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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

23/2017.

MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. október 25. napján 15.00 órai kezdettel testületi ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3) Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
4) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2015.-2016. évi tevékenységükről
5) A 2016. évi költségvetési beszámoló belső ellenőr általi ellenőrzése, annak jogszabályi
előírásoknak való megfelelésének vizsgálata
6) Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési telkek
árainak és az adómértékek módosítása
7) Kutyatartók nevében Vargáné Szűcs Márta területhasználati kérelme
8) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérelme
9) A Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve
10) Dr. Druga Magdolnával megbízási szerződés kötése
11) A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelme
12) Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Bejelentések
Előadók:
A napirend 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) témáinak előadója: Mitykó Zsolt, polgármester
A napirend 1) témájának előadója: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője
A napirend 2) témájának előadója: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
A napirend 3) témájának előadója: Malya András, a Kuratórium elnöke
A napirend 4) témájának előadója: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 6) 7) témáit
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 5) 8) 10) 11) 12) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 1) 4) 12) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 2) 3) 9) 11) témáit
Mezőhegyes, 2017. október 19.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
2

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága és Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 2017.
október 24. napján 1230 órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. október 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság a napirendek megvitatása után
zárt ülésen folytatja munkáját.

Mezőhegyes, 2017. október 19.

Tisztelettel:
Zsóriné Kovács Márta sk.
Pénzügyi, Településfejl.-i és Tur.-i
Bizottság elnöke

Krcsméri Tibor sk.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2017. október 25. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. október 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2017. október 19.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23/2017.

Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról

100/2017. (VI.12.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazást adott a
Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet, III.1.
pontja szerint, helyi önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására. A megpályázott összeg: 12.205.800,- forint
volt. Felkért, hogy intézkedjek a munkaanyag összeállításáról.
Határozat végrehajtása: Az önkormányzat a Belügyminisztérium Önkormányzati
Államtitkársága döntése értelmében 3.731.000,- Ft rendkívüli szociális támogatásban
részesült.
144/2017.(VIII.16.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a VP-67.4.1.1-16. kódszámú – „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése” elnevezésű – Mezőhegyes, Hild J. u. 2. szám alatti volt Démász és
Mezőhegyes, Szent György tér 1. szám alatti „Emberkóroda” épületeinek felújítására
benyújtott pályázatának a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága elutasító döntése
ellen, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet 152.
§-ában foglaltak alapján kifogást nyújt be. Felhatalmazott a kifogás határidőben való
benyújtására.
Határozat végrehajtása: Az önkormányzat által határidőben benyújtott kifogást a
Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára – 2017. szeptember 22.
napján kelt értesítése értelmében – elutasította. Ezen eljárásokban méltányosságnak
helye nincs, ezért a kifogáskezelési eljárás során méltányosság gyakorlására nincs
lehetőség.
160/2017.(IX.14.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozik a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Vállalta, hogy a pályázathoz szükséges
fedezetet a 2018. évi költségvetésében biztosítja. Felhatalmazott a csatlakozó
nyilatkozat aláírására.
Határozat végrehajtása: A csatlakozási nyilatkozatot aláírtam. A pályázati kiírást a
Mezőhegyes Városi Havilap 2017. októberi számában, a város honlapján, és az
önkormányzat facebook oldalán közzétették.
166/2017.(IX.27.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező
egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó fogorvosi alapellátás biztosítása
érdekében 2017. október 1. napjától kezdődően 2017. december 31. napjáig, (a 2017.
január 1-jétől betöltetlen) I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak
ellátásával heti 14 órában (10 órában Mezőhegyesen, 4 órában Végegyházán) havi nettó
250.000,- Ft díjazás fejében Dr. Marzan Mária Renáta fogorvost bízta meg, aki megfelel
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a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeknek. Felhatalmazott a helyettesítési
szerződés aláírására, a működési engedélyezési eljárás lebonyolítására, a körzet
finanszírozására vonatkozó eljárás lebonyolítására, illetve a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határozat végrehajtása: A helyettesítési szerződést megkötöttem a doktornővel. Dr. Marzan
Mária Renáta fogorvos megkezdte rendelését az I. számú fogorvosi körzetben.
183/2017. (X.9.) Kt.sz. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazást adott Poós Erika
battonyai lakossal a Mezőhegyes I. sz. fogászati körzet asszisztensi feladatainak
ellátására vonatkozó nettó 80.000,- forint/hó összegű megbízási szerződés megkötésére
2017.10.01.-2017.12.31. napig. Felkért, hogy intézkedjek a megbízási szerződés
megkötéséről.
Határozat végrehajtása: A megbízási szerződést megkötöttem.
168/2017. (IX.27.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő mezőhegyesi 796/68 hrsz-ú ingatlan 1000 m2 nagyságú
részét 2018. január 1-jétől ismét bérbe adja Czank Gergely Mezőhegyes, Orgona u. 3.
sz. alatti lakos részére, öt év időtartamra, 2022. december 31.-éig, 5,- Ft/m2/év + ÁFA
bérleti díjért, azaz 6.350,- Ft/év összegért. A bérleti díj változása esetén a haszonbérbe
adó a változás tényéről és mértékéről a bérlőt időben értesíti.
Határozat végrehajtása: A bérleti szerződést megkötöttem Czank Gergellyel.
173/2017. (IX.27.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
Mezőhegyes Város közvilágításának 2018. 01. 01.-től – 2018. 12. 31-ig érvényes
villamos energia ellátására az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel köt villamos energia adásvételi
szerződést az általa ajánlott nettó 13,50 Ft/kWh áron. Felhatalmazott a szerződés
aláírására.
Határozat végrehajtása: Az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel megkötöttem a villamos energia
adásvételi szerződést.
184/2017.(X.9.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, kinevezi
Szentmihályi Olga (Szül: Szeged 1996.11.30., an: Hollós Cecília) Mezőhegyes,
Széchenyi u. 1. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város
Önkormányzata Szociális Egysége házi segítségnyújtás szakfeladatára, szociális
gondozói munkakörbe, Varga Tiborné közalkalmazott helyettesítésére, 2017. október
10. napjától határozott időre, 2018. március 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé.
Mezőhegyes, 2017. október 19.

