Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14/R/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. június 13. napján – 1400 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Fekete Attila, Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető, Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és
kultúráért felelős alpolgármester, Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője
Meghívottak: Kocsárdiné Járási Erika, Bálint Bettina, Erdősi Tiborné védőnők
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, a
jegyző urat, az aljegyző hölgyet. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. Fekete Attila és Tarkó Gábor képviselő urak jelezték
távolmaradásukat, Magyar Tibor képviselő úr később érkezik az ülésre. A Mezőhegyesi József
Attila ÁMK SZMSZ-ének és a Bölcsőde Intézményegység Szakmai Programjának módosítása
tárgyában hiánypótlás benyújtása miatt került sor eredetileg a rendkívüli ülés összehívására,
illetve június 13.-a a Védőnők Napja, mely alkalomból köszönti a város védőnőit.
Javaslatot tesz az alábbi napirendok megvitatására:
1) A Mezőhegyesi József Attila ÁMK SZMSZ-ének és a Bölcsőde Intézményegység
Szakmai Programjának módosítása
2) A II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változása
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Magyar Tibor képviselő 14:03 órakor az ülésre megérkezett. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 7 fő.
Napirend előtt:
Pap István Tibor polgármester: A magyarországi közegészségügy fejlesztése során 1915.
június 13-án Stefánia belga hercegnő védnökségével alakult meg az Országos Stefánia
Szövetség, majd az utódja a Védőnői Szolgálat, azzal a céllal, hogy a várandósok és a
gyermeket nevelő családok életének támogatásával biztosítsa az állam - a védőnői gondozás
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segítségével - a magzat és a gyermek egészséges fejlődését, ezzel egy egészségesebben élő
nemzet megvalósulását. A Hungarikum Bizottság 2015. április 23-i döntése alapján az akkor
100 éves Magyar Védőnői Szolgálatot, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási
rendszert nemzeti büszkeségeink közé emelte. Az idén 107 éve működő magyar védőnői
szolgálat a Világon egyedülálló Hungarikum. Ma a szolgálat megalakulásának 107.
évfordulóján, a Védőnők napja alakalmából mond köszönetet a város védőnőinek és köszöni
meg munkájukat a maga és a képviselő-testület nevében.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Köszöni a kollégái nevében a megemlékezést. Kéri
polgármester urat, amennyiben lehetőség nyílik rá szeretnék, ha az Egészségház előtt egy
virágos kertet kialakítana az önkormányzat.
1. napirendi pont: A Mezőhegyesi József Attila ÁMK SZMSZ-ének és a Bölcsőde
Intézményegység Szakmai Programjának módosítása
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Verébné Sulyok Éva intézményvezető asszonyt,
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Verébné Sulyok Éva, a József Attila ÁMK intézményvezetője: A telephely költözése miatt
vált szükségessé az alapító okirat módosítása, melyről a testület már döntött a 2022. május 25.i rendes ülésén. A Békés Megyei Kormányhivatalhoz benyújtásra kerültek a dokumentumok,
de a bölcsőde működési engedélyének kiadásához a módosított Szakmai program becsatolását
is kérte a hatóság, mely maga után vonja a József Attila ÁMK Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását is. A hiánypótlásra felszólító végzés kéri a fenntartó nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az engedélyes új címén nyújtott szolgáltatás tekintetében a
férőhelyszámot azonos költségvetéssel kívánja-e ellátni. A Szakmai Program és a Szervezeti
Működési Szabályzat tartalma nem változik, ezért záradékokat készített, mely a telephely címek
változását tartalmazza.
Pap István Tibor polgármester: Teljesen szakmai dokumentumokról van szó, mégis
szükséges a testület döntése. Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel
kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a beterjesztett tartalommal hagyja jóvá
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Bölcsődéjének Szakmai Programja módosítását, 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:
104/2022. (VI.13.) Kt. számú határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéje Szakmai Programjának
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beterjesztett tartalommal
jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Bölcsődéjének Szakmai Programja módosítását.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal

2

Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
beterjesztett tartalommal hagyja jóvá a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila
Általános Művelődési Központja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
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:
105/2022. (VI.13.) Kt. számú határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beterjesztett tartalommal
jóváhagyja a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változása
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyesi II. számú háziorvosi körzet vállalkozó
háziorvosa, dr. Balla Szilárd kérelmet nyújtott be a körzet rendelési idejének változására
vonatkozóan. A rendelési időt a jelenlegi heti 18 óra helyett, heti 20 órára kívánja növelni. Jó
hír, hogy emelkedik a rendelés óraszáma.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A doktor úr belépett a praxisközösségbe, ezért vált szükségessé
a rendelési idő növelése.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Milyen anyagi többletköltséget jelent ez az önkormányzatnak?
Pap István Tibor polgármester: Dr. Balla Szilárd vállalkozó háziorvos, nem az önkormányzat
fizeti őt, hanem a NEAK-tól kapott finanszírozást utalja át részére az önkormányzat. Minden
bizonnyal a rendelési idő növelésével nő az esetszám is, ezáltal a normatív támogatás mértéke
is.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Érkezett már lakossági visszajelzés a jelenlegi gyermekorvosi
rendszerről? A három háziorvos megfelelően el tudja látni a gyerekeket?
Pap István Tibor polgármester: Hozzá semmilyen észrevétel eddig még nem érkezett. Dr.
Rácz Zsolt és dr. Guti Pál a praxis helyettesítésének letelte után is vinnék tovább a feladatot,
vegyes praxis keretében, dr. Balla Szilárd ezt nem vállalja. Szülőként is azt mondja, hogy ez a
jelen helyzet nem a legjobb, hiszen egyikőjük sem szakorvos. Több orvost is megkeresett, hogy
vállalják el a feladatot, de sajnos nem fér bele az idejükbe. A praxist helyettesítésre meg is
hirdették, több fórumon. Kérdés, lesz-e jelentkező. Dr Kolozsi Anita talán elvállalná, de
vállalkozás keretében, több orvossal. A Dél-Békési Kistérségi Társulás ülésén is elhangzott,
hogy nem csak gyermekorvos, hanem háziorvos sincs, mely nagyon elszomorító tény. A NEAK
2022. április 1. napjáig visszamenőleg megadta a helyettesítő háziorvosokat megillető
finanszírozást, de csak 1 millió Ft összegben, a szükséges 1,5 millió Ft helyett. A 3 háziorvos
nem tudta a jelenlegi informatikai eszközökkel felvinni az ellátottakat, így a mozgó díjazás nem
folyt be. ezért is döntöttek eszközvásárlásról korábban, mely által ez is megoldódik, és több
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lehet a NEAK finanszírozás is. Kéri, akinek további kérdése, véleménye van az előterjesztéssel
kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a II. számú
háziorvosi körzet (Mezőhegyes, Ruisz u. 1.) rendelési idejének módosításához, dr. Balla Szilárd
háziorvos kérelmének megfelelően, 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:
106/2022. (VI.13.) Kt. sz. határozat
Feladat-ellátási szerződés módosítása a rendelési idő változásának megfelelően
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul a II. számú háziorvosi körzet (Mezőhegyes,
Ruisz u. 1.) rendelési idejének módosításához, dr. Balla Szilárd háziorvos kérelmének
megfelelően, az alábbiak szerint:
1. Hétfő: 8.00-12.00 és 14.00-15.30 óra
2. Kedd: 8.00-11.00 óra
3. Szerda: 8.00-11.00 óra
4. Csütörtök: 8.00-12.00 és 14.00-15.30 óra
5. Péntek: 8.00-11.00 óra
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladatellátási szerződés módosításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Pap István Tibor polgármester: A továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a
Csekonics park, a Szent György tér és a Gluzek Gyula lakótelep folyamatban lévő
fejlesztéseiről, továbbá a Békés megye területén zajló útfejlesztésekről.
Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, bejelentés,
észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Hegedűs Béla Tibor és Krcsméri
Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1425 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Hegedűs Béla Tibor
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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Krcsméri Tibor
képviselő

