatban, amennyiben igazolják, hogy
legalább két éve bérleti díjat fizet az egyesület a tulajdonosnak. Ezen túlmenően működési
költséget csak egy látványsport esetében, a labdarúgás esetében lehet elszámolni, ellenben azt
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is egy igen bonyolult számítási folyamat által, amelynek – meglátása szerint – az MSE nem tud
megfelelni. Az MSE 10 fő szakembert alkalmaz megbízási szerződéssel, nagyon jó az
együttműködés. Az elektronikus adminisztrációs rendszer használata rendkívül nagy terhet ró
a szakemberekre, az edzőkre. A rendszer használata rendkívül összetett, ezért időigényes. Ilyen
az elektronikusan vezetett edzésnapló az utánpótlás csapatok foglalkoztatottságáról, edzései
helyszínéről, időpontjáról, és időtartamáról ad megfelelő információt.
2018. január 1. napjától 2019. augusztusáig – nem számolva a tornaterem 40 millió Ft értékű
felújítási összegével – az MSE 57 millió Ft értékben vásárolt tárgyi eszközt, és valósított meg
felújítást. Ezzel az összeggel nőtt az MSE vagyontárgyainak az értéke, amelyért teljes
felelősséget vállal. Ez az összeg segítette az MSE-t ahhoz, hogy felzárkózzon a jelen kor
alapvető elvárásaihoz.
Rajos István alpolgármester: Köszöni a kiegészítést és a tájékoztatást. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van az MSE beszámolóját és az elmondottakat illetően, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Az ÁMK épület tornatermének a felújítására a Magyar Kézilabda
Szövetség TAO programja keretében kiírt pályázatán keresztül, az MSE által megpályázatott
és elnyert támogatás által került sor. A TAO támogatás mellett vállalni kellett 14 millió Ft
összegű önerőt, amelyet az önkormányzat a Kantár épületének értékesítéséből befolyt
bevételből biztosított. A TAO támogatást a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
biztosította a következő évi TAO-jából, az elnök úr és az Ő többszöri kérését követően, Pap
István Tibor vezérigazgató úrnak és Lázár János kormánybiztos úrnak köszönhetően. Sajnos
nem sikerült más vállalkozásoktól támogatást szerezniük, és sajnos még a Ménesbirtok
támogatásával sem sikerült feltölteni a rendszert. Nagyon sürgette őket a határidő, hiszen
amennyiben nem tudták volna megkezdeni a felújítást június 30. napjáig, úgy a következő évi
TAO program keretében felújításra már nem lett volna lehetőségük pályázni. Nagy nehézségek
árán megtalálták a megoldást. A kivitelező Angyalsziget Kft. rendkívül jó minőségű munkát
végzett, rendkívül jó szakemberekkel végezték a felújítási munkálatokat. A jelenlegi építőipari
árak és szolgáltatási díjak ellenére, a lehetőségekhez mérten a lehető legjobb minőségű
kivitelezésben hajtotta végre a vállalkozó a felújítást. Nagy köszönettel tartoznak az
önkormányzatnak, hogy a tornaterem felújításának előkészítő munkálataiban segítséget
nyújtott. A felújítás alatt felmerültek olyan műszaki problémák – ajtók és ablakok felújítása –
amelyeket plusz forrásból meg kellett oldani. Ezt a forrást a Békéscsabai Tankerület
biztosította. Végül a közös erőfeszítéseknek és az együttműködésnek köszönhetően egy olyan
fejlesztés valósulhatott meg, amely az egész város érdekét szolgálja. Nagyon sokat dolgoztak
azon, hogy a beruházás megvalósuljon. Reméli, hogy a felújított tornacsarnokot mindenki
megelégedésére használhatja a város lakossága is.
Rajos István alpolgármester: Az MSE új elnökségi tagjaival nagyon sok munkaórát fektettek
az MSE felélesztésébe, fejlesztésébe. A pályázatok előkészítő munkálataiban aktívan részt
vettek, és igyekeztek minden lehetőséget megragadni, hogy jelentős fejlesztést hajtsanak végre
az MSE-ben. Az MSE-t és az önkormányzatot nagyon sok támadás érte, hogy az elnyert
támogatást és az önkormányzat által nyújtott 20 millió Ft és 14 millió Ft támogatást mire
használta fel. Az önkormányzat az anyagi segítségnyújtás mellett egyéb formában is támogatást
nyújtott az MSE-nek. Ilyen például a sportlétesítmények közüzemi díjainak viselése, fűnyírás
és így tovább. Fontos megjegyezni, hogy az MSE-ben megvalósított fejlesztések a
mezőhegyesiek érdekeit szolgálják, és a megvalósított beruházások Mezőhegyesen maradnak,
a mezőhegyesiek tulajdonát képezik.
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A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az MSE tájékoztatóját, tekintettel arra, hogy egy
sikertörténet az elmúlt év az MSE életében.
Rajos István alpolgármester: 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 Mezőhegyesi Sportegyesület 2018. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
186/2019.(IX.25.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2018. évben végzett munkájáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2018. évben végzett
munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A Kunágota Központi Orvosi Ügyelet beszámolója 2016.-2018.
között végzett tevékenységéről
Rajos István alpolgármester: Varga Gusztáv polgármester úr, a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás (mint az orvosi ügyelet működtetőjének) elnöke elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni jelen ülésen. A polgármester úr ciklusértékelőjében is szerepelt az orvosi
ügyelet problémaköre, és minden képviselőben felmerült, köztük benne is, aki talán a legtöbb
munkaórát foglalkozott a kérdéssel. Sokat foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehetne
a legoptimálisabban, leggazdaságosabban megszervezni a központi orvosi ügyeletet.
Munkájukban segítségükre volt Kocsárdiné Járási Erika védőnő is. Pénzügyi szempontból is
körbejárták azokat a lehetőségeket, amelyek által esetlegesen Mezőhegyes működtethetne
orvosi ügyeletet. Rendkívül nehéz lenne Mezőhegyesen kialakítani a rendszert, a jelenlegi
költségvetési viszonyok mellett pedig megoldhatatlan problémának tűnik. Az anyagi
nehézségek ellenére az orvosi ügyeleti rendszer működtetési hozzájárulásán felül a város
működtetni tudja az elsősegélynyújtó helyet. Nagyon sokat dolgozik és küzd azért, hogy
Mezőhegyeshez méltóan Mezőhegyesen kerüljön kialakításra az orvosi ügyeleti rendszer. Ezen
elképzelés mellé szakmai érveket is le tudtak tenni az asztalra, mégsem sikerült a pénzügyi
háttér miatt Mezőhegyesre hozni az orvosi ügyeleti rendszert. A beszámoló jól mutatja, hogy
mekkora költséget ölel fel az orvosi ügyeleti rendszer működtetése. Mezőhegyes
vonatkozásában rendkívül kevés az az esetszám, amely miatt Mezőhegyesre ki kellett jönnie az
orvosi ügyeletnek. Ennek oka, hogy Mezőhegyesen működik az elsősegélynyújtó hely,
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amelynek működtetését felvállalta a Testület, a lakosság biztonsága, egészségügyi alapellátása
érdekében. A beszámolót mindhárom bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a PRINCIPAL MED
Egészségügyi Szolgáltató Kft. által benyújtott – a Dél-békési Kistérség 12 települését érintő –
központi orvosi ügyelet 2015. április és 2019. szeptember 30. napja között végzett
tevékenységéről szóló beszámolókat a beterjesztett tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
187/2019. (IX.25.) Kt. határozat
Kunágota Központi Orvosi Ügyelet beszámolója 2016.-2018. között végzett
tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
(székhely: 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 19/A. II/1.; ügyvezető igazgató: Dr. Dankó Alpár
István) által benyújtott – a Dél-békési Kistérség 12 települését érintő – központi orvosi ügyelet
2015. április és 2019. szeptember 30. napja között végzett tevékenységéről szóló beszámolókat
a beterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A mezőhegyesi 689/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Rajos István alpolgármester: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. korábban azzal a
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása
érdekében szeretné megvásárolni az Önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes 689 hrsz-ú
ingatlant. A Képviselő-testület 18/2019. (I. 30.) Kt. számú határozatával döntött a 689 hrsz-ú
ingatlan értékesítéséről, az értékesítéshez szükséges értékbecslés elkészítéséről, majd – ahhoz,
hogy értékesíteni lehessen az ingatlant – döntött az ingatlan földmérési munkálatainak
megrendeléséről. Elkészültek az ingatlan telekmegosztási munkái, amellyel kialakultak a 689/1
hrsz-ú és a 689/2 hrsz-ú ingatlanok. A 689/2 hrsz-ú ingatlan a Nóniusz Hotel mögötti, az
épülettel párhuzamos ingatlan, amely minden további nélkül értékesíthető. A 689/1 hrsz-ú
ingatlan értékesítéséhez a településrendezési terv módosítása szükséges. Az előterjesztést a
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Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a Bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a határozati javaslatban szereplő összegen – az
értékbecslő által megállapított összegen – azaz nettó 19.800.000,- Ft + 27 % ÁFA (5.346.000,Ft) = bruttó 25.146.000,- Ft-ért értékesítse a 689/2 hrsz-ú ingatlant.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.
31.) Ö. sz. rendelet alapján értékesítse az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes 689/2
hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 3930 m2 területű ingatlant nettó 19.800.000Ft + 27 % ÁFA (5.346.000-Ft) = bruttó 25.146.000,-Ft áron a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. részére azzal, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt
terheljék, és hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
188/2019. (IX. 25.) Kt. számú határozat
A mezőhegyesi 689/2 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 alapján értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes 689/2 hrsz-ú,
„kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 3930 m2 területű ingatlant nettó 19.800.000- Ft + 27
% ÁFA (5.346.000-Ft) = bruttó 25.146.000,-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
7. napirendi pont: A háziorvosi asszisztens kinevezésének módosítása
Rajos István alpolgármester: Faluhelyiné Takács Beáta közalkalmazottként látja el a II.
számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztensi feladatait. A háziorvosi asszisztens
közalkalmazotti jogviszonya 2019. szeptember 30. napjával lejár. 2019. október 1. napjától a
II. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatait Dr. Rácz Zsolt háziorvos látja el. Továbbra
is szükség van Faluhelyiné Takács Beáta foglalkoztatására. A heti 10 óra rendelési időt
figyelembe véve a munkaköre kibővül, hogy heti 40 órában kerüljön továbbra is
foglalkoztatásra. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a Bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a határozati javaslatban ismertetett
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feltételekkel hosszabbítsa meg Faluhelyiné Takács Beátának, a II. számú háziorvosi körzet
háziorvosi asszisztensének közalkalmazotti jogviszonyát.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület, mint a munkáltatói jogok gyakorlója 2019. október 1.-jétől határozatlan időre legfeljebb azonban a háziorvosi tartós helyettesítés végéig – hosszabbítsa meg Faluhelyiné
Takács Beáta Mezőhegyes, Kossuth u. 13/1. szám alatti lakosnak, a II. számú háziorvosi körzet
háziorvosi asszisztensének közalkalmazotti jogviszonyát, annak megfelelően, hogy a
háziorvosi asszisztens a heti 10 óra rendelési időn felül a háziorvosi rendelő és a váróterem
takarítását is ellátja, mely feladatok ezentúl a munkakörét képezik, és kérje fel a polgármestert,
hogy gondoskodjon a kinevezési okirat fentiek szerinti módosításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
189/2019. (IX.25.) kt. számú határozat
Faluhelyiné Takács Beáta háziorvosi asszisztens kinevezésének módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, úgy döntött, hogy
2019. október 1.-jétől határozatlan időre - legfeljebb azonban a háziorvosi tartós helyettesítés
végéig - meghosszabbítja Faluhelyiné Takács Beáta (szül: Makó 1965.11.09., an: Kovács
Erzsébet) Mezőhegyes, Kossuth u. 13/1. szám alatti lakosnak, a II. számú háziorvosi körzet
háziorvosi asszisztensének közalkalmazotti jogviszonyát.
A háziorvosi asszisztens a heti 10 óra rendelési időn felül a háziorvosi rendelő és a váróterem
takarítását is ellátja, mely feladatok ezentúl a munkakörét képezik.
A 46/2019. (II.27.) kt. sz. határozatban foglalt majd a 78/2019. (III.27.) kt. sz. határozattal
módosított kinevezés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat fentiek szerinti módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
8. napirendi pont: Szegvári István karbantartó-asztalos kinevezése
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzatnál is rendkívül nagy a szakmunkás munkaerő
hiány. A térségre elsősorban nem a munkanélküliség a jellemző, hanem a jó szakemberek
hiánya. Kormányzati szinten Békés megyére úgy tekintenek, mint munkaerő tartalékra. A
vidéki nagyobb vállalkozások e térségből is igyekeznek elvinni a szakmunkásokat, a jó
munkaerőt. Az önkormányzatnak meg kell ragadni az alkalmat, ha egy jó szakember szeretne
itt dolgozni.
Uj Zoltán képviselő: Hiába vannak jó szakemberek az önkormányzatnál, vagy akár a
térségben, ha a jól működő vállalkozások nagyobb fizetés ígéretében elcsábítják innen a
szakembereket. A Magyar Államvasutak már próbál tenni ez ellen. Anyagi lehetőségei az
önkormányzatnak sajnos nincsenek e tendencia visszaszorítására.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő28