Mitykó Zsolt
polgármester
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23-1/2017.
A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról

MEZŐHEGYES
VÁROS Önkormányzatának
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
RÉSZÉRE

A MUNKANÉLKÜLISÉG
ÉS A FOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA
A 2017. ÉVBEN
MEZŐHEGYES TERÜLETÉN
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1. Foglalkoztatáspolitikai irányelvek
A jövőben különösen kiemelt kormányzati cél az első munkahelyhez jutás, a pályakezdő
fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különösen a 25 év alatti
pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a szakember utánpótlás
biztosítása.
A jövő évben is hangsúlyos marad a munkavállalás lehetőségeiből tartósan kiszoruló
munkanélküliek részére hatékony, a közvélemény számára átlátható, hosszabb távon
fenntartható közfoglalkoztatási programok, s ezek keretében megvalósuló - az aktiválási
elemet erősítő - képzések megvalósítása.
A pályakezdő fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különösen a 25
év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, az erre rendelkezésre
álló uniós források hatékony felhasználásával.
1. A 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének megelőzése és kezelésének elősegítése
érdekében az Ifjúsági Garancia rendszer egységes bemeneti pontjaként a rendszer
kialakításában és működtetésében való központi részvétel.
2. A munkahelyvédelmi akcióterv alapján, több jogszabályban megfogalmazott, a
munkahelymegőrzésére, a foglalkoztatás bővítésére irányuló, a gazdasági szervezeteket, a
munkavállalók egyes csoportjait érintő kedvezményekről az érintettek széleskörű
tájékoztatásában való közreműködés.
3. A befektetési, fejlesztési szándék, s az ezzel összefüggő munkahely teremtési
lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól,
támogatásairól soron kívüli tájékoztatás nyújtása, az együttműködés felajánlása az érintett
gazdasági szervezetek részére, a munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás elősegítése
érdekében. A munkáltatói igényeken alapuló munkaerő-piaci képzések révén az elsődleges
munkaerő- piacon történő elhelyezkedés elősegítése.
4. A gazdálkodó szervezetek létszámcsökkentési szándékának megismerését követően a
lehetséges legrövidebb időn belül az érintett szervezetekkel a kapcsolat felvétel,
szolgáltatásokkal, támogatásokkal a munkahely megőrzésben kiemelt közreműködés.
5. Az üres állások feltárására, bejelentésére irányuló módszerek, információs csatornák
bővítése, a meglévők egyszerűsítése, a munkáltatókkal való együttműködés minőségének,
hatékonyságának javítása. E területen a modem információ-technológiai lehetőségek
szélesebb körben történő felhasználása, az öninformációs és önkiszolgáló rendszerek (eügyintézési lehetőségek) fejlesztése. A feltárt, bejelentett állásokra a lehető legrövidebb
időn belül a megfelelő álláskeresők közvetítése.
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6. Az álláskeresők - elsődlegesen a munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos
helyzetűek - részére személyre szabott szolgáltatások nyújtása, s az aktív, megelőző
munkaerő-piaci intézkedések hatékonyságának növelése.
7. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, illetve a
közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztathatóságát javító, az elsődleges
munkaerő-piacon történő elhelyezkedés esélyét növelő intézkedések megvalósításának
elősegítése aktív munkaerő-piaci eszközök és humánszolgáltatások megfelelő számban
történő biztosításával.
8. A gazdasági fejlődést elősegítő, a munkaerő-piaci igényekkel összhangban álló,
hatékonyabb szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztésében, működtetésében és
ellenőrzésében való közreműködés.

2. Adatok Mezőhegyes város munkaerő-piaci helyzetéről
Az alábbiakban a település munkaerő-piaci szempontból legfontosabb adatai következnek.
Mezőhegyesen is jellemző a népesség elöregedése, a fiatalok elvándorlása és a szezonális
foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás meggyökeresedése.
Az alábbi diagram a mezőhegyesi regisztrált álláskeresők számának alakulását mutatja.

Jól látható a szezonális foglalkoztatások megszűnésének hatása, valamint a közfoglalkoztatási
programok indításának eredménye.
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A regisztrált álláskeresők szeptemberi száma 113 fő. A nemek megoszlását vizsgálva az
látható, hogy jelenleg 52 férfi és 61 nő van munka nélkül. Pályakezdőként 11 főt tartunk
nyilvántartásban, álláskeresési járadékban 14 fő részesül, álláskeresési segélyt 35 fő kap, 46
fő ellátatlan.
A következő táblázat a mezőhegyesi regisztrált álláskeresők életkorát mutatja be KSHkorcsoportok szerinti bontásban.
(2017. szeptemberi adatok)
25 év 25-34 35-44 45-54 55 év
alatt éves éves éves felett
Össz.

19

9

20

15

50

113

A munkanélküliség vizsgálatánál döntő fontosságú az iskolai végzettség elemzése is:
A regisztrált mezőhegyesi álláskeresők iskolai végzettsége:
8 á.-nál

Ált.

Szakm.- Szak- Szakköz. Tech-

Gimná

Fő-

Egyetem

Össz.
kevesebb iskola
113

2

35

képző
38

iskola

iskola

3

19

nikum
2

zium
11

iskola
3

0

Jól látható, hogy az álláskeresők több, mint egyharmadát továbbra is az iskolázatlanok
teszik ki.

3. Munkáltatói kapcsolatok Mezőhegyes várossal
A Mezőkovácsházi Kirendeltség jelenleg közel 70 mezőhegyesi munkáltatóval áll
kapcsolatban, ez a szám az előző évihez képest minimális emelkedést mutat. A velünk
kapcsolatban álló munkáltatók döntően egyéni és vállalkozók és társas vállalkozások,
jellemzően mezőgazdasági, illetve kereskedelmi alaptevékenységgel.
A kapcsolat jó, és folyamatosan bővül. A mezőgazdasági szezon kezdetétől több
munkáltatóval szinte napi kapcsolatban állunk, annak érdekében, hogy munkaerő-igényüket ki
tudjuk elégíteni.
Kiemelt figyelmet fordítunk a Ménesbirtok és Tangazdaság, mint legnagyobb foglalkoztató
igényeire.

4. Elhelyezkedést elősegítő támogatások
Továbbra is a közfoglalkoztatás támogatása a legnépszerűbb, és legnagyobb volumenű
támogatási forma Mezőhegyesen. A 2017-es évben eddig 155 fő elhelyezkedését támogattuk
ily módon, ez az adat változatlan az előző évihez képest.
Jelenleg 127 fő dolgozik az Önkormányzatnál, valamint 17 fő az országos közfoglalkoztatási
programok keretében.
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Mezőgazdasági program

45 fő

2017.03.01. 2018.02.28.

Még el nem bírált kiegészítő támogatási igény palacktöltő és
vákumcsomagoló rendszer kialakítására bruttó 2.099.311,- Ft
93,33%-os támogatási intenzitással számolva

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:
önerő:

60 558 312 Ft
50 296 104 Ft
10 262 208 Ft
733 013 Ft

támogatás:
önerő:

1 959 357 Ft
139 954 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:
önerő:

92 678 024 Ft
83 351 112 Ft
9 326 912 Ft
1 271 851 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:
kiegészítő dologi ktg.
Támogatás:
önerő:

45 644 343 Ft
35 530 752 Ft
6 494 091 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:
önerő:

6 790 609 Ft
5 905 608 Ft
885 001 Ft
0 Ft

Belterületi közutak karbantartása program

75 fő

2017.03.01. 2018.02.28.

Helyi sajátosságokra épülő program

30 fő

2017.03.01. 2018.02.28.

3 619 500 Ft
594 362 Ft

"Orosházai 5 fős pilot" hosszú közfoglalkoztatás

5 fő

2017.03.01. 2018.02.28.

Egyéb támogatások 2017-es kifizetéseit vizsgálva elmondható, hogy összesen 9 esetben kért
és kapott támogatást hat mezőhegyesi munkáltató 9 fő foglalkoztatásának elősegítésére. A
támogatás összeg közel 11 millió forint volt. A 2017-es évben eddig 9 mezőhegyesi
álláskereső kért és kapott támogatást képzésre, átképzésre, vállalkozóvá válás támogatására. A
támogatási összeg közel 8 millió forint volt.
Tóth Zsolt
Mezőkovácsházi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályvezető

Mezőkovácsháza, 2017.10.16.
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23-2/2017.
A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről

Az előterjesztés anyaga a linkre kattintva érhető el
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23-3/2017.
Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről

Az előterjesztés anyaga a linkre kattintva érhető el
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23-4/2017.
Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2015.-2016. évi tevékenységükről

Beszámoló a területi védőnői munkáról
2015-2016 év

Kocsárdiné Járási Erika
Bálint Bettina
védőnők
14

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Mezőhegyesen jelenleg 3 védőnői körzet működik. 2 fő területi védőnő (Kocsárdiné Járási
Erika és Bálint Bettina) 1 fő iskolavédőnő (Erdősi Tiborné).
A védőnő a munkáját a 49/2004 ESZCSM és a 26/2014 EMMI rendelet alapján végzi.
A területi védőnők az alábbi feladatokat végzik.:
 Nővédelem (közreműködik az egészségnevelésben, tanácsot ad családtervezéssel
kapcsolatban, segíti a nők anyaságra való felkészülését, részt vesz a szűrővizsgálatok
szervezésében, elvégzésében)
 várandós anyák gondozása
 0-7 éves korú csecsemők és kisgyermekek gondozása
 Óvodások gondozása iskolába kerülésig,
 komplex családgondozás
 oktatási intézménybe nem járó otthongondozott tanköteles korú gyermekek
gondozása, családgondozása
 részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési egészségvédelmi programok
tervezésében, szervezésében és megvalósításban
 népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése
Szoros és napi a munkakapcsolatunk:
 a városi önkormányzattal
 gyermekjóléti szolgálattal.
 Gyermekvédelmi Központtal
 Járási Gyámhatósággal
 a gyermekorvossal
 a háziorvosokkal
 várandósgondozást végző nőgyógyászokkal
 tanyagondnoki szolgálat munkatársaival.
 Óvodával, iskolával, bölcsődével
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 a gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberekkel.
A VÉDŐNŐ családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során folyamatos, egyéni,
célzott és szükség szerinti gondozást végez.
Segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és
szocializációját, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálását az egészséges
fejlődés érdekében.
Tanácsot ad a gondozás során felmerült problémák rendezéséhez. Fokozott figyelemmel
kíséri az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi- és
környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését.
Fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást. Tanítja az anyát a szoptatás helyes
technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjára.
Elvégzi a törvényben előírt szükséges szűrővizsgálatokat a módszertani ajánlások alapján és
az eltérésről írásban értesíti a házi gyermekorvost, háziorvost.
A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor haladéktalanul értesíti a háziorvost,
a gyermekjóléti szolgálatot, fokozott gondozásba veszi a veszélyeztetett gyermeket és
családját, kezdeményezi védelembe vételüket.
Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására.
Az illetékes szakemberekkel együttműködve segítséget nyújt és tanácsot ad az egészségi ok
miatt fokozott gondozást igénylők, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők jogairól,
ellátásukról, valamint segíti a családjukat az életvitelük kialakításában.
Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a nem kötelező
védőoltásokról, szervezi, nyilvántartja és jelenti a külön jogszabályban, módszertani levélben
foglaltak szerint.
Segítséget nyújt a gondozott családokban előforduló egészségi, mentális és környezeti
veszélyeztetettség megelőzéséhez, felismeréséhez szükséges helyes életvitelhez
Értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, ill. hatósági eljárást kezdeményez a
gyermek bántalmazása, elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos
magatartása, a méhen belüli magzat életét és fejlődését akadályozó életvitel, vagy egyéb
súlyos ok fennállása esetén.
Felhívja a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára,
tájékoztatja az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, a méhnyakszűrést a
25-65 év közötti ÁNTSZ behívóval rendelkező nőknél elvégzi.
Tájékoztatja a családokat az állami, civil és karitatív családtámogatási formákról,
lehetőségekről.
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Minden munka érdemi mérője a statisztika, így egy pár táblázattal szeretnénk munkánkat
felvázolni.

Születésszámok alakulása 2010-1016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

25 fő

28 fő

27 fő

43 fő

28 fő

39 fő

34 fő

2017-ben várható születésszám: 37 fő.
Mint látható, a születésszámok az elmúlt évekhez képest emelkedést mutatnak. Igaz, nem
jelentős mértékben, de mégis bizakodásra adnak okot. Az olcsó lakások miatt nagy a
bevándorlás, a munkahely keresése miatt pedig az elvándorlás.
Sajnos a születésszámok alacsony volta nem csak városunkra jellemző, hanem országos
probléma.
Városunkban még nem igazán tapasztalható, de ország nagyvárosaiban már igen, hogy a
„CSOK” fellendítette a gyermekvállalási kedvet. A családi adókedvezmény pedig egyre több
családot ösztönöz a 3. gyermek vállalására.
Míg a gondozottak létszáma minimális növekedést mutat, addig a veszélyeztetett családok
száma erőteljes emelkedést. Sajnos a nagyfokú elszegényedés és az emberek
igényszintjének csökkenése Mezőhegyesen is látványos.

Várandós gondozás 2015-2016 év
Várandósok
száma

Fokozott Eü ok
gondozott

Szoc.
ok

Szoc+

Várandós Nővédelmi Gyerekágyas Tanácsadáson
látogatás látogatás látogatás
megjelenés

eü ok

2015

53

30

15

6

9

160

39

178

177

2016

52

29

12

7

10

250

42

153

205

Már várandósainknál kitűnik hogy több, mint 50%-uk valamilyen okból veszélyeztetett.
Minden második veszélyeztetett kismama szociális okból fokozottan gondozandó. Ebből
adódóan megnövekedett a védőnői látogatások száma és a tanácsadási megjelenéseké is. A
magas várandós létszámot az okozza, hogy a gondozott várandósok számában nem csak az
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adott évben jelentkezett kismamákat kell feltüntetnünk. 2015-ben az újonnan jelentkezett
kismamák száma: 31 fő, 2016 évben pedig 39 fő.
Hasonló tendencia figyelhető meg a 0-7 éves korú gyermekek gondozásában is

0-7 éves korú gyermekek gondozása
Gyermekek
száma

Fokozott
gondozott

Eü. okból

Szoc
okból

Eü+szoc
okból

Koraszülés

Látogatások

Védőnői
tanácsadás

2015

245

85

25

43

17

1

1497 534

210

2016

242

105

37

52

16

2

1372 498

209

Átlagosan egy csecsemőt otthonában 15-20 alkalommal látogatunk meg 1 éves koráig.
Veszélyeztetettség esetén ez a szám még magasabb lehet a szükségleteknek megfelelően. 13 éves gyermeket évi 6 alkalommal, 3-6 éves gyermekeket 4 alkalommal keresünk fel
otthonukban, illetve az óvodában. A gondozott családok szívesen veszik igénybe az önálló
védőnői tanácsadást, amely azt jelenti, hogy csak a védőnőt keresik, nem az orvost. A
kötelező státuszvizsgálatokon túl, amelyek 1,3,6 hónapos, valamint 1,2,3,4,5,6 éves korban
történnek, minden munkanap 8-10 óráig, valamint délután 14-16 óráig fogadóórát tartunk az
egészségházban, amikor bárki bármilyen kéréssel, kérdéssel felkereshet minket. A köztes
időben történnek a családlátogatások a gondozottak otthonában.

Családgondozás
Gondozott
családok

Dohányzó
család

Elhanyagolás Bántalmazás Intézkedés Családlátogatás Szaklátogatás

2015

210

71

13

0

21

1535

1917

2016

198

57

15

0

19

1607

1886

Gyermekbántalmazásról a vizsgált 2 évben nem volt tudomásunk. Gyermekek
elhanyagolását viszont 2015-ben 13 családnál, 2016-ban már 15 családnál tapasztaltunk.
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Orvosi
tanácsadás

Intézkedés mindkét évben kb. 20, amely magában foglalja a jelzéseket a gyermekjóléti
szolgálatnak, a Gyámhivatalnak, rendőrségnek, valamint a környezettanulmányok írását a
kórházak felé újszülött hazaadása ügyében.
2015-ben 3 gyermek került kiemelésre egy családból, szülői elhanyagolás és nagyfokú
egészségügyi veszélyeztetettség miatt.
2016-ban 2 gyermek került állami gondoskodásba egy családból, ahol az egyik gyermekről
szülei lemondtak és így örökbe adhatóvá vált, a másik gyermek egészségi állapota nem tette
lehetővé a hazaadhatóságát.
2016-ban volt egy csecsemőhalálozásunk is, amely rendkívüli éretlenség miatt következett
be. Az újszülött 500 gr-mal született a terhesség 25. hetében.
Átlagos havi családlátogatások száma 60-70 család körzetenként. Ez szaklátogatásként 80-85
gondozott meglátogatását jelenti havonta.
Látogatásaink során gyakran komplex családgondozást végzünk, hisz nem csak a
gyermekekkel, várandóssággal kapcsolatban tudunk segíteni. Sokszor párkapcsolati
tanácsokat, testi és lelki egészséggel, mentálhigiénés segítséggel, higiéniai tanácsadással,
életvezetési tanácsokkal is ellátjuk a gondozottakat. Ha kérik, megmérjük a nagyszülők
vérnyomását, vércukrát is.
Védőoltási statisztikánk nagyon jó. Nincs oltásmegtagadásunk, a szülők a megbeszélt időben
jelennek meg a védőoltásokon, elmaradásunk betegségből adódóan van, sosem szülői
hanyagságból.
Óvodamunka
Évente 4 alkalommal kötelező a hajtetű szűrése az óvodákban, bölcsődében. Sajnos a
hajtetvesség visszatérő probléma a közösségekben, szinte minden alkalommal kiszűrésre
kerülnek gyermekek. Ezek a gyermekek megfelelő hajkezelés után csak azután mehetnek
vissza az oviba, ha védőnői ellenőrzés történt. Az óvónőkkel, bölcsődei gondozónőkkel a
kapcsolatunk jó, rendszeresen keresnek és hívnak bennünket, ha bárkin bármilyen
egészségügyi eltérést tapasztalnak.
2016-os évtől egyre gyakrabban tapasztalt és visszatérő probléma a rühesség melynek
szűrésében mi is részt veszünk.
Továbbképzések
 TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Iránytű-Védőnői Komplex Továbbképzés
Koragyerekkori (0-7 év) Program, amelynek kötelező bevezetésére 2017.
szeptemberében került sor
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 TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Új utakon Oktató védőnői továbbképzés (Kocsárdiné
Járási Erika)
 Rálátás Szuperviziós folyamat védőnők számára a kiégés ellen, 6 alkalommal
 TÁMOP-6.1.3-13/1-2013-0001 PILOT jellegű program a védőnői méhnyakszűrésről
 2016-ban kötelező szakmacsoportos továbbképzés
 a koraszülések megelőzésével kapcsolatos továbbképzés
Védőnői Kapcsolatok
2015-ben ünnepeltük a Védőnői Szolgálatok megalakulásának 100. évfordulóját. Ezen
alkalomból több helyen köszöntötték és hívták meg a védőnőket méltó megemlékezésre,
ünnepségre. Mi mindketten a Gyulán megrendezett megyei ünnepségen vettünk részt.
Járási vezető védőnőnk Szakálné Balázs Erika mindkét évben ellenőrző látogatást tett a
Védőnői Szolgálatnál. Ellenőrzésekor hibát a munkánkban nem tárt fel, a tárgyi feltételekben
lévő hiányosságok pótlásra kerültek.
2016 évben pályázatot nyújtottunk be a Gyermekeinkért 91 Alapítványhoz
eszközbeszerzésre. Ennek odaítélése 2017 januárjában történt meg, ahol nyertünk egy
A 9000 hallásvizsgáló készüléket és egy magzati szívhanghallgatót. Összértéke: 252.795 Ft
Egy mezőhegyesi családtól légzésfigyelőt kaptunk ajándékba, amit rendszeresen
kikölcsönzünk az azt igénylő családoknak.
Kapcsolat a társ szakmákkal
Mellérendelt munkatársként szinte napi a kapcsolatunk a gyermekjóléti szolgálattal, akikkel
havi rendszerességgel esetmegbeszélést is tartunk a gondozott családokról a kötelező
találkozásokon kívül. Munkakapcsolatunk nagyon jó. Együtt végezzük a családgondozókkal
az újszülöttek köszöntését.
Ezt a feladatot a jövőben szívesen átvállalnák tőlük, mert egyéb irányú elfoglaltságuk miatt
nagyon hosszúak a csúszások a köszöntésekben. Vállalnánk az ajándékok beszerzését és 1-2
hetes korban történő átadását is, mert véleményünk szerint akkor a legideálisabb és
legfontosabb az anyukák és a babák köszöntése.
Rendszeres a kapcsolatunk a gyógytornászokkal, dietetikussal, kezelőorvosokkal
háziorvosokkal gyermekorvossal és azok asszisztenciájával akikkel közösen végezzük a
várandósok és a kezelésre szoruló gyermekek gondozását.
Járási Gyámhivatallal is jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk.
20

Közösségi munka
2014 óta jól működő babaklubot vezetünk kéthetente keddi napokon. Rendkívüli jó
hangulatú, közvetlen, gyakran csak téma nélküli beszélgetések, úgy, hogy a gyerekek közben
játszanak. Ilyenkor merülnek fel olyan segítő beszélgetések, amelyek barátságokat is
kialakítanak mindamellett, hogy a kismamák is megismerik egymást. Bővülésünknek csak
egy akadálya van a z Egészségház szűkössége. Reménykedünk, hogy a jelenleg folyamatban
lévő TOP-os pályázattal ez megoldásra kerül.
A babaklub keretén belül 2015-ben és 2016-ban is karácsony előtt adománygyűjtést
szerveztünk, az így összegyűlt felajánlásokkal 10-10 rászoruló családnak tudtunk segíteni
karácsonyra.
A klub keretein belül szerveztük meg 2016. 08. 23-án az Anyatejes világnapi
rendezvényünket, ahol 40 kismama vett részt gyermekével. Facebook csoportot indítottunk,
ahol városunk anyukái segíthetik egymást szakmai felügyelet mellett.
2015 tavaszán végeztük el mindketten a Védőnői méhnyakszűrés tanfolyamát. Először 30
kenetet orvosi felügyelettel vettünk le, majd 2015 szeptembere óta önállóan végezzük.
Minden pénteken 9-11 óráig nővédelmi tanácsadást végzünk, aminek keretében
jelentkezhetnek nálunk városunk lakói méhnyak szűrésre. E tevékenységünkről csak pozitív
tapasztalataink vannak. A szakrendelések távolsága miatt az emberek szívesen jönnek,
eszközellátottságunk, tárgyi feltételeink megfelelőek.
Tárgyi és személyi feltételeink és az informatikai ellátásunk a hatályos jogszabályoknak
megfelelőek. Stefánia védőnői programon dolgozunk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Városi Önkormányzatnak, hogy hivatásunk gyakorlását
segíti, a helyi ünnepségekre meghívnak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is minden
segítséget megkapunk munkánkhoz.
Amennyiben az elkövetkezőkben anyagi lehetőségeik megengednék, nagyon szeretnénk
lecserélni irodabútorainkat. Íróasztalunk legalább 30 éves már, nagyon leamortizált, székeink
foszlottak kopottak, szétesnek, és egy részét otthonunkból hoztuk.
Kérjük beszámolónk elfogadását és munkánk további támogatását.

Mezőhegyes, 2017. október 18.

Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina
Védőnők
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23-5/2017.
A 2016. évi költségvetési beszámoló belső ellenőr általi ellenőrzése, annak jogszabályi
előírásoknak való megfelelésének vizsgálata

JELENTÉS

Mezőhegyes Város Önkormányzata

2017.
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ELLENŐRZÉST VÉGZŐ :

GALUSKA JÓZSEFNÉ

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET: Mezőhegyes

AZ

ELLENŐRZÉS TÁRGYA:

Város Önkormányzatánál

A 2016. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése, annak

jogszabályi előírásoknak való megfelelése.
AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI: Annak megállapítása:
-

Hogy a 2016. évi önkormányzati beszámoló megbízható, valós képet
tükröz-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

-

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) és az államháztartás
számviteléről

szóló

4/2013(I.11)

Korm.

rendelet

előírásai

érvényesültek-e.
AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES FELADATAI:

Mezőhegyes Város Önkormányzat 2016. évi beszámolója esetében:
-

analítikus nyílvántartások

-

leltárak

-

részletező kimutatások alátámasztják-e a 2016. évi beszámolót.

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés.

JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:



Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX törvény,



az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.



A 4/2013 (I.13) kormányrendelet az államháztartás számviteléről

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK: 2016. január 1-től 2016. december 31-ig.
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HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS

TERVEZETT IDŐTARTAMA:

2017.július 01-től 2017 augusztsus15 -

ig.
IDŐIGÉNY: 20 revizori munkanap
MEGÁLLAPÍTÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban
Mötv.) 119. §-a (4) bek. Értelmében: „ A jegyző köteles gondoskodni – a belső
kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
Mezőhegyes Város Önkormányzatának – a jegyző által előkészített – 2016. évi belső
ellenőrzési munkatervét a képviselő-testület jóváhagyta. (Mötv. 119. § (5) bek. „ A helyi
önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december
31-éig hagyja jóvá.”) Ennek megfelelően 2017. évben Mezőhegyes Város Önkormányzatnál
az éves beszámoló ellenőrzésére került sor.

A mérleg ellenőrzésének tapasztalatai:
A vizsgálat a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján meggyőződött a mérleg
alátámasztottságának szabályszerűségéről.
2016.december 31-i fordulónappal leltározást végeztek.
A vezetett analitikus nyilvántartások megegyeznek a főkönyvi kivonattal .
A mérleg alátámasztására a szükséges egyeztetéseket
-

elvégezték.

Javaslom felülvizsgálni a 48.614 e Ft részesedés állományt,
értékelni az egyes részesedéseket és, ha szükséges akkor az
állományi értéket csökkenteni. Több olyan részesedés szerepel a
mérlegben, amelyről a pénzügyi csoportnak nem volt semmilyen
információja, hogy a vállalkozás működik-e az eszköz értéke nem
veszített-e az értékéből

-

A mérleget alátámasztó leltárak, egyezetések a felelősök által mem
lettek aláírva.
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A mérlegben közölt adatokat főkönyvi kivonat támasztja alá.
A 12. havi pénzeszközök egyeztetését az Ámr.17. melléklet 4.pontjában foglalt előírásoknak
megfelelően elkészítették.
A mérleg alátámasztásának alapdokumentumai az ellenőrzés rendelkezésére álltak.
A vagyonrészekhez kapcsolódó gazdasági események előfordulása létezése , a gazdasági
események alapdokumentumai az ellenőrzés rendelkezésére álltak.
A KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
A gazdasági események elszámolása a költségvetési jelentés megfelelő sorában szerepel.
A módosított előirányzatok megegyeznek a 9/2017(IV.28)sz. önkormányzati rendeletben
szereplő előirányzatokkal.
A kiadások elszámolása szabályszerű bizonylatokkal alátámasztott.
AZ EDMÉNYKIMUTATÁS
A főkönyvi kivonatban szereplő adatok egyezőek az eredménykimutatás adataival.
MARADVÁNYKIMUTATÁS ELLENŐRZÉSE
A maradvány kimutatásban szereplő adatok helyesek.

Gyula 2017.09.10
Galuska Józsefné
Záradék
Az ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
-

észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;
észrevételt nem kívánok tenni*.

Mezőhegyes
……………………
jegyző
*Megfelelő szöveget alá kell húzni.
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Polgármestertől
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

23-6/2017.
ELŐTERJESZTÉS

Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A következő évi költségvetés előkészítése során a bevételünket befolyásoló rendeleteinket áttekintjük,
indokolt esetben módosítással élünk.
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önk. rendelet értelmében a bérleti díjak – Ft/m2/hó:
A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbére: Ft/m2/hó
- összkomfortos lakás esetén
145
- komfortos lakás esetén
115
- félkomfortos lakás esetén
80
- komfort nélküli lakás esetén
70
- szükséglakás esetén
40
Közérdekből bérbe adott lakások lakbére: Ft/m2/hó
- összkomfortos lakás esetén
240
- komfortos lakás esetén
180
A költségelven bérbe adott lakások lakbére: Ft/m2/hó
- összkomfortos lakás esetén
494
- komfortos lakás esetén
419
Piaci alapon bérbe adott lakások lakbére: Ft/m2/hó
- összkomfortos lakás esetén
500
- komfortos lakás esetén
430
Elővásárlási jog érvényesítésével szerzett lakások lakbére: Ft/m2/hó
- összkomfortos lakás esetén
145
- komfortos lakás esetén
115
- félkomfortos lakás esetén
80
- komfort nélküli lakás esetén
70
- szükséglakás esetén
40
A költségelven bérbe adott lakások bérleti díját kötelező emelni minimum az inflációs rátával.
A többi díjtétel módosítását a Képviselő-testület szabadon mérlegelheti.
2. A köztemetőkről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet
díjtételeit a rendelet a következőképpen állapította meg (a korábbi díjak 50%-os mérséklésével).
A fenti rendelet díjtételei 2017. februárjában módosultak, az 5/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
által. A helyi rendelet 2. számú melléklete C) pontjának díjtételeit vizsgáltuk felül a temetkezési
vállalkozó kérésére, és a szolgáltatások sorát bővítettük a sírnál való ravatalozás szolgáltatással,
melynek díja 9.500,-Ft lett.
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A többi díjtétel csupán minimálisan változott, azonban az egyes díjtételek változása a temetkezési
szolgáltatás végösszegét nem befolyásolta.
A.) Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

Megnevezés

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Urna sírhely
Kettes sírbolt
Négyes sírbolt
Hatos sírbolt
Urnafülke
Gyermeksírhely

adatok forintban
II.KATEGÓR
I.KATEGÓRIA
IA
III.KATEGÓRIA
IV.KATEGÓRIA
1-4 és 9-14-es
5-8 és 15-19parcella
es parcella
4-es parcella
urna 12-13-as
urna 17-18-as
parcella
parcella
szabadon álló területén
11.255
6.880
22.820
13.755
7.500
6.570
49.385
98.460
147.525
9.375
6.570
A díjtételek nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

B.) A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás:
Temetési helyek megváltásának egyszerű számtani átlaga (A.pont)
Temetési helyek egyszerű számtani átlagának 5 %-a (max. temető-fenntartási hozzájárulás)
Megnevezés

34.555
1.728
Összeg

Egyes síremlék készítése
Egyes urnasíremlék készítése
Egyes sírbolt készítés
Áramhasználati díj
Sírtisztítás

1685,-Ft/sírhely
625,-Ft/sírhely
1685,-Ft/sírhely
317,-Ft/munka
317,-Ft/munka
A díjtételek nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

C.) Temetői létesítmények, szolgáltatások után a temetkezési szolgáltatásokat igénybe vevők által fizetendő díjak
Megnevezés

Összeg

1.) Elhunyt hűtése
2.) Ravatalozó használat
3.) Búcsúztatás
4.) Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)
5.) Mélyítet sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)
6.) Visszahantolás
7.) Urnasírhely nyitás
8.) Urnasírhely visszahantolás
9.) Urnafülke nyitás és zárás
10.) Sírbolt nyitás és zárás
11.) Exhumálás
12.) Sírnál való ravatalozás

A díjtételek nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
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1.000,-Ft/nap
11.800,- Ft/elhunyt
1.300,-Ft/szertartás
13.100,-Ft
15.200,-Ft
13.100,-Ft
3.950,-Ft
3.950,-Ft
3.950,-Ft
19.600,-Ft
16.380,-Ft
9.500,-Ft

3. A közterület-használat – 29/1995.(XI.27.) önk. rendelet díjtételeinek módosítására utoljára
a 18/2011.(XI.30.) önk. rendelettel, 2012. január 1-jei hatállyal került sor:
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cégér, cégtábla
1030,- Ft/m2/hó
Ideiglenes jellegű árusító pavilon, építmény
690- Ft/m2/hó
Állandó jellegű építmények
a. Kereskedelmi, szolgáltató
345,-Ft/m2/hó
b. Vendéglátó
860,-Ft/m2/hó
c. a.,b., pontok alá nem eső
160,- Ft/m2/hó
Önálló hirdető-berendezés
1370,-Ft/m2/hó
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
30,-Ft/m2/nap
Folyamatban lévő építkezés felvonulási épülete, lakókocsija
850,-Ft/m2/hó
Közműépítési munkával elfoglalt
- Közlekedési célú terület
155,-Ft/m2/nap
- Nem közlekedési célú terület
60,-Ft/m2/nap
Építményen kívüli szolgáltató tevékenység
425,- Ft/m2/nap
Alkalmi árusítás, mozgóárusítás
515,- Ft/m2/nap
Göngyölegek elhelyezése
685,- Ft/m2/nap
Cirkusz és mutatványos tevékenység
345,- Ft/m2/nap
Teher-és különleges gépjárművek és ezek vontatványainak elhelyezése
105,- Ft/m2/nap
Vendéglátó üzlet előkert
685,- Ft/m2/hó
A felsoroltakon kívül egyéb közterület-használat
45,- Ft/m2/nap
Közterületen történő árusítás, szolgáltatás búcsú idején
515,- Ft/m2 /nap
Megjegyzés: A díjtételek nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák!
(a megjegyzés rovat szövegét a 32/2013.(XII.12.) Ö. sz. rendelet állapította meg. Hatályba lépett: 2013.12.12.)

4. Termőföldek haszonbérleti díja: a 484/2013.(XII.10.) Kt. sz. határozat állapította meg.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat által nem művelt, 2.200 m2 alatti nagyságú
termőföldek (kertek) haszonbérleti díjának mértékét 5,- Ft/m2/gazdasági év + Áfa összegben határozta
meg.
A díj a 2014. év szerződéseire vonatkozott, de az sem 2015-ben, sem 2016-ban, sem 2017-ben nem
változott. 2018. évre vonatkozóan eltérően is megállapíthatjuk.
A bérelhető kertterület mintegy 28.952 m2. A 2017. évre előirányzott bevétel a kertek bérbeadásából
181.524,-Ft volt, ebből eddig 135.003,-Ft folyt be.
5. Építési telkek árai tekintetében 2010. november 30-i ülésen 2011. január 1-jétől az önkormányzat
tulajdonában lévő, forgalomképes, kertes családi ház építésére szolgáló, Munkácsy utcai építési telkek
árát 1680 Ft/m²-ről 1000,- Ft/m²-re mérsékeltük, a többi építési telek árát a 342/2009.(X.27.) kt. számú
határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is hatályban tartottuk.
A jelenleg hatályos építési telkek árai:
Sorszám
Ingatlan megnevezése,
fekvése
0
1
1
Építési telek Hársfa u.

Hrsz.

Terület-m2

2
796/84
28

3
1575

Megállapított
ár (Ft/m2)
4
420

2
3
4
5
6
7

Építési telek Hársfa u.
Építési telek Hársfa u.
Építési telek Pacsirta u
Építési telek Pacsirta u
Építési telek Pacsirta u
Munkácsy utcában 6 db
építési telkek

796/85
796/88
796/73
796/79
796/78
28/20.26
28/22-26

1508
1308
1077
1395
1401
1110-1118

420
420
210
210
210
1000

6. Adómértékek
A helyi adók mértékét a helyi adókról szóló 18/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet állapította meg
az alábbiak szerint:
A) Kommunális adó
„3. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: belterület: 9.000 Ft
külterület: 4.500 Ft”
B) Idegenforgalmi adó
„6. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.”
C) Helyi iparűzési adó
„7. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
5.000,-Ft.”
A 2015-ös egységes helyi adó rendelet adómértékei a korábbi, egyes adónemeket külön szabályozó
23/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet, 26/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet és
38/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet adómértékeihez képest nem változtak.
A rendelet díjtételei a rendelet megalkotása óta sem változtak.
A vonatkozó törvény (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény) értelmében adónemenként
lehetséges maximális adómérték:
Kommunális adó: Az adó évi mértékének felső határa a törvény 11. §-ában és a 17. §-ában
meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17 000 Ft.
Idegenforgalmi adó: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft, vagy az adóalap 4%-a.
Helyi iparűzési adó: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének
felső határa
a) 1998. évben az adóalap 1,4%-a,
b) 1999. évben az adóalap 1,7%-a,
c) 2000. évtől az adóalap 2%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb
5000 forint.
Kérem a tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását annak érdekében, hogy helyi rendeleteink és fenti
határozataink díjtételeinek módosítására sor kerüljön-e, és ha igen, milyen mértékben.

Határozati javaslat
…../2017. (X.25.) Kt. sz. határozat
Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a költségelven bérbe adott lakások
bérleti díját 2018. január 1-jével, az inflációs ráta mértékével egyező hányaddal.
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A közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti díjakon, építési telkek
árain, a helyi adók mértékén és a temetési helyek megváltási és újraváltási díjain nem kíván
változtatni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2017. november 29.-ei rendes ülésére terjessze be
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2017. november 29.
Mezőhegyes, 2017. október 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23-7/2017.
ELŐTERJESZTÉS
Kutyatartók nevében Vargáné Szűcs Márta területhasználati kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Vargáné Szűcs Márta Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 5/1.a. szám alatti lakos a helyi
kutyatartók nevében kéréssel fordult a Képviselő-testület felé.
Kérelmében leírta, hogy Mezőhegyesen a kutyatartók összefogtak, és szeretnének egy
kutyaiskolát létrehozni. Céljuk megvalósításához a Strand terület mögötti, részben zárt,
betonozott pályát találták a legalkalmasabbnak.
Elképzeléseik szerint heti két alkalommal, 1-2 órára szeretnék igénybe venni a
területet. Tekintettel arra, hogy ez a rész viszonylag elhanyagolt, vállalnák annak tisztán
tartását.
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének a település helyi építési előírásairól szóló
8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete értelmében a 907 hrsz-on nyilvántartott
(strandfürdő) ingatlan beépítésre szánt különleges terület kategória, melynek egy részét képezi
az igényelni kívánt terület.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kérelemben foglaltaknak adjon
helyt, és az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
____/2017. (X.25.) kt. sz. határozat
Mezőhegyesi kutyatartók részére területhasználat engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 907 hrsz-on nyilvántartott
(strandfürdő) ingatlan területén lévő, részben zárt, betonozott pályát – mindaddig, míg a
Képviselő-testület más hasznosítási módról nem dönt - térítésmentