Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14/R/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. november 3. napján – 1435 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor,
Kovács István, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán alpolgármester
Távol: Krcsméri Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívott: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános Művelődési Központ
megbízott intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Jeszenka Zoltán alpolgármester jelezte
távolmaradását, Krcsméri Tibor képviselő nem jelezte távolmaradását. (Megjegyzés: Tarkó
Gábor képviselő később érkezett az ülésre.) A meghívóban ismertetett napirendi pontok
megvitatását javasolja:
1. Antal János néhai igazgatóhelyettes és tanár részére örök temetkezési hely biztosítása
2. Koronavírus járvány miatti legfontosabb intézkedések
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Antal János néhai igazgatóhelyettes és tanár részére örök
temetkezési hely biztosítása
Pap István Tibor polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a testületet, hogy Antal János, a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola egykori igazgatóhelyettese és tanára 2020.
november 2. napján elhunyt. A köztemetőről és temetkezésekről szóló 34/2023. (XII.12.)
önkormányzati rendelet értelmében a testület azon elhunyt személyeknek, akik a testület tagjai
voltak, fontosabb tisztséget, pozíciót töltöttek be (mint például az iskola igazgatóhelyettesi
1

posztja), és a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szereztek, örök temetkezési hely
céljára díszsírhelyet adományozhat. Antal János a József Attila Általános Iskola
igazgatóhelyettese és tanára volt, több cikluson keresztül képviselőként segítette a település
fejlődését, és 2005. évben „A Városért” emlékérem kitüntetésben részesült. Javasolja, hogy
Antal János több évtizedes tanítói és a városért végzett társadalmi tevékenysége elismeréseként
a testület örök temetkezési helyet adományozzon. A család szeretné mihamarabb megrendezni
a temetést, a téma megtárgyalása ezért nem várhatott a rendes testületi ülésig. Kéri az esetleges
kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Tarkó Gábor képviselő – 1440 órakor – megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Magyar Tibor képviselő: Antal János matematika tanárként tanított az akkori Mezőhegyesi
Szakmunkásképző Iskolában is, és a felnőttképzés igazgatóhelyettese volt.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet
15. § (1) bekezdése alapján örök temetkezési helyet biztosítson néhai Antal Jánosnak, „A
Városért” emlékéremmel kitüntetett egykori igazgatóhelyettesnek és tanárnak, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
150/2020.(XI.3.) Kt. számú határozat
Antal János néhai igazgatóhelyettes és tanár részére örök temetkezési hely biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése alapján örök temetkezési helyet biztosít
néhai Antal Jánosnak, „A Városért” emlékéremmel kitüntetett egykori igazgatóhelyettesnek és
tanárnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről értesítse néhai Antal János családját.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: az értesítésre: 2020. november 9.
2. naprendi pont: Koronavírus járvány miatti legfontosabb intézkedések
Pap István Tibor polgármester: A koronavírus okozta járványhelyzet sokkal súlyosabb, mint
az első hullám alkalmával volt. Több ezerre tehető naponta az új fertőzöttek száma, és a
koronavírus miatt naponta 50-60 haláleset történik. Ezeknek az adatoknak köszönhetően sokkal
szigorúbb intézkedések várhatóak a Kormánytól. Ellentétben az első hullámban történtekkel, a
Kormány nem rendelt el rendkívüli jogrendet. A járványhelyzet sokkal súlyosabb, mint
tavasszal, de a Kormány nem kívánja ellehetetleníteni az ország működését, a családok életét,
a gazdaság működését. Mezőhegyes vonatkozásában az igazolt fertőzöttek száma a tegnapi nap
folyamán 16 fő, a mai napon 17 fő. A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ több dolgozója
különböző tüneteket mutatott, ezért elrendelték az intézmény dolgozóinak a tesztelését. A
hétvégén megtörtént a tesztelés, de az eredmények még nem ismertek. A Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. (a továbbiakban: Ménesbirtok) újra elvégeztette a tesztelést. A
Ménesbirtok vezérigazgatója jelezte, hogy több pozitív teszteredmény született, és még nem
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minden eredmény készült el. Az első hullám során Mezőhegyesen egyetlen egy koronavírus
fertőzött sem volt, így az eddigi eredmények alapján a településen érzékelhető a vírushelyzet
súlyosbodása. A Ménesbirtok felajánlotta, hogy a teszteléseikbe be lehet vonni önkormányzati
dolgozókat is. Ezen teszteredmények vélhetően nagyobb pozitív esetszámot fognak mutatni,
mint a jelenleg hivatalosan közölt eredmények. Ebből kifolyólag a testületnek intézkedéseket
kell hoznia. Fontos a lakosság hiteles és időben történő tájékoztatása. A lakosság tájékoztatásán
túl az alábbi intézkedések meghozatalát javasolja, és mivel nincs rendkívüli jogrend, a testület
dönt az intézkedések elrendeléséről.
1. A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ átmenetileg nem fogadhat ellátottakat, az
intézmény látogatását megtiltják. Az idősek nem látogathatják az intézményt,
megpróbálják megoldani az otthoni ellátásukat. A szükség hozta, hogy ezen intézkedést
már megtették, hiszen az intézményben felmerült a gyanúja a koronavírus fertőzésnek, a
dolgozók tüneteket mutattak, ezért tesztelés alá kerültek. Mivel tesztelésre került sor, így
az intézmény dolgozóinak otthon kell maradniuk. Az idősek ellátását – gyógyszer
kiszállítás, bevásárlás – és az étel kiszállítását meg kellett szervezni, ezt a feladatot meg
tudták oldani.
2. Fertőtlenítés. Az első hullám alkalmával intenzív, majd a veszélyhelyzet feloldásával
mérsékeltebb fertőtlenítést végeztek az önkormányzati intézményekben, a közterületeken
(bankautomaták, iskolák, óvodák, üzletek környéke). Újra megkezdik ezen intenzív
fertőtlenítést. A fertőtlenítéshez szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak.
Jelenleg a fertőtlenítés plusz anyagi forrást nem igényel. A maszk viselését és a
kézfertőtlenítő használatát előírják az intézményekben. Az eddigiekben is ezt kérték, de
mostantól szigorúbban fogják ellenőrizni ezen előírás betartását.
3. A tavaszi veszélyhelyzethez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási és
ügyintézési rendjének korlátozása. Kérik a lakosságot, hogy ügyintézés céljából ne
jelenlenek meg személyesen, hanem telefonon, email-en igyekezzenek az ügyeiket intézni.
Jegyző úr javaslatára a hivatal épületére postaládát helyeznek ki, amelyben a papír alapú
kérelmeket, igényeket helyezhetik el. Miután az ügyfélfogadást korlátozzák, javasolja a
szűkített munkarend bevezetését. Ennek célja, hogy minél kevesebb munkavállaló kerüljön
érintkezésbe egymással a hivatalban, irodánként lehetőleg egy munkavállaló legyen, és aki
csak teheti, és adottak a technikai lehetőségek, otthonról végezze a munkát.
4. A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ által a gyermekétkeztetést és a szociális
étkeztetést biztosítani szükséges, de a Centrál épületében az étel helyben fogyasztására
továbbra sincs lehetőség. Étel rendelésére továbbra is lehetőséget biztosítanak, de
kizárólag elvitelre.
5. A József Attila ÁMK intézményben átmenetileg szüneteltetik a különböző közművelődési
foglalkozásokat, ilyen a mazsorett, néptánc, fúvószenekari próbák.
6. Az önkormányzat és intézményei által tervezett események, különböző kulturális
rendezvények nem rendezhetők meg. A 2020. évre tervezett rendezvényeket a
járványhelyzet miatt egyébként is elhalasztották. Semmiféle zenés, táncos rendezvény nem
szervezhető, annak megrendezését megtiltják. Miután nem tilthatják meg azt, hogy a
lakosság bármilyen zenés, táncos jellegű magánrendezvényt megtartson – az október 23.ai kormányzati kommunikáció alapján – kérik a lakosságot, a vállalkozásokat,
szervezeteket, hogy a járványhelyzetre tekintettel ezt tekintsék irányadónak magukra
nézve is..
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Míg az első hullám során a bölcsődék és óvodák zárva tartásáról az önkormányzat, az iskolák
bezárásáról, és az online oktatás bevezetéséről az Oktatási Hivatal rendelkezett, addig most
minden köznevelési intézmény bezárásáról az Oktatási Hivatal fog dönteni. Jelenleg nincs
döntés a köznevelési intézmények zárva tartásáról.
Krcsméri Tibor képviselő úr, Mezőhegyes Város Fúvószenekarának vezetője már jelezte, hogy
ő a kialakult helyzetre tekintettel nem kíván zenekari próbát tartani.
Ezen 6 pontból álló intézkedési terv bevezetését javasolja. Kéri az azzal kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, állásfoglalásokat, esetleges további intézkedésre irányuló javaslatokat.
Fekete Attila képviselő: A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt minimális szintre
csökkent a vállalkozása szolgáltatásait igénybe vevők száma. A rendezvények szüneteltetésére
vonatkozó iránymutatást elfogadják, hiszen ebben a helyzetben ez a helyes magatartás.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szünetelteti a vállalkozását, mert a jelenlegi helyzetben nem
gazdaságos az üzemeltetés, mennyi ideig teheti meg azt? Normál körülmények között a
vállalkozást egy hónap időtartamra lehet szüneteltetni anélkül, hogy elveszítené a működési
engedélyét. Azonban szerinte a vírushelyzetre tekintettel nem várható enyhítő rendelkezés a
vállalkozási tevékenység szüneteltetésére vonatkozóan.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szerinte nem kell bezárni a vállalkozást. Csupán ne
szervezzenek semmilyen eseményt. A hónap szüneteltetés után valóban elveszítené a működési
engedélyét, nem hivatkozhat Képviselő úr a vírusra sem. Folyamatosan figyelemmel kísérik a
kormányzati rendelkezéseket. A Miniszterelnök Úr a mai nap folyamán tesz bejelentést és
ismertetni fogja az újabb megszorító intézkedéseket.
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület Labdarúgó és Kézilabda
Szakosztályának is lesznek még bajnoki mérkőzései. Milyen előírások lesznek a
sportmérkőzések megtartását illetően? A serdülő és ifjúsági korosztály mérkőzésein viszonylag
kevés néző szokott jelen lenni, de a felnőtt mérkőzéseken jelentős számú néző vesz részt.
Ismételten be kell zárni a sportpályát?
Pap István Tibor polgármester: A sportesemények megszervezésére vonatkozóan hozott a
kormány intézkedést, jogszabályban rögzítették az előírásokat, amelyeket a testület nem írhat
felül.
Magyar Tibor képviselő: A kézilabda mérkőzések lebonyolítását illetően a Magyar Kézilabda
Szövetség szigorú protokollt vezetett be, ezért nem gondolná, hogy a testületnek külön
intézkedést kell tennie azokra vonatkozóan. A mérkőzések zárt kapuk mögött zajlanak.
Megállapodást kötöttek a Békéscsabai Tankerületi Központtal arról, hogy milyen feltételekkel,
milyen rendszer szerint vehetik igénybe az ÁMK épület tornacsarnokát és kiszolgáló
helyiségeit.
Pap István Tibor polgármester: Ahol kormányzati vagy sport szakági előírások vannak, ott
azok a szabályok felülírnak minden egyéb intézkedést. Nem szeretne semmit túlszabályozni.
Az általa javasolt intézkedések az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, és olyan területeket
érintenek, amelyekről a kormány, vagy egyéb felettes szervek külön nem rendelkeztek.
Magyar Tibor képviselő: Mezőhegyes Város Fúvószenekarának vezetője nem kíván próbát
tartani, de meg kellene kérdezni a többi csoport vezetőjét is, hogy a megfelelő előírások mellett
szeretnének-e próbát, foglalkozást tartani.
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Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: Paulikné
Szabó Ildikó, a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület vezetője ma délelőtt jelezte, hogy fel
kívánja függeszteni a mazsorett próbákat. Kézsmárkiné Piti Irén gyógypedagóguslovasterapeuta szintén jelezte, hogy a járványhelyzetre tekintettel ő is fel kívánja függeszteni a
terápiás oktatást.
Tarkó Gábor képviselő: A Ménesbirtok a holnapi nap folyamán sajtóközleményt fog kiadni.
A Ménesbirtok minden héten 100 koronavírus tesztet fog elvégeztetni. Ez a szám lehet
kevesebb, de több is, attól függően, milyen eredmények születnek. A Ménesbirtok a tesztek 10
%-át ajánlja fel a városnak. Az önkormányzat részéről a polgármester jelölné ki a tesztelés alá
vonható személyeket. A vezérigazgató utasítása értelmében a Ménesbirtoknál kizárólag negatív
teszteredmény után állhatnak azok a dolgozók munkába, akik igazoltan fertőzöttek voltak, nem
elegendő, ha letöltik a 10 nap karantént. Ez érvényes azon személyekre is, akiknek közeli
hozzátartozójuknál volt pozitív a teszteredmény. A Ménesbirtok teljes mértékben viseli a teszt
elvégzésének a költségét. Javasolja, hogy az önkormányzat is alkalmazza ezen intézkedést.
Amennyiben az önkormányzat dolgozói közül bárki megfertőződik, úgy csak abban az esetben
engedélyezzék az újbóli munkába állást, ha a vizsgálat negatív eredményt mutat. Ezáltal a
Ménesbirtok által felajánlott tesztelésbe be lehet vonni azon személyeket is, akiknek az első
teszteredményük pozitív volt.
Pap István Tibor polgármester: A Ménesbirtok vezérigazgatójával folyamatos kapcsolatban
van, de egyelőre a folyamatos tesztelésről és felajánlásról nem értesült eddig. Több lakossági
észrevétel érkezett arra vonatkozóan, hogy miért csak a Ménesbirtok és az önkormányzat
dolgozóit tesztelik. Egyrészről a lakosságot nem kötelezheti a teszt elvégzésére, másrészről,
amennyiben kötelezhetné és mindenki vállalná, azt az önkormányzat nem tudná finanszírozni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szociális és egészségügyi intézmény esetén a dolgozó a
karanténból csak két negatív teszteredménnyel térhet vissza a munkába. A Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ dolgozóinál szombaton végezték el a tesztet, azokat hétfőn
regisztrálták és 3-4 nap múlva várható eredmény. Majd ezt követően 1-2 napon belül ismételt
tesztelésre kerül sor. A szociális intézmények esetében az EMMI által kiadott protokoll szerint
kell elvégezni a tesztelést és az általa kiadott utasításnak megfelelően kell eljárni a dolgozók
munkavégzésének engedélyezésekor.
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ több
dolgozójának egyidőben különböző tünetei voltak. A tünetekről értesítették az önkormányzat
üzemorvosát és hivatalból elrendelték a tesztelést. Mivel szociális intézményről van szó, és
tünetek voltak, a tesztelés térítésmentes. A Ménesbirtok azoknak a teszteknek a költségét
vállalja át, ahol nem jelentkezik tünet.
Magyar Tibor képviselő: Mi a protokoll abban az esetben, ha a tünetek jelentkezése ellenére
a koronavírus teszteredménye negatív? Ebben az esetben is le kell töltenie a munkavállalónak
a 10-14 napos karantént. Munkajogi szempontból minek számít ilyen formában a távollét?
Szabadság terhére történik az elszámolás, vagy táppénzre kötelezik a dolgozót?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ebben az esetben sem szabadságnak, sem táppénznek nem
tekinthető a távollét, hanem rendes munkaidőnek. Elővigyázatosságból rendelték karanténba
azokat a dolgozókat, akiknél felmerült a fertőzés gyanúja, hiszen sokkal nagyobb problémát
jelentett volna, ha folytatják a feladatellátást és fertőzöttség esetén több idős gondozottat is
megfertőznek. Sikerült megoldaniuk az idősek ellátását ebben a rendkívüli helyzetben is.
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Magyar Tibor képviselő: Vannak munkahelyek, ahol vagy szabadságot vesznek ki, vagy
táppénzen vannak a dolgozók. Óvatosan kell kezelni a kérdést, hiszen koronavírust jelző
tünetekre hivatkozhatnak a dolgozók, miközben valójában influenzáról, vagy egyéb
betegségről van szó. Ha minden dolgozó enyhébb tünet esetén karanténba vonulna,
ellehetetlenülne a város. Érthető a félelem és az aggodalom, de meg kell tanulni ezzel a
helyzettel együtt élni. Fel kell készülni arra az esetre, hogy a járványhelyzet hosszú időn
keresztül el fog húzódni. Sokakban felmerülhet annak a gondolata, miért nem vezetnek be
megszorításokat a foglalkoztatást illetően, miközben elmaradnak a rendezvények, korlátozzák
az ügyfélfogadás rendjét, hiszen ebben az időszakban kevesebb feladatot látnak el a dolgozók.
Pap István Tibor polgármester: Fontosnak tartja, hogy a testület reagáljon erre a helyzetre,
és intézkedéseket tegyen, tekintettel arra, hogy Mezőhegyesen a tesztelés alapján megállapított
fertőzöttek száma 17 fő, szemben azzal, hogy az első hullám során nem volt a településen
egyetlen egy fertőzött sem. A javasolt intézkedések bevezetése együtt jár azzal, hogy csökken
az elvégzendő feladat, miközben a dolgozók ugyanúgy megkapják fizetésüket. Úgy véli, ennek
felvállalása még mindig kisebb probléma, minthogy a megszorító intézkedések elmaradása
miatt lényegesen nagyobb számban forduljon elő fertőzöttség, akár haláleset. Amennyiben
jelentősen nőne a fertőzöttek száma, vagy akár halálesetek következnének be, biztos abban,
hogy a testületet, az önkormányzatot érné az a vád, hogy nem tett semmiféle intézkedést ennek
megakadályozása érdekében.
Fekete Attila képviselő: Fontos az elővigyázatosság, és a felelősségteljes döntés meghozatala
ebben a helyzetben. A Ménesbirtoknál az első tesztelés után azoknak a dolgozóknak kellett
karanténba vonulniuk, akiknek pozitív lett a tesztjük, a többiek dolgoztak. A második tesztelés
után már azon negatív teszteredményes dolgozóknak is karanténba kellett vonulni, akik együtt
dolgoztak a pozitív teszteredményű dolgozóval. Minél több tesztet végeznek el, annál több lesz
a fertőzöttek száma a településen.
Pap István Tibor polgármester: Nagy probléma lenne, ha nem végeztetnének teszteket, de az
is problémát jelent, hogy hogyan járjanak el, ha pozitív teszteredmény születik az egy
közösségben dolgozók körében, ugyanakkor a feladat-ellátás nem szűnhet meg. Folyamatos és
nagy számú tesztelés esetén pontosan látják a fertőzöttek számát, és ha az jelentős mértékben
emelkedik, és sokan karanténba kényszerülnek, úgy veszélybe kerülhet akár a hivatal, akár a
Ménesbirtok, akár az iskolák, óvodák működése. A felelősségteljes magatartás az, ha
tisztességgel elvégeztetik a teszteléseket, és az eredményük függvényében megteszik a
szükséges lépéseket, intézkedéseket.
Tarkó Gábor képviselő: Egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, nem zárkózhatnak
el a probléma elől, hiszen egy nagyon komoly probléma előtt állnak. Ha az önkormányzat
számára felajánlottak egy ilyen lehetőséget, azzal mindenképpen élni kell. Folyamatosan
figyelni kell a kormányzati intézkedéseket. A jelenlegi szabályozás szerint, amennyiben
bármely dolgozó munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során fertőződik meg, úgy annak 100
%-os táppénz jár. Itt azonban felmerül annak kérdése, hogyan bizonyítható az, hogy az adott
dolgozó a munkavégzése során fertőződött meg, és ki dönti el, hogy a megfertőződés valóban
a munkavégzés során történt-e.
Magyar Tibor képviselő: Tájékoztatni kell az önkormányzat minden dolgozóját arról, hogy
munkajogi szempontból mi az eljárásrend abban az esetben, ha megfertőződnek. Amennyiben
igazolhatóan munkavégzés alatt fertőződik meg egy dolgozó, úgy 100 % táppénz jár neki a
karantén, a felépülés idejére, így az nem terhelné az önkormányzat költségvetését.
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Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat költségvetésében 2020. december 31.
napjáig betervezésre kerültek a bérek és bér jellegű járulékok. Amennyiben megfertőződik egy
dolgozó, a karantén és felépülés idejére a bére kifizetésre kerül, és mivel betervezésre került a
bér, az önkormányzatot nem érheti kár. Az önkormányzat felelősségteljesen kezeli a kérdést,
ha egyrészről tesztelés alá veti a dolgozóit, másrészről esetleges fertőzöttség esetén kifizeti a
bért a dolgozónak.
Magyar Tibor képviselő: Tisztában kell lenniük a dolgozóknak azzal, hogy akár fertőzöttség,
akár fertőzésgyanú fennállása esetén jelentkezni kell a háziorvosnál, mert a karantén és a
felépülés idejére 100 %-os táppénz jár a dolgozónak. Arra az időre, míg táppénzen van a
dolgozó, nincs munkavégzés, a bér és járulék költségek nem terhelik az önkormányzat
költségvetését. Ezért mindenképpen regisztrálnia kell magát az illetékes szerveknél.
Amennyiben az érintett dolgozó nem jelentkezik a háziorvosánál, úgy nem jár a táppénz, a
kiesett munkaidőre járó bért teljes egészében az önkormányzatnak kell megfizetni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben a teszteredmények fertőzöttséget mutatnak ki,
azonnal értesítik a dolgozót és tájékoztatják arról, mit kell ebben a helyzetben tennie. Annak a
dolgozónak is karanténba kell vonulnia, akinek az a hozzátartozója lett fertőzött, akivel
érintkezhetett. Ezen dolgozók is megkapják a karantén idejére a 100 %-os bért.
Magyar Tibor képviselő: Fontos, hogy az érintettek a fertőzöttség tudomásra jutását követően
haladéktalanul jelentkezzenek a háziorvosnál, és az illetékes szerveknél, hogy jogosultak
legyenek a táppénz 100 %-os mértékű megállapítására.
Uj Zoltán képviselő: A testületnek az intézkedések bevezetéséről kell döntenie, de az
intézkedések végrehajtása, a munkajogi és az azzal járó adminisztrációs feladatok elvégzése, a
dolgozók tájékoztatása a hivatal feladata. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy ne keltsenek
pánikot az emberekben azzal, hogy túlszabályoznak mindent. Nagy a félelem a lakosságban
mind a megbetegedés, mind a munkahelyek elvesztése miatt, nem kell még tovább fokozni
azzal, hogy újabb és újabb szabályokat állítanak fel. Javasolja, a testület döntsön a polgármester
úr által javasolt intézkedések bevezetéséről.
Tarkó Gábor képviselő: A Városi Havilapban összefoglaló tájékoztatót lehetne írni, hogy a
lakosság értesülhessen a pontos információkról.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az óvodai telephelyeken jelenleg milyen intézkedések
kerültek bevezetésre? Hogyan jutnak be a gyermekek az óvoda épületébe? Érintkeznek-e a
szülők egymással? Az óvodákban egyidőben több szülő megfordul a gyermekével. Milyen
intézkedést vezettek be, hogy a szülők a lehető legkevesebbet érintkezzenek egymással? Az
óvodapedagógusok hol veszik át a gyermekeket a szülőktől?
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: Az
Oktatási Hivatal által kiadott protokoll szerint történik a gyermekek átvétele az óvodákban,
bölcsődében. Jelenleg az épületen belül, a fertőtlenítő ponton történik a gyermekek átvétele.
Az óvodák, és a bölcsőde esetében nehezen megoldható a gyermekek kapuban történő átvétele,
így a szülők beléphetnek az óvoda épületébe, de kizárólag a fertőtlenítő pontig. A fertőtlenítő
ponton túl a szülők már nem tartózkodhatnak az épületben.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Végeznek testhőmérséklet mérést az óvodákban, bölcsődében
is?
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Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: Igen,
végeznek testhőmérséklet mérést minden óvodai telephelyen és a bölcsődében is. Az jelenthet
problémát és akkor arra megoldást kell találnia a testületnek, ha esetlegesen több
óvodapedagógus lesz fertőzött, és betegszik le, kerül karanténba. Több óvodapedagógus
lebetegedése esetén nem fogják tudni biztosítani a helyettesítést és ellátni a feladatot.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben bármely óvodapedagógus teszteredményéből kiderül,
hogy fertőzött, úgy a munkatársainak, a vele egye óvodában dolgozó óvodapedagógusoknak és
dajkáknak is karanténba kell vonulni, így nem kérdés, hogy ebben az esetben mi a teendő.
Bármely óvodapedagógus pozitív teszteredménye esetén be kell zárni az érintett óvodai
telephelyet.
Tarkó Gábor képviselő: A Szakképző Iskolának is rendszeresen jelenteni kell a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé, hogy az oktatók és kisegítő személyzet közül
mennyi a fertőzöttek száma, mennyien vannak karanténban. A Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal mérlegelési és döntési jogkörébe tartozik az iskola bezárása, az oktatás
szüneteltetése abban az esetben, ha a fertőzésveszély miatt nem látja biztosítottnak az oktatási
feladatok ellátását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a koronavírus járvány nagyütemű és gyors terjedése miatt a
polgármester által 6 pontban felvázolt védelmi intézkedések bevezetéséről döntsön,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
151/2020. (XI. 3.) Kt. számú határozat
A koronavírus járvány gyors terjedése miatt szükséges
védelmi intézkedések bevezetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a koronavírus járvány nagyütemű és gyors terjedése
miatt az alábbi védelmi intézkedések bevezetéséről dönt:
1. A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ munkatársait tesztelés alá vonták. Az
felintézmény átmenetileg – visszavonásig - nem fogad ellátottakat. Az ellátottak részére
az étel kiszállítása, a gyógyszer biztosítása és a bevásárlás folyamatosan megoldott. A
nagyobb odafigyelést igénylő gondozottak számára is rövid időn belül megoldják az
otthoni ellátást.
2. Az önkormányzati intézményeket, közterületeket fokozottan és folyamatosan
fertőtlenítik. A maszk és kézfertőtlenítő használata valamennyi önkormányzati
intézménybe belépés előtt kötelező!
3. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási, ügyintézési rendjét korlátozzák. Kérik a
lakosságot, hogy az ügyintézést lehetőség szerint ne személyesen, hanem elsősorban
telefonon, email-en kezdeményezzék. A hivatalban a szűkített munkarend bevezetése
mellett egy ügyfélládát helyeznek ki, amelybe a levelet az elérhetőség,
problémafelvetés feltüntetésével lehet bedobni. Ezt követően a szakügyintéző
tájékoztatást ad a további ügymenetről.
4. A Centrál Étterem rendezvényt, zenés-táncos összejöveteleket nem tarthat. Az általános
iskolások kivételével a Centrál épületében étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.
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Az általános iskolások a Tankerületi szabályok betartásával léphetnek az étkezdébe. A
bölcsődének, óvodának, középiskolának a megszokott rend szerint szállítják ki az ételt.
Az étel elvitelének lehetősége biztosított.
5. Az önkormányzat által tervezett különböző összejöveteleket, kulturális rendezvényeket
elhalasztják, azok nem tarthatók meg. A karácsonyi ünnepre készülődve szabadtéri
programterveket már készítettek, ezek megtartását a járványügyi helyzettől teszik
függővé.
6. A József Attila ÁMK intézményben a közművelődési foglalkozásokat nem tartják meg
(mazsorett, néptánc, fúvószenekari próbák, lovasterápiás szakkör). Az Óvoda-bölcsőde
intézményegység tekintetében az Oktatási Hivatal és az egészségügyi szervek által
meghatározott útmutatók alapján végezik a gyermekek ellátását. A mindenkor érvényes
eljárásról a szülők a pedagógusoktól naprakész információkat kapnak.
A testület kéri a város lakosságát és vállalkozásait, hogy a fenti intézkedéseket tekintsék
irányadónak magukra nézve is.
A testület nyomatékosan kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljenek a távolságtartásra, a
kézfertőtlenítésre, a maszk viselésére, a központilag meghatározott és a helyben lefektetett
járványügyi szabályokat a közösség érdekében szigorúan tartsák be.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: a közzétételre: haladéktalanul
Kovács István képviselő: Antal János néhai tanítóról a Mezőhegyes Városi Havilapban is meg
kellene emlékezni. Javasolja, hogy néhai Antal János munkásságáról, érdemeire tekintettel a
Mezőhegyes Város Havilapban is méltóképpen emlékezzenek meg.
Magyar Tibor képviselő: Támogatja az ötletet azonban erre már a novemberi lapszámban
nincs idő. A decemberi lapban megtörténhet.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen további kérdése, bejelentenivalója
van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
felkérte Uj Zoltán és Fekete Attila képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést – 1520 órakor – berekesztette.
K. m. f.
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