testület nevezze ki Szegvári István Battonya, Dr. Kuli András u. 57. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és
kormányzati funkciójára karbantartó-asztalos munkakörbe, 2019. október 1.-jétől határozatlan
időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, illetményét bruttó 195.000.-Ft/hó összegben,
próbaidejét 4 hónapban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
190/2019. (IX.25.) Kt. sz. határozat
Szegvári István karbantartó-asztalos 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 Szegvári István (szül: Makó 1964.06.27., an: Tábori Mária Magdolna)
Battonya, Dr. Kuli András u. 57. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010)
karbantartó-asztalos munkakörbe, 2019. október 1.-jétől 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 4 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2019. október 1.
9. napirendi pont: Dr. Szabados Éva bérlő kérelme
Rajos István alpolgármester: Dr. Szabados Éva Mezőhegyes, Templom u. 3/3. szám alatti
lakos azzal a kérelemmel fordult a testülethez, hogy engedélyezze számára az általa bérelt,
önkormányzati tulajdonban levő lakás homlokzatára klíma berendezés felszerelését. Az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a bérlő elvégezze a
munkálatokat, és az általa végzett munkálatok költségét az önkormányzat megtérítse, olyan
formában, hogy a bérlő számlával igazolná a klíma berendezés és a beszerelés költségét,
melynek mértékéig lakbérmérséklésben részesül. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a Bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy a Testület adjon helyt Dr. Szabados Éva
kérelmének, és a határozati javaslatban foglalt feltételekkel engedélyezze a légkondicionáló
berendezés felszerelését.
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Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület Dr. Szabados Éva Mezőhegyes, Templom u. 3/3. szám alatti lakos kérelmének adjon
helyt, és engedélyezze a bérlakás homlokzatán légkondicionáló berendezés felszerelését azzal
a feltétellel, hogy a felszerelés költsége a bérlőt terheli, és a bérleti idő lejártát követően a
berendezést nem szerelheti le, továbbá a bérlő számlával igazolja a klíma berendezés és a
beszerelés költségeit, melyek mértékéig az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet 9. §-a
alapján részesüljön lakbérmérséklésben akként, hogy a rendelet 40. §-ában megállapított, rá
irányadó lakbérnek a felét fizeti minden hónapban addig, amíg a számlával igazolt költségei
meg nem térülnek, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
191/2019. (IX.25.) kt. számú határozat
Dr. Szabados Éva bérlő kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Dr. Szabados Éva Mezőhegyes, Templom u. 3/3. szám
alatti lakos kérelmének helyt ad, és engedélyezi a bérlakás homlokzatán légkondicionáló
(klíma) berendezés felszerelését azzal a feltétellel, hogy a felszerelés költsége a bérlőt terheli,
és a bérleti idő lejártát követően a berendezést nem szerelheti le.
A bérlő számlával igazolja a klíma berendezés és a beszerelés költségeit, melyek mértékéig az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján lakbérmérséklésben részesül akként,
hogy a rendelet 40. §-ában megállapított, rá irányadó lakbérnek csupán a felét fizeti minden
hónapban addig, amíg a számlával igazolt költségei meg nem térülnek.
Felkéri a jegyzőt, hogy a bérlővel kösse meg a külön megállapodást a munka elvégzéséről és
fentiek szerinti elszámolásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz
történő csatlakozásról
Rajos István alpolgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évre is felhívást
tett közzé, mely szerint csatlakozhatnak az önkormányzatok a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat minden évben élt ezzel a lehetőséggel,
ezért javasolja, hogy a következő tanévre is csatlakozzon a felhíváshoz, ezáltal egy plusz
támogatási lehetőséghez juttathatják az arra rászoruló diákokat. Igyekezni kell minden fiatalt
helyben tartani, ösztönözni arra, hogy a térségben, Mezőhegyesen maradjon, és lehetőséget
biztosítani ehhez, valamint támogatni a továbbtanulásban.
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
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létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület csatlakozzon a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójához, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
192/2019. (IX.25.) Kt. határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
A pályázathoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. október 02. a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére
11. napirendi pont: A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Rajos István alpolgármester: Közvetlenül az ülést megelőzően, a korábban megküldött írásos
előterjesztés kibővítésével egy új előterjesztés került kiosztásra. Felkéri Karsai Sándor
műszaki-városfejlesztési csoportvezetőt, hogy az új előterjesztéssel kapcsolatos ismeretekről
tájékoztassa a Testületet.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A korábban megküldött
előterjesztést annyiban volt szükségszerű kiegészíteni, hogy az anyag kiküldését követően,
2019. szeptember 24. napján lakossági fórum került megtartásra. A lakossági fórum tükrében
készült el az új előterjesztés. A Települési Arculati Kézikönyvre (a továbbiakban: TAK)
vonatkozóan érdemi észrevétel sem a lakosság, sem a helyi rendeletben szereplő partnerek
részéről nem érkezett, ezért megteremtődött a jogi feltétele annak, hogy a Képviselő-testület
elfogadja a TAK-ot.
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Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek a TAK-kal kapcsolatosan kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Emlékei szerint a TAK megalkotásának előkészületei már 2 évvel
ezelőtt megkezdődtek. Sok idő telt el, mire Siklósi József főépítész úr elkészült a végleges
anyaggal.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat vezetőinek, a műszaki-városfejlesztési
csoportvezetőnek nemcsak a testületi ülésen, hanem azon túlmenően is rendkívül sok
munkaórát kellett a TAK-kal foglalkozniuk. Ezen túlmenően az önkormányzat által előkészített
TAK-ot össze kellett hangolni a Ménesbirtok által készített TAK-kal. Ez ügyben vett részt a
2019. szeptember 6.-ai testületi ülésen Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházi Járási Hivatala hivatalvezetője, aki tolmácsolta Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott úr álláspontját a Mezőhegyesi TAK-kal kapcsolatosan, miszerint
minisztériumi szinten kellett eljárnia és felelősséget vállalnia, hogy Mezőhegyesen a TAK
időben elkészüljön és elfogadásra kerüljön. A lakossági fórum sajnos kevés érdeklődő
részvételével és érdemi hozzászólás nélkül zajlott le. A TAK végül igen nagy nehézségek
közepette elkészült, de jelen ülésre úgy került beterjesztésre, hogy az a jogszabályok értelmében
elfogadható a Testület által.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város Településképi Arculati
Kézikönyvét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el, kérje fel a
polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint biztosítsa a Kézikönyv
nyilvánosságát és intézkedjen az illetékesek részére történő megküldéséről, valamint kérje fel
a jegyzőt, hogy az elfogadott kézikönyv alapján a városi főépítész közreműködésével
gondoskodjon a településképi rendelet mielőbbi megalkotásáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
193/2019.(IX.25.) Kt. számú határozat
A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város Településképi Arculati Kézikönyvét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint
biztosítsa a Kézikönyv nyilvánosságát és intézkedjen az illetékesek részére történő
megküldéséről.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott kézikönyv alapján gondoskodjon a településképi rendelet
mielőbbi megalkotásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont: A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítása
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat pályázatot nyert a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ épületének a felújítására, így az épület 2019. október hónapban
kiürítésre kerül, mert a felújítási munkálatok megkezdődnek. A jogszabályi előírásoknak
megfelelően az alapító okiratban szükséges módosítani az intézmény székhelyét. Kéri a
kérdéseket, véleményeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az intézmény alapító okiratát azért is szükséges módosítani,
hogy az intézmény a Hild János utca 2. szám alatt megkapja a működési engedélyt. Ahogy az
együttes bizottsági ülésen már jelezte, a Magyar Államkincstár az alapító okirat módosítását
javasolta továbbá még azon pontot illetően is, hogy az intézmény ellátottjainak az étkeztetése a
szociális konyhán történik. 2019. október 2. napján a Békés Megyei Kormányhivatal
ellenőrzést tart az intézmény leendő székhelyén.
Rajos István alpolgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek az alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetű alapító okirat jóváhagyását.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
módosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
194/2019.(IX.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
A Mezőhegyes Város Képviselőtestületének Alapszolgáltatási Központja a Mezőhegyes
Város Önkormányzata által 2019.01.01. napján kiadott, Ö/453/2018. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
239/2018.(XI.28) sz. Kt. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.1. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.
2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2.1. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

102031

Idősek nappali ellátása
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2

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

3

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

5

107052

Házi segítségnyújtás

3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti
jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII. tv.

2

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4. Az alapító okirat 6. záró rendelkezés pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. 09.25.
Rajos István alpolgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
195/2019.(IX.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mezőhegyes Város
Önkormányzatának, Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Alapszolgáltatási
Központja alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Város Képviselőtestületének Alapszolgáltatási
Központja
1.1.2. rövidített neve: Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 2.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.01.01.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
3.1.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
3.2.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ellátja a nappali szociális és gyermekjóléti
feladatokat, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést.
4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
889900

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: végzi az Önkormányzat számára kötelező
feladatként megjelölt család és gyermekjóléti szolgáltatásokat, törvényi kötelezettség
alapján szociális alapszolgáltatásokat nyújt (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása)

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102031

Idősek nappali ellátása

2

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

3

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

5

107052

Házi segítségnyújtás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város közigazgatási
területe
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozott időre (5 évre) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. alapján nevezi ki. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti
jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII. tv.

2

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. 09.25.

12. napirendi pont: A Központi Óvoda (Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.)
tetőfelújításáról
Rajos István alpolgármester: Felkéri Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezetőt,
tájékoztassa a testületet az előterjesztéssel kapcsolatos ismeretekről.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029
számú pályázat keretében felújításra került az ÁMK I. számú óvodai telephelyének épülete, de
sem a pályázat, sem az akkori saját források nem tették lehetővé, hogy a tető héjalás is
felújításra kerüljön. Az óvoda-épület tetőszerkezetét a tavaszi és nyári viharok megtépázták,
ezáltal nagymértékű a beázás. Sajnos akkora mértékű a beázás, hogy a felújított mosdó helyiség
mennyezetét tönkretette, újra kellett vakolni és festeni az érintett részt. Olyan állapotba került
a tetőszerkezet, hogy annak felújítása halaszthatatlanná vált. A testület korábbi döntése
értelmében a munkálatokra a beszerzési eljárás lebonyolítását követően kiválasztották a
legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás. Ennek megfelelően készült a témában az előterjesztés.
A felújítás költségeinek fedezete a korábbi testületi döntés alapján az ingatlanértékesítésből
befolyt bevétel. A vállalkozó tájékoztatása szerint október első napjaiban meg tudják kezdeni a
munkát, és a munka elvégzésére 30 munkanapos határidőt vállalt, ami elég szoros határidő, de
az alatt az óvoda biztonságos működését is biztosítani kell.
Rajos István alpolgármester: Fontos kiemelni, hogy a tetőszerkezet felújítása nem képezte
részét a pályázatnak. Ettől függetlenül a probléma fennáll, amelyre azonnali megoldás
szükséges. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a Bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Központi Óvoda tetőfelújítási munkálatainak elvégzése érdekében hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot adó Szol-Tek Team Kft-vel bruttó 13.553.186-Ft értékben kössön
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vállalkozási szerződést, és a vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét az önkormányzati
ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételek biztosítsák, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
196/2019. (IX. 25.) Kt. számú határozat
A Központi Óvoda (Mezőhegyes, Kozma F. u. 17.) tetőfelújításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Központi Óvoda (Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.)
tető-felújítási munkálatainak elvégzése érdekében felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot adó Szol-Tek Team Kft-vel (6630 Mindszent, Szabadság u. 73.) bruttó
13.553.186-Ft értékben kössön vállalkozási szerződést.
A vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből
befolyó bevételek biztosítják.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
13. napirendi pont: A ROHU–444 kódszámú körforgalom tervezési pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Rajos István alpolgármester: Felkéri Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezetőt,
tájékoztassa a testületet az előterjesztéssel kapcsolatos ismeretekről.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A testület 2017. május 8.-ai ülésén
döntött arról, hogy együttműködési szándékát fejezi ki a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal (a továbbiakban: BMVA) annak érdekében, hogy az együttműködés keretében a
BMVA – ROHU-444 kódszámú, „A Magyar–Román határmenti térség közösségeinek TEN-T
infrastruktúrához való összekapcsolása” címmel – stratégiai pályázatot nyújtson be az Interreg
V-A Románia- Magyarország Programban. A pályázat Magyarországon megvalósuló részének
hozzávetőleges összege 250 millió forint. A program támogatási intenzitása 95%-os, az 5%
önerő biztosítását az önkormányzat vállalta. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A BMVA
értesítette az önkormányzatot, hogy nőtt a támogatási összeg, ezért a Testület által korábban
vállalt önerő összege is arányosan emelkedett. A döntés értelmében Mezőhegyes bruttó
9.731.000,- Ft támogatásban részesül, mely értelmében az önerő összege bruttó 487.000,- Ft-ra
módosul. Mezőhegyes vonatkozásában a pályázat célja állami összekötő úton két körforgalmi
csomópont – a Gyula-Pitvaros-Makó összekötő út csomópontjában (II. József körútTótkomlósi út), valamint a Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő út (II. József körút-Kossuth
utca) kereszteződésébe tervezett körforgalom-tervezési költségeinek biztosítása. A testület a
Ménesbirtok fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében településrendezési tervet
módosít többek között a II. József krt. és Kossuth utca kereszteződésébe tervezett körforgalom
miatt. Ugyanezen csomóponton keresztülhalad a TOP-3.1.1-16 azonosító számú, Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés című pályázat alapján a – reményeik szerint – jövő évben
kiépítésre kerülő kerékpárút nyomvonala. A ROHU pályázaton keresztül Mezőhegyes által
elnyert támogatással kapcsolatosan azzal a kérelemmel fordultak a BMVA irányába, hogy
engedélyezzék, hogy a ROHU pályázatban eredetileg két körforgalmi csomópont tervezése
helyett kizárólag egy, a II. József krt. és a Kossuth utca kereszteződésébe tervezett körforgalom
kerülhessen megtervezésre. A ROHU pályázaton elnyert támogatásból – 9.731.000,- Ft +
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487.000,- Ft önerő – előreláthatólag elkészíttethetők az érintett körforgalom kiviteli és
engedélyezési tervdokumentációi is. Mint ahogyan az írásos előterjesztésben is szerepel, három
egymásra épülő feladat áll előttük, részben a kerékpárút tervezés, részben a körforgalom
tervezés, és részben a rendezési terv módosítása. Ezen feladatokat a fent leírt formában össze
tudják hangolni. A ROHU pályázat Mezőhegyest érintő támogatása önerejének összege bruttó
94.500,- Ft-tal növekszik. Az önkormányzat részéről ez közel 500.000,- Ft összegű önerő
vállalást jelent, viszont közel 10 millió Ft értékű tervezői munkát végeztethet el ennek
segítségével, és reményeik szerint rendeződhet a körforgalom kérdése.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg.
Magyar Tibor képviselő: Az előterjesztés értelmében az eredetileg tervezett 2 körforgalom
helyett egy körforgalom tervezésére fordítják a támogatást. A testület határozhatja meg, hogy
mely körforgalom kerülhet megterveztetésre, vagy a pályázati előírás? A rendezési tervben
szerepel a II. József körút és a Tótkomlósi út kereszteződésében egy fejlesztés. Megítélése
szerint a II. József körút és a Tótkomlósi út kereszteződése közlekedésbiztonsági szempontból
sokkal veszélyesebb, mint a II. József körút és a Kossuth utca kereszteződése.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Mint ahogyan az előterjesztésben
szerepel: A kerékpárút nyomvonalának egyeztetése során - az érintett Nemzeti Közútkezelő
Nonprofit Zrt. véleményét kikérve – kiderült, hogy a II. József körút –Tótkomlósi út
csomópontjába tervezett körforgalom megvalósításának minimális az esélye, mivel a
csomópont fizikai területének nagy helyigénye miatt értékes és/vagy védett ingatlanok
kisajátítására lenne szükség. A kisajátítás érintené a pékség kereskedelmi egységet, illetve a
szemben lévő lakóházat is. Műemlékeket is kellene kisajátítani hozzá. Amennyiben ezeket a
területeket meg szeretnék tartani, úgy a körforgalmi csomópont eltolást igényelne a
Ménesbirtok irányába. A Nemzeti Közútkezelő Nonprofit Zrt. erre nem lát gyakorlati esélyt,
állásfoglalása alapján kevés a realitása a II. József körút és a Tótkomlósi út kereszteződésében
történő körforgalom kiépítésének. A II. József körút és a Kossuth utca csomópontja
körfogalmának kivitelezési és engedélyezési tervének az elkészítése rendkívül aktuális, nagyon
nagy szükség lenne rá, hiszen a több mint 1,5 milliárd forint értékű kerékpárút projekt is rajta
múlik, a jövő évben annak a projektnek meg kell valósulnia. A ROHU pályázaton elnyert
összeget ezért célszerű a II. József körút és a Kossuth utca körforgalmának terveztetésére
fordítani. Ez nem zárja ki azt, hogy egy későbbi időszakban bármilyen megoldással
foglalkozzanak a II. József körút – Tótkomlósi út csomóponttal. Hangsúlyozza, hogy a jelenleg
érvényes rendezési terv szerint nem tervezik a II. József körút – Tótkomlósi út csomópontban
körforgalom kiépítését. Az érintett terület az akcióterven belül helyezkedik el, de a rendezési
terv-módosítási döntésben nem szerepel körforgalom. Úgy véli, hogy amennyiben a testület
szükségesnek tartja a körforgalom kiépítését a II. József körút és Tótkomlósi út
csomópontjában, úgy egy hosszú folyamat keretén belül, közlekedésfejlesztési javaslat
kezdeményezésével a rendezési tervbe beemelheti ezt a feladatot. Jelenleg sokkal fontosabb a
másik csomópont körforgalmának a kiépítése.
Kerekes György képviselő: A II. József körút és Kossuth utca csomópontjába tervezett
körforgalomnak a DAW Építész Stúdió által elkészített 5. számú tervdokumentációja jelenleg
az aktuális? Ez a tervdokumentáció megfelel mindenki igényeinek?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Minden, az ügyben érintett
szereplőnek megfelelnek a tervek, az önkormányzat számára is elfogadhatóak.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A Ménesbirtok koncepció szintjén elkészíttette a Hangai épület
és környéke, valamint a Kozma Ferenc Szakképző Iskola és környéke fejlesztési
elképzeléseinek tervdokumentációit. Ezen tervdokumentációkban nem szerepel a II. József
körút és Tótkomlósi út csomópontjának körforgalma. Ezen körforgalom kialakítására a
műszaki-városfejlesztési csoportvezető által ismertetett okok miatt nem kerülhet sor. A város
településrendezési tervének módosítására a Ménesbirtok kérésére, a fejlesztési elképzelései
megvalósítása érdekében kerül sor.
Uj Zoltán képviselő: Egy korábbi testületi ciklus alkalmával – emlékei szerint Csanádi István
polgármestersége idején – a II. József körút és Kossuth utca csomópont tervezett
körforgalmának a kérdése felmerült, és arra vonatkozóan a Testület már készíttetett
tervdokumentációt, éppen arra az esetre, ha esetlegesen egy pályázat keretében meg tudnák azt
valósítani. Ha jól emlékszik, az akkori testület döntött arról, hogy elkészítteti a terveket, és
annak költségét is megszavazta.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, 2007. évben felmérést végeztek, majd elkészültek a
tervdokumentációk az érintett csomópont körforgalmára vonatkozóan. A tervdokumentációt a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. készíttette el, de a kivitelezésre nem került sor. Jelenleg a TOP3.1.1-16 számú pályázat ad lehetőséget a körforgalom megvalósítására. A jelenleg hatályos
rendezési tervben még a korábbi elképzeléseknek megfelelő szabályozás szerepel. A ROHU
program keretében lehetőség nyílik a körforgalom tervdokumentációinak az elkészíttetésére. A
ROHU program érint több határmenti települést is, ahol szintén elvégzik a felméréseket és
elkészíttetik a terveket. Mezőhegyesen a II. József krt. és a Kossuth utca csomópontjába
tervezett körforgalom kiviteli és engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítésére van
lehetőség, a kerékpárút projekt miatt azonban más kiviteli formában, mint ahogyan a rendezési
tervben szerepel. Többek között ezért van szükség a rendezési terv módosítására. Ezt most csak
ilyen formában lehet megvalósítani, a régi terv alapján nincs rá lehetőség.
Uj Zoltán képviselő: Számára nem egyértelmű, hogy miért kell teljesen új terveket készíttetni.
Az akkori tervekben még szerepelt az utak útszegéllyel történő ellátása is. Elképzelhető, hogy
az akkori tervek kisebb mértékű átdolgozásáról van szó? Ha csupán a régi terveket dolgozzák
át, miért fizetnek érte újra? Fenntartásai vannak a kérdést illetően. Amennyiben csak az egyik
körforgalom kerül kiépítésre, úgy miért szükséges elkészíttetni mindkét körforgalom
tervdokumentációját?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Kizárólag a II. József körút –
Kossuth utca csomópontjában kiépítendő körforgalom tervdokumentációi kerülnek a ROHU
pályázaton keresztül elkészíttetésre. A pályázaton eredetileg tervezett két körforgalom
tervdokumentációinak az elkészíttetésére nyert támogatást az önkormányzat. Mivel az
elképzelések között egy körforgalom kiépítése szerepel, ennek okán fordultak kérelemmel a
BMVA-hoz, hogy az elnyert támogatást kizárólag a II. József körút – Kossuth utca
kereszteződésébe tervezett körforgalom engedélyezési és kiviteli tervei elkészíttetésére
fordíthassák. A HURO pályázat kapcsán ugyan két körforgalom terveztetéséről volt szó, de
már akkor világossá vált, hogy az összegből vélhetően nem készíttethető el mindkét
körforgalom engedélyezési és kiviteli terve, reális esély – az eltelt idő és a tervezési díjak
növekedése miatt – csak egy körforgalom tervdokumentációjának az elkészítésére van. Jelenleg
a II. József körút – Kossuth utca csomópontjában kiépítendő körforgalom kérdése a
legfontosabb, hiszen a TOP pályázattal és a Ménesbirtok fejlesztési elképzeléseivel így hozható
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összhangba. Elkészültek a Ménesbirtok kiviteli és engedélyezési tervei a II. József körút –
Tótkomlósi út kereszteződésére vonatkozóan is, így ennek okán sem lenne célszerű tovább
vinni ezen csomópontba eredetileg tervezett körforgalom ügyét.
Uj Zoltán képviselő: A ROHU pályázaton elnyert támogatás elegendő a körforgalom
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetésére? További önerőre nem lesz szükség a
jövőben?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Reményei szerint elegendő lesz a
támogatás. A BMVA joga eldönteni azt, hogy a pályázaton elnyert összeget – a pályázat
Magyarországon megvalósuló részének hozzávetőleges összegét, azaz 250 millió Ft-ot –
milyen arányban ossza meg a települések között. Információja szerint már lefolytatták a
közbeszerzési eljárást és kiválasztották a tervező céget. Szeretnék, ha a Ménesbirtok által
elkészíttetett és előfinanszírozott tanulmányt beillesztethetnék a BMVA által készíttetett
tervdokumentációba, költségmegtakarítás céljából, és konkrét eredménye lenne az
elképzelésnek. Az idő nagyon sürget, hiszen 2020. tavaszán a kerékpárút építésének meg
kellene kezdődnie.
Rajos István alpolgármester: Uj Zoltán képviselő úr emlékei szerint a Testület koncepció
szinten 2007. évben már foglalkozott a kérdéssel. Véleménye szerint akkor még a BMVA nem
is létezett. Erről az időszakról nincsenek információi, akkor nem volt képviselő, ezért ahhoz
nem is kíván hozzászólni. 2017. évben a BMVA ügyvezető igazgatója számolt be részletesen
egy együttes bizottsági ülés keretében a projektről. Hasonló kérdések fogalmazódtak meg már
akkor is. Pontosabban, hogy az elnyerhető támogatás elegendő lesz-e mindkét körforgalom
tervdokumentációinak az elkészíttetésére, avagy sem. Továbbá, hogy milyen szintű
tervdokumentáció készíthető el a támogatásból. Napirendre került az érintett csomópont
körforgalmának a kérdése, ehhez – és a Ménesbirtok Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző
Iskolája körüli fejlesztési elképzeléséhez – kapcsolódóan a településrendezési terv módosítása
is. Időközben értesültek a TOP-3.1.1 számú kerékpárút kiépítésére irányuló pályázatról, amely
érinti a II. József körút – Kossuth utca csomópont körforgalmát. Csak úgy alakítható ki a
körforgalom, és a kerékpárút, ha közútfejlesztés valósul meg és ezen két elképzelés összhangba
kerül. 2017. évben már felmerült kérdésként, hogy a tervezett támogatási összegből
elkészíttethető-e mindkét körforgalom engedélyezési és kiviteli terve. A BMVA már akkor azt
a tájékoztatást nyújtotta, hogy Mezőhegyesen egy körforgalom kiviteli terveinek elkészítésére
lesz lehetőség a pályázat keretében. Nagy nehézségek árán, de sikerült – a műszaki
csoportvezető úrral együtt folytatott – tárgyalások során megállapodásra jutniuk a BMVA-val
arról, hogy a két körforgalom helyett egy körforgalom tervdokumentációinak elkészítésére
fordíthassa az önkormányzat az elnyert összeget. A ROHU pályázatban elnyert – Mezőhegyesre
jutó 9.731.000,- Ft összegű – támogatás csupán egy körforgalom kiviteli és engedélyezési
tervdokumentumainak elkészíttetését fedezi. Mint ahogyan a műszaki-városfejlesztési
csoportvezető úr már említette, a közbeszerzési eljárást a BMVA lefolytatta. A Testület 2017.
évben már együttműködési szándékát fejezte ki a pályázaton történő részvétel kapcsán, és
nyilatkozott, hogy vállalja az 5 % önerő megfizetését. Örömmel értesültek, hogy nyert a
pályázat, és miután nagyobb összegű támogatással, így az elnyert pályázati összeg
növekménynek megfelelően arányosan emelkedik az önerő összege – 487.000,- Ft-ra –
amelynek biztosításáról döntést kell hoznia a testületnek. Nagyon sokat dolgoztak és jelenleg
is sokat dolgoznak azon, hogy a kerékpárút projekt, a körforgalom projekt, a rendezési terv
módosítása és a Ménesbirtok fejlesztési elképzelései összhangban legyenek és minden az előírt
határidőben megvalósuljon. Ezen túlmenően vannak olyan eljárások, amelyeket a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet jogutódjánál, a Nemzeti Földügyi Központnál kell lefolytatni,
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amelyek kapcsán szintén segítséget kellett kérni. Időközben megnyílt a TOP-311 pályázati
felhívás kitöltő programjának a felülete, tehát benyújtásra kerülhetne a pályázat, és lehívható
lenne a támogatási összeg, ellenben az egyik sarkalatos alapkérdés volt, hogy rendezzék a
körforgalom kérdését, a területet, a helyrajzi számokat.
Magyar Tibor képviselő: A körforgalom kivitelezési költségének az önerejét ki fogja viselni?
Rajos István alpolgármester: Köszöni a kérdést, hiszen tisztában kell lenni azzal, ahhoz, hogy
a II. József körút és Kossuth utca csomópontjába tervezett körforgalom ki tudjon épülni, egyéb
forrásokat kell keresni. Mivel a TOP-311 számú pályázati támogatás nem fedezi a körforgalom
kiépítését, annak megvalósítása érdekében lobbizni kell. Kérdés, hogy arra esetlegesen lesz-e
majd uniós forrás a TOP keretében, vagy nemzeti forrásból tudják finanszírozni, vagy
esetlegesen a közútkezelő által biztosított forrásból. A körforgalom terveinek minél hamarabbi
elkészítése azért fontos, hogy ahhoz kapcsolódóan meg tudják határozni a kerékpárút
nyomvonalát, és a pályázat benyújtásra kerülhessen.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Rendkívül nagy jelentőséggel és
nagy súllyal bír a ROHU pályázat kérdése. A tegnapi nap folyamán kapták meg kérésükre a
jóváhagyó választ – alpolgármester úr hathatós közbenjárásának köszönhetően – a BMVA-tól,
hogy a pályázaton elnyert támogatást egy körforgalom tervdokumentációjának az elkészítésére
fordíthassák. Addig nem tudnak támogatást szerezni a körforgalom megépítésére – akár az
önkormányzat maga, vagy a közútkezelőn keresztül – amíg nem rendeződik a körforgalom
kérdése, amíg nincs konkrét terv és nem tudják megbecsülni a kivitelezés költségét. Nagyon
fontos a különböző tervek összhangja, hogy a kerékpárút megépítése ne ütközzön a
későbbiekben akadályba a körforgalom kapcsán, különös tekintettel a közműkiváltásokra.
Uj Zoltán képviselő: 2007. évben is csupán a tervek elkészíttetéséről volt szó, nem a
kivitelezésről. Már az akkori árakon is rendkívül nagy összeget emésztett volna fel csupán a
tervezés. 2017. év óta szintén csak odáig jutottak, hogy a terveket elkészíttessék. Annyiból
azonban szerencsés, hogy akkor nem kezdték meg a kivitelezést, hogy most összhangba tudják
hozni a kerékpárút kiépítésével. Arról azonban nincs konkrét információ, hogy milyen forrásból
tudják majd megvalósítani a körforgalmat.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Mostanában erre is adódhat
lehetőség, ilyen közel még nem állt hozzá az önkormányzat.
Rajos István alpolgármester: A kerékpárút kiépítésének fontosságát jól mutatja, hogy az
állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó
szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet
biztosításáról szóló 2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat nevesíti a Mezőhegyes és
Csanádpalota közötti kerékpárút kiépítését. Az állami tulajdonban álló, kiemelt nemzetpolitikai
feladatokat és nemzetgazdasági célokat ellátó gazdálkodó szervezetek közúti elérhetőségének
biztosítása és javítása kiemelten fontos kormányzati cél, ezért kormányhatározatban került
nevesítésre a Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút kiépítése. A kerékpárutat –
Csanádpalota-Mezőhegyes között 20 km hosszan, ebből a Mezőhegyesre jutó szakaszt 10 km
hosszan – meg kell valósítani. Ennek okán rendkívül fontos a II. József körút és Kossuth utcai
csomópont körforgalma tervezésének a kérdése. Mezőhegyes elkövetkezendő időszakában,
figyelemmel a lobbihelyzetre, nem állnak messze a körforgalom kivitelezési munkáitól sem.
Vélhetően a körforgalom kérdésének a lezárása már az újonnan megalakuló testület feladata
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lesz. Bízik abban, hogy a kivitelezésre sikerül nemzeti vagy más forrást találni. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Megadja a szót Maczák Andrásné mezőhegyesi lakosnak, az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság tagjának.
Maczák Andrásné mezőhegyesi lakos, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság tagja: Felmerült a II. József körút és a Tótkomlósi út kereszteződésének a kérdése.
Magyar Tibor képviselő úr említést tett arra, hogy ezen csomópont mennyire balesetveszélyes.
Arra esetlegesen született-e már elképzelés, hogy a diákok, a gyalogosan és kerékpárral
közlekedők hogyan, hol és milyen módon tudnának átkelni biztonsággal ezen a csomóponton?
Jelenleg még egy zebra gyalogos átkelőhely sem védi a biztonságukat.
Rajos István alpolgármester: A körforgalmi csomópont tervdokumentációjában szerepel több
zebra gyalogos átkelőhely is. Ezen túlmenően a Ménesbirtok jelenlegi fejlesztési
koncepciójában – amelyet makett formájában megtekinthetnek 2019. szeptember 30. napján a
Ménesbirtoknál – szerepel az érintett terület teljes átrendezése. Amennyiben megvalósul a
fejlesztés, úgy kialakításra kerül zebra gyalogos átkelőhely, áttelepítésre kerül a buszmegálló.
Tekintettel arra, hogy a fejlesztési elképzelés érinti az iskola területét, más járdaszakasz kerül
kialakításra, más lesz a beléptetési rendszer. Bízik abban, hogy a fejlesztési elképzelésnek
megfelelően biztosítani tudják a jövőben a biztonságos közlekedést az érintett területet illetően
is.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A kerékpárút már eleve egy
biztonságos átvezetést jelent. A kerékpárút tervezés és kivitelezés a csomóponton történő
biztonságos átvezetést fogja jelenteni. Attól függetlenül, hogy a körforgalom kiépítése a
későbbiekben várható, az érintett csomóponton is biztonsággal tudnak közlekedni, tekintettel
arra, hogy védett útvonal lesz, táblákkal és egyéb biztonsági követelményekkel együtt.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a ROHU444 kódszámú, „A Magyar–Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához
való összekapcsolása” című pályázaton elnyert bruttó 9.731.000,- Ft támogatáshoz biztosítson
5%-os önkormányzati önerőt bruttó 487.000,- Ft összegben, az önerő fedezete az önkormányzat
2019. évi költségvetésének adóbevételi többlete, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
pályázat megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
197/2019.(IX. 25.) Kt. számú határozat
A ROHU-444 kódszámú körforgalom tervezési pályázat megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a ROHU-444 kódszámú, „A Magyar–Román
határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” című
pályázaton elnyert bruttó 9.731.000,- Ft támogatáshoz 5%-os önkormányzati önerőt biztosít
bruttó 487.000,- Ft összegben.
Az önerő fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
Bejelentések
1. Belvízvédelmi terv aktualizálása
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat rendelkezik belvízvédelmi tervvel, amelyet
jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálni kell és felül kell vizsgálni. Változás –
a 2018. május 30.-ai elfogadása óta - nem történt benne, csupán aktualizálni szükséges azt,
melyet el is végeztek. A belvízvédelmi terv aktualizálását a testületnek határozattal kell
elfogadnia. A belvízvédelmi terv tartalmazza, hogy belvíz esetén milyen intézkedéseket kell az
önkormányzatnak tennie. Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a belvízvédelmi terv aktualizálásával kapcsolatban elmondottakhoz, azt
tegye meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A belvízvédelmi terv aktualizálását elvégezték. A belvízvédelmi
tervet a személyi változások miatt szükséges aktualizálni. Egyéb változtatást nem eszközöltek
a tervben. A belvízvédelmi tervet – annak hatalmas mérete miatt – e-mail-en nem volt lehetőség
a testület rendelkezésére bocsátani, az a Polgármesteri Hivatal titkárságán megtekinthető.
Fontos kiegészítés, hogy a terv készítését és esetleges módosítását kizárólag e szakterületen
szakértői jogosultsággal rendelkező személy végezheti. A felülvizsgálatot, az aktualizálást az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jogosultsággal rendelkező szakértője végzi el minden
évben, hiszen az jogszabályi előírás. A tervben szakmai részt érintő módosításra nem volt
szükség.
Rajos István alpolgármester: A korábbi munkájából adódóan rendelkezik a megfelelő
szakmai ismeretekkel a belvízvédelmi tervet illetően, azt Ő is megvizsgálta, és elfogadásra
javasolja. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság által jóváhagyott Mezőhegyes Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervének
aktualizálását fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
198/2019.(IX. 25.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervének aktualizálása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Belvízvédelmi Tervének aktualizálását elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. Önkormányzati dolgozók jutalmazásával kapcsolatos észrevétel
Magyar Tibor képviselő: Szóbeli észrevételt és javaslatot kíván tenni. A testület a 2019.
augusztus 14.-ei ülésén döntött arról, hogy munkájuk elismeréseként jutalomban részesíti az
önkormányzat valamennyi dolgozóját. Meghatározták, hogy átlagosan milyen mértékű legyen
a jutalom, valamint azt, hogy a munkáltatói jogok gyakorlója a dolgozó közvetlen felettese
véleményének a kikérésével együtt, a dolgozó teljesítményértékelése alapján állapítsa meg oly
módon, hogy minimum bruttó 100.000,- Ft de maximum bruttó 200.000,- Ft/fő közötti
összegben részesüljenek jutalomban a dolgozók. Ugyanezen ülésen külön kitértek arra a
kérdésre, hogy a Centrál dolgozóinak hogyan teszik elfogadottá a nyári címerező táborosok és
idénymunkások étkeztetése kapcsán elvégzett plusz munkájukat, és hogyan tudják azt
premizálni. E kérdést illetően a testület külön döntést nem hozott, ellenben döntöttek arról, hogy
az önkormányzat minden dolgozóját jutalomban részesítik. Hosszú vita folyt a jutalom kérdését
illetően, illetve arról is, hogy a Ménesbirtok felkérésének a Centrál eleget tegyen-e, avagy sem,
tudják vállalni, avagy sem. A testület úgy határozott, hogy felhatalmazza az ÁMK
intézményvezetőjét, dolgozza ki, mekkora kiadással jár a plusz munka, és annak függvényében
mekkora összegért vállalná a munkát a Centrál. A felhatalmazásban szerepelt az is, hogy
dolgozza ki az intézményvezető, hogy a plusz munkát – a bevétel függvényében – milyen
formában lehetne premizálni. Miután kimutatásra került, hogy a Centrál mekkora – 12 millió
Ft – plusz bevételre tett szert, nem is kellett volna felmerülnie kérdésként az említett ülésen,
hogy abból milyen formában részesülnek jutalomban a Centrál dolgozói, azt az
intézményvezetőnek saját hatáskörben és a testület korábbi felhatalmazása alapján kellett volna
eldöntenie. Azt a jutalom összeget, amelyről az intézményvezető megállapodott a dolgozókkal,
a testületnek ki kellene fizetnie.
Uj Zoltán képviselő: Arról nincs pontos információjuk, hogy a Centrál dolgozói körében
milyen formában került kiosztásra a testület által meghatározott jutalom. A testület
meghatározott egy minimális és egy maximális összeget, amelyen belül a munkáltatói jogok
gyakorlója a dolgozó teljesítménye alapján határozta meg az egyes dolgozók jutalmának az
összegét. A jutalom kapcsán fontos információ, hogy a Centrál a címerező táborosok
étkeztetése okán jelentkező plusz munka miatt közfoglalkoztatottak alkalmazását vette igénybe.
Az említett ülésen az érintett közfoglalkoztatottak premizálásáról nem esett szó, a testület nem
döntött e kérdésben. Tudomása szerint a közfoglalkoztatási program keretében járó jövedelmen
felül egyéb juttatásban nem részesültek. Hány közfoglalkoztatott dolgozott a nyári címerező
táborosok étkeztetése idején?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Összesen 6 fő.
Uj Zoltán képviselő: Az érintett 6 fő közfoglalkoztatott tudomására jutott a jutalmazás, és az
is, hogy arról, annak módjáról a testület döntött. Amennyiben tudott volna arról, hogy a plusz
munka közfoglalkoztatottakat is érint, az igazságérzete azt mondatta volna, hogy Őket is illesse
meg a jutalom. Meglátása szerint úgy lett volna igazságos a jutalom megállapítása, ha abból a
közfoglalkoztatottak is részesülnek.
Jeszenka Zoltán képviselő: A testület jutalommal kapcsolatos döntését – elsősorban a Centrál
dolgozók részéről – sok bírálat érte. Pontosan vissza kellene idézni, hogy a Centrál dolgozók
jutalmazásáról a testület által folytatott megbeszélésen konkrétan mi hangzott el.
Uj Zoltán képviselő: Bármit csinál a jelenlegi Testület, abból nem jön ki pozitívan. Érthetetlen,
hogy egy egyszeri jutalmazás miatt is több a bírálat, mintsem hogy örülnének neki.
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Rajos István alpolgármester: A Centrál dolgozói – a testületi döntést követően –
kinyilvánították irányába az álláspontjukat a jutalmazást illetően. A Centrál dolgozói az
állásfoglalását és a véleményét kérték. A dolgozók jutalmazására vonatkozóan írásos
előterjesztés, javaslat készült a Testület 2019. augusztus 14. napján megtartott ülésére. Az ülés
jegyzőkönyve, illetve az előterjesztés is rendelkezésre áll, vissza tudnák idézni az abban
foglaltakat, és az ülésen elhangzottakat. Magyar Tibor képviselő úrnak volt egy felvetése, hogy
a Centrál dolgozókat a nyári címerező táborosok étkeztetése miatti plusz munkájuk
elismeréseként részesítse a testület külön jutalomban. Az ülésre előkészített írásos előterjesztés
tartalmazta azt az összeget, amely a Centrál plusz munkája által plusz bevételként jelentkezett,
és amely összeg részben fedezte az önkormányzat valamennyi dolgozójának a jutalmazását.
Nem került meghatározásra külön összeg, amelyből a Centrál dolgozóit külön lehetne
jutalmazni. Erről tájékoztatta a Centrál dolgozóit. A 2019. augusztus 14.-ei testületi ülést
megelőzően vezetői megbeszélést tartottak, amely alapját képezte az írásos előterjesztésnek, és
amelyen a pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető külön kérte a vezetők véleményét,
állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy hány kifizetés történjen, kik és mekkora összegben
részesüljenek jutalomban, hogy ne neki kelljen abban döntenie. A Testületi döntés egy
kifizetésről szól, abban nem rendelkeztek a Centrál dolgozóknak történő külön jutalmazásról.
A Centrál nyári címerező táborozók étkeztetéséből származó eredmény részét képezi annak a
fedezetnek, amelyből kifizetésre került minden önkormányzati dolgozó részére a jutalom,
ugyanúgy, mint a Polgármesteri Hivatal, valamint a karbantartó-parkfenntartó részleg üres
álláshelyei után fennmaradó bérmegtakarítása. Az említett korábbi ülésen felmerült az is
kérdésként, hogy hogyan lehet jutalmat osztani, ha az önkormányzatnak 90 napon túli tartozása
van. Összefoglalva, a testület jutalomban részesített minden önkormányzati dolgozót, közöttük
a Centrál dolgozóit is, és a Centrál plusz bevétele részét képezte a jutalom kifizetésére
biztosított fedezetnek. Nincs további egyéb forrás, amelyből a Centrál dolgozóit külön tudná a
Testület jutalmazni.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az említett 12 millió
forint csak és kizárólag a nyári címerező tábor étkeztetésből befolyt bevétel, nem a Centrál éves
bevételét jelenti. Ettől függetlenül a Centrál kiadása továbbra is meghaladja a bevételek
összegét, tehát hiány képződik a költségvetésében. 2019. évben kevesebb hiány képződött a
Centrálnál, mint a korábbi években. 10 millió Ft a 2019. évi hiány a Centrálnál, tekintettel arra,
hogy 2018. év végén nagy összegű rendkívüli támogatást kapott, illetve ebben az évben
megemelkedett az étterem működésére fordítható központi támogatása. A vezetői értekezleten
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Centrál a nyári címerező tábor étkeztetése miatti
többletfeladatok ellátása érdekében 3 megbízási szerződéses dolgozó került felvételre, a 6 fő
közfoglalkoztatott mellett tehát még 3 fő segítette a Centrál dolgozók munkáját. A 12 millió Ft
eredmény úgy realizálódott, hogy a megbízási szerződéses dolgozók bére és járulékai, valamint
a műszak- és túlórapótlékok, a munkaszüneti napra járó pótlékok is levonásra kerültek. A plusz
munkáért a Centrál dolgozók megkapták a jogszabály által előírt plusz bért – túlóra-, műszakés munkaszüneti napra járó pótlékot – is. Hozzávetőlegesen két hónapig kellett ellátnia a
Centrálnak ezen feladatot, az ott megbízási szerződéssel foglalkoztatottak részére több mint 1
millió Ft bér került kifizetésre. A közfoglalkoztatottak bére itt nem került beszámításra, mert az
ő bérüket az Állam más forrásból biztosítja. Ezen túlmenően több kisebb költség sem került
elszámolásra, mint például a tisztítószer. Kizárólag a nyári címerező tábor étkeztetése jelentett
a Centrálnál plusz bevételt, minden egyéb feladat-ellátás, az éves működés negatív eredményt
hozott. Amikor a Ménesbirtok minden számlát kifizetett, egy meghatározott összeg – kérésére
– elkülönítésre került a Centrál számláján, tekintettel arra, hogy tudomása volt arról, hogy a
Centrál dolgozók és az intézményvezető között megállapodás született az esetleges
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jutalmazásról. A testület informális ülés keretében tárgyalta a Centrál jutalmazásának kérdését,
ezért konkrétan a Centrál dolgozók juttatásáról testületi döntés nem született. Mindeközben a
Centrál kifizetetlen számláinak az összege 13 millió Ft volt, úgy, hogy folyamatosan fizették a
szállítókat, hogy a mindennapi étkeztetés biztosított legyen.
Rajos István alpolgármester: Figyelemmel a Centrál nyereségére, a dolgozók és az
intézményvezető szóbeli megállapodása értelmében a dolgozók hozzávetőlegesen bruttó
160.000,- Ft/fő juttatásban részesültek volna. Ezzel szemben a testület döntése alapján a
dolgozók teljesítményétől függően bruttó 100.000,- Ft és 200.000,- Ft/fő közötti összegű
jutalomban részesültek. Nem ismert a testület előtt, ki milyen mértékű jutalomban részesült,
ettől függetlenül elképzelhető, volt olyan dolgozó, aki a maximális összeget megkapta.
Mindezek értelmében a Centrál dolgozóit nem érte kár, a jutalom összege arányosítva
kifizetésre került minden dolgozó részére. A Centrál nyeresége hozzájárult ahhoz, hogy minden
önkormányzati dolgozó részesülhetett jutalomban, és a Centrál dolgozói nem részesültek
kevesebb összegű jutalomban annál, mint amelyet akkor kaptak volna meg, ha a többi
önkormányzati dolgozó nem részesül jutalomban.
Krcsméri Tibor képviselő: Emlékei szerint a testület felkérte az ÁMK intézményvezetőjét,
dolgozza ki, hogy a feladat ellátása mekkora nyereséggel jár, és annak függvényében döntenek,
hogy elvállalják-e a feladatot, avagy sem. Emlékei szerint a testület ígéretet tett a Centrál
dolgozóinak, hogy amennyiben nyereséggel zárul a nyári táborok étkeztetéséből eredő plusz
feladat, úgy jutalomban részesíthetőek. A Testület ülésén az intézményvezető volt jelen. Úgy
tisztázhatják a kérdést, ha megtekintik az ülésről készült jegyzőkönyvet.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A Centrál nyári táborozás étkeztetésének plusz feladatával
kapcsolatos kérdés felvetésére informális ülés keretében került sor, amelyen az ÁMK
intézményvezetője, a Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselői és a testület tagjai voltak
jelen. A megbeszélésről jegyzőkönyv nem készült, tekintettel arra, hogy az informális
megbeszélés volt. Az informális megbeszélés keretében a testület az ÁMK
intézményvezetőjének tett ígéretet a jutalmat illetően. A megbeszélésen az ÁMK részéről
kizárólag az intézmény vezetője vett részt, tehát a Centrál dolgozóinak egyike sem hivatkozhat
a megbeszélésen elhangzottakra. A jutalmazást illetően jelen ülésen ugyanazok az érvek és
ellenérvek hangzottak el, mint azon az ülésen, amelyen a testület döntést hozott, hogy minden
önkormányzati dolgozót megjutalmaz, nem tesz kivételt a Centrál dolgozóival. A 2019.
augusztus 14.-ei ülésen a jegyző úr felhívta a figyelmet, hogy nem lehet összehasonlítani a
Centrál által végzett munkát a többi önkormányzati dolgozó által végzett munkával, hiszen az
önkormányzat nem egy profitorientált szervezet, a Centrálon kívül más területek nem tudnak
profitot termelni, ezért igazságtalan lenne, ha csak a Centrál dolgozói kapnának jutalmat.
Krcsméri Tibor képviselő: Emlékei szerint arról volt szó, hogy a Centrál dolgozói plusz
jutalmat kapnak, a plusz munka és bevétel okán.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A Centrál profitot termel, de az önkormányzat más területein
dolgozók nem tudnak hasznot termelni, ezért jutalmazta a testület az önkormányzat minden
dolgozóját. Nem volt szó a Centrál dolgozóinak a külön jutalmazásáról, nincs is arra fedezet. A
testület mindamellett jutalmazta a Centrál dolgozóit is, hogy az veszteségesen működik. Évek
óta veszteségesen működik a Centrál, az idei évben végre sikerült nyereséget elérni, de ez nem
jelenti azt, hogy azonnal jutalmazni kell a dolgozókat.
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Krcsméri Tibor képviselő: Arra az információra nem emlékezett, hogy a dolgozók
jutalmazásának a fedezetére meghatározott keretösszegben benne volt a Centrál nyeresége is,
mint fedezet.
Magyar Tibor képviselő: Az említett informális ülésen arról folyt a vita, hogy a Centrál
egyáltalán elvállalja-e a feladatot, avagy sem. Emlékei szerint a testület felhatalmazta az ÁMK
intézményvezetőjét, Soósné Záluszki Máriát, hogy egyezzen meg a Centrál dolgozóival.
Amennyiben ez az egyezség létrejött, úgy a testületnek e témával nem kell tovább foglalkoznia,
hiszen a testület felhatalmazta az intézményvezetőt, egyezzen meg a dolgozókkal és annak
megfelelően vállalja a feladatot. Amennyiben a Centrál elérte a várt eredményt, és az
egyezségnek megfelelően abból az intézményvezető ki tudja fizetni az extra jutalmat, a
testületnek nincs joga ahhoz, hogy firtassa, hogyan működött a Centrál év közben, hogy az
miért veszteséges. Ebben az esetben a Centráléhoz hasonlóan meg lehetne vizsgálni minden
önkormányzati terület működését is. Hangsúlyozták, hogy az önkormányzat nem profitorientált
szervezet. Ellenben a Centrál esetében az idei évben sikerült egy olyan plusz feladatot ellátni,
amellyel profitot termeltek. Nem arról volt szó, hogy a teljes profit kifizetésre kerül
jutalomként. Amennyiben nem ösztönzik a dolgozókat, úgy joggal várható a dolgozótól, hogy
a jövőben csak a munkaterületéhez kapcsolódó, a munkakörében megjelölt feladatot látja el.
Ebben az esetben nem várható profit az önkormányzat egyik területén sem. Ki vannak
szolgáltatva a dolgozóknak. A testület felhatalmazta az intézményvezetőt, hogy a dolgozókkal
történő egyezségnek megfelelően részesítse – a különböző pótlékokon felül – jutalomban a
Centrál dolgozóit, illetve azok is részesülhetnek, akik segítették a munkájukat, mint például a
közfoglalkoztatottak. Ennek okán e témával nem is kellett volna, és nem is kellene a testületnek
foglalkoznia. Ettől függetlenül a 2019. augusztus 14.-ei ülésen a testület döntött arról, hogy
egységesen, minden önkormányzati dolgozót jutalomban részesít. Újra felmerült a kérdés.
Amennyiben nem megfelelően döntött a testület, úgy azt be kell ismernie. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy rosszul döntöttek, úgy annak módosítására, helyesbítésére van lehetőség.
Rossz döntést hoztak esetlegesen abból a szempontból, hogy azt a dolgozót is jutalmazták, aki
nem vett részt aktívan a munkában, vagy esetlegesen semmilyen formában nem vett részt a
munkában, de mivel az önkormányzat dolgozója, jutalomban részesült. A Testület azért döntött
amellett, hogy minden önkormányzati dolgozót jutalomban részesít, mert azok az
önkormányzati dolgozók is jól teljesítettek, akik nem a konyhán dolgoznak. Amennyiben az
intézményvezető ígéretet tett a dolgozóinak a jutalom kifizetésére, úgy azt ki kellett volna, hogy
fizesse részükre. Ehhez nem kellett volna külön testületi határozat.
Uj Zoltán képviselő: A Magyar Tibor képviselő úr által elmondottak fedik a valóságot,
ellenben az a meglátása, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés. A jutalomról szóló
előterjesztés nem arról szólt, hogy a Centrál által megtermelt hasznot ossza ki a testület a
köztisztviselők és a közalkalmazottak között. A Centrál által termelt haszon, és a
bérmegtakarítások lehetőséget adtak a testületnek arra, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetétől függetlenül – minden önkormányzati dolgozót jutalomban részesítsen. Az
előterjesztés a jutalomra vonatkozóan több javaslatot tartalmazott, más és más összegekre
vonatkozóan. A testület egyhangúan egyetértett abban, hogy minden önkormányzati dolgozót
jutalomban részesít. Információi szerint a Centrál dolgozói több testületi tag irányába kifejezték
nemtetszésüket a jutalom elosztását illetően. Meglátása szerint a Centrál dolgozói körében az
okozott felháborodást, hogy milyen alapon részesült jutalomban az önkormányzat többi
dolgozója. Az intézményvezető által ígért jutalom kifizetésre került a Centrál dolgozóinak.
Emellett kifizetésre kerültek a plusz munka utáni különböző pótlékok. Nem érti, miért zavarja
a Centrál dolgozóit, hogy minden önkormányzati dolgozó jutalomban részesült. Amennyiben
megvizsgálnának minden önkormányzati területet, úgy megállapíthatnák, hogy megérdemelten
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kapott minden önkormányzati dolgozó jutalmat. Például a parkfenntartó részlegen dolgozók a
nagy nyári hőségben kint dolgoznak a területen. Természetes, hogy a jutalom fedezetét képezte
a Centrál által termelt haszon is. Azt senki nem vitatja, hogy a Centrál dolgozóira ezen
időszakban nagy teher, plusz feladat hárult, de meg is kapták a plusz munkáért járó bért. Arról
nem döntött a testület, hogy a minden önkormányzati dolgozót érintő jutalmazáson felül plusz
jutalomban részesülnek a Centrál dolgozói.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Ezt fontos kihangsúlyozni, hiszen a Centrál dolgozóinak az
elképzelése alapján kétszer részesülnének jutalomban, és Magyar Tibor képviselő úr javaslata
is erre vonatkozik.
Uj Zoltán képviselő: Annak kérdéséről, hogy a jutalom igazságosan került-e kifizetésre,
nagyon sokáig el lehetne vitatkozni. Véleménye szerint nem kellett volna figyelmen kívül
hagyni a közfoglalkoztatottak plusz munkáját sem. Született már egy döntés a testület részéről,
felesleges újabb vitát szítani abból. Az ÁMK intézményvezetője arra nem kapott
felhatalmazást, hogy kétszeresen jutalmazza a Centrál dolgzóit. Nem vitatja, hogy a Centrálban
dolgozók jó munkát végeznek, de ez nem jelenti azt, hogy kétszeresen kellene Őket jutalmazni.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A közfoglalkoztatottak
is kaptak jutalmat, bár nem a Centrálban végzett plusz tevékenységükért, hanem állami
támogatásból minden dolgozóra vonatkozóan.
Uj Zoltán képviselő: Ez azonban – véleménye szerint – nem korrekt, hiszen így minden
közfoglalkoztatott jutalomban részesült, még az is, aki nem vette ki részét aktívan a munkából.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Arról nincs
információja, hogy a Centrálban feladatot ellátó közfoglalkoztatott részesült-e külön
díjazásban, vagy jutalmazásban az ott elvégzett munkájáért, de azt, hogy mely
közfoglalkoztatott részesült központi juttatásban, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya döntötte el, központilag felállított feltételrendszer alapján.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Meglátása szerint a jutalom kérdését illetően az önkormányzatot
egységesnek kell tekinteni, hiszen nem lehet különbséget tenni a különböző területek között.
Minden Centrál dolgozó, aki érintett volt a plusz munkában, megkapta a plusz munkáért járó
bért. A Testület tagjai között a tekintetben nem volt vita, hogy minden önkormányzati dolgozót
jutalmazni kell.
Magyar Tibor képviselő: Alapvető probléma, hogy a testület az intézményvezetőn keresztül
ígéretet tett a Centrál dolgozóinak. Az önkormányzat többi dolgozójának nem tettek jutalomra
irányuló ígéretet. Nagyon fontos különbség, hogy a testület ígéretet tett a Centrál dolgozóinak
arra vonatkozóan, hogy amennyiben vállalják a plusz munkával járó feladatot, plusz juttatásban
részesülnek. Az önkormányzat dolgozói nem tudtak arról, hogy a Testület jutalomban fogja
részesíteni Őket munkájuk elismeréseként. Amennyiben a Centrál nem végez plusz feladatot,
abban az esetben is megkapták volna ezt a jutalmat. A Centrál úgy vállalta a plusz munkával
járó feladatot, hogy annak eredményéből jutalomban részesülnek, és erről megállapodtak az
intézmény vezetőjével. Azzal nem ért egyet, hogy jogtalan lenne a Centrál plusz jutalomra
irányuló kérelme. Amennyiben van rá fedezet, úgy jutalmazza a testület a Centrál dolgozóit a
plusz feladat-ellátásáért. Kéri, hogy a testület döntsön a kérdésben.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Annak eldöntésére, hogy a Centrál vállalja-e a feladatot, avagy
sem, informális ülés keretében került sor. A dolgozók nem voltak jelen, csak az
intézményvezető.
Magyar Tibor képviselő: Az Ő javaslata volt, hogy hatalmazzák fel az intézményvezető
asszonyt, hogy oldja meg a feladatot.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Erre nem a testületi ülés keretében került sor. A képviselő úr
javaslatáról nem született testületi döntés.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Számára rendkívül fájó ez a kérdés, és kellemetlen, rá nézve rendkívül negatív, hiszen a
dolgozók úgy nyilatkoznak, hogy becsapta Őket. A Ménesbirtok felkérését informális
megbeszélés keretében terjesztette a Testület elé, arról határozat nem született. Ezen informális
megbeszélést követően a Centrál dolgozóival megbeszélést folytatott. A testület informális
megbeszélésén elhangzott, hogy amennyiben a Centrál ezen feladat ellátása során ki tudja
termelni a 3 millió Ft-ot, úgy jutalomban részesülhetnek az érintett dolgozók. Több ízben
feltette a kérdést arra vonatkozóan, hogy a Testület álláspontjáról tájékoztathatja-e a
dolgozókat. A Testület tagjai megerősítették az álláspontjukat, és a megbeszélést követően arról
tájékoztatta a dolgozókat. Úgy véli, hogy a feladat ellátása során a dolgozók tisztességgel helyt
álltak, és mindenki megelégedésére elvégezték a feladatot. A dolgozók szerették volna, ha a
jutalom egy részét megkapják a feladat ellátása alatt, de ezt elvetette, hiszen akkor még nem
tudhatták, hogy milyen eredménnyel zárnak. Azt ígérte, hogy az elszámolást követően
kaphatják meg a jutalmat. Sajnos azon a 2019. augusztus 14.-ei testületi ülésen, amelyen a
testület döntött a jutalom kérdésében, nem tudott részt venni. A Centrál dolgozóit rendkívüli
mértékben felháborította a testület döntése, és az, hogy minden önkormányzati dolgozó
részesült jutalomban.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Az önkormányzat dolgozói elméletileg nem tudhatták azt, hogy
az önkormányzat valamennyi dolgozója jutalomban részesült. A Centrál dolgozói megkapták
az ígért jutalmat. Milyen alapon tartanának igényt egy újabb jutalomra? A Centrál dolgozóinak
miért fontos az, hogy más is jutalomban részesült? Amennyiben a Centrál dolgozói nem tudnák
azt, hogy az önkormányzat valamennyi dolgozója jutalomban részesült, nem lennének bennük
negatív érzések.
Magyar Tibor képviselő: A Centrál dolgozói azt a jutalmat várják, amely a plusz feladat
ellátása miatt ígérve lett nekik.
Rajos István alpolgármester: Nehéz megérteni, hogy miért fáj a Centrál dolgozóinak az, hogy
az önkormányzat valamennyi dolgozója jutalmat kapott, amellett, hogy Ők megkapták az ígért
összegű jutalmat. A Centrál dolgozói nem lettek megkárosítva, hiszen abban az esetben sem
részesültek volna több jutalomban, ha az önkormányzat többi dolgozója nem kap jutalmat. A
Centrál által termelt eredményből – kiegészítve egyéb adóbevétellel és a bérmaradvánnyal – a
testület hosszú idő után jutalomban tudta részesíteni az önkormányzat valamennyi dolgozóját.
Magyar Tibor képviselő urat kérdezi, kívánja-e, hogy szavazásra bocsájtsa a javaslatát?
Amennyiben igen, azt milyen formában tegye meg?
Magyar Tibor képviselő: Igen, kéri, hogy javaslatát tegyék fel szavazásra. Javasolja, hogy a
testület hatalmazza fel a József Attila ÁMK intézményvezetőjét, hogy a Centrál dolgozóinak a
plusz munkáért ígért jutalmat fizesse ki külön az érintett dolgozók részére.
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Rajos István alpolgármester: Ezzel kapcsolatosan az a probléma, hogy a Centrál nyári
többletbevétele részét képezte annak a forrásnak, amelyből kifizetésre került a jutalom az
önkormányzat valamennyi dolgozója részére. Tehát nincs pénzügyi fedezet a Centrál
dolgozóinak újbóli jutalmazására.
Kerekes György képviselő: Fontos kérdés, hogy a Centrál dolgozók újbóli jutalmazásához
rendelkezik-e az önkormányzat megfelelő pénzügyi fedezettel? A jutalmazás kérdése pénzügyi
tárgyú kérdés, ezért kéri, hogy a testület elsődlegesen arról döntsön, hogy napirendre kívánja-e
egyáltalán venni jelen ülésre a témát és Magyar Tibor képviselő úr javaslatát, avagy sem. A
jutalmazás kérdése olyan pénzügyi tárgyú téma, amely nem szerepelt az előre meghirdetett
napirendek között, nem készült arról írásos előterjesztés, nem lett pénzügyileg előkészítve sem,
ennélfogva nem javasolja annak napirendre tűzését sem. Nem tartja korrekt lépésnek, hogy
jelen ülésen felvetették ezt a témát, előkészítés nélkül.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az elhangzottakat
annyiban kívánja helyesbíteni, hogy a Centrál nyári többletbevétele nem képezte részét annak
a fedezetnek, amelyből kifizetésre került a dolgozók jutalma. A Centrál dolgozói a nyári
többletbevétel egy részéből megkapták a jutalmat, és a fennmaradó összegből a szállítói
tartozások egy részét rendezték. Az önkormányzat többi dolgozója részére egy másik forrásból,
a be nem tervezett extra adóbevételből került kifizetésre a jutalom. A plusz jutalom kifizetésére
jelenleg lenne fedezet az adószámlán, de az azzal járna, hogy a következő évre annyival több
szállítói tartozása lenne az önkormányzatnak.
Uj Zoltán képviselő: A jutalom megszavazása rendkívül szerencsétlen döntés lenne a Testület
részéről közvetlenül a választást megelőzően. Ehhez hasonlóan szerencsétlen felvetés volt,
amikor év elején felvetődött a dolgozók jutalmazásának a kérdése. Azóta több ülésen keresztül
húzódik a téma, nagy vitát és felháborodást okozva akár a testület tagjai, akár a dolgozók között.
Krcsméri Tibor képviselő: A dolgozók jutalmazására irányuló kérdését az önkormányzat
2019. évi költségvetésének a tárgyalása során vetette fel. Akkor az volt a kérése, hogy
vizsgálják meg, a későbbiekben esetlegesen lenne-e arra lehetőség, hogy jutalomban részesítse
a testület az önkormányzat dolgozóit. Példaként felvetette, hogy egy, a Mezőhegyesi
Önkormányzaténál lényegesen kisebb költségvetésű önkormányzat jutalmat tud osztani a
dolgozóinak. Kérése az volt, hogy próbáljanak meg a jutalom kérdését illetően is eredményt
elérni. Emlékei szerint minden képviselő egyetértett a javaslatával, és végül a testület
egyöntetűen meg is szavazta a dolgozók jutalmazását.
Magyar Tibor képviselő: Miután a Testület alaposan megtárgyalta a felvetését, kéri, hogy a
javaslatát ne tegyék fel szavazásra, azt visszavonja.
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a
témát illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el, hogy Magyar Tibor képviselő úr
visszavonta arra irányuló javaslatát, hogy a testület hatalmazza fel a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy a Centrál dolgozóinak a plusz munkáért ígért
jutalmat kifizesse az érintett dolgozók részére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
199/2019.(IX.25.) Kt. számú határozat
Magyar Tibor képviselő úr javaslatának visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja azt, hogy Magyar Tibor képviselő úr
visszavonta arra irányuló javaslatát, hogy a testület hatalmazza fel a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy a Centrál dolgozóinak a plusz munkáért ígért
jutalmat kifizesse az érintett dolgozók részére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Rajos István alpolgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további kérdése, észrevétele,
esetlegesen bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, bejelentés
nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Zsóriné Kovács Márta
képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1900 órakor – berekesztette.
K. m. f.
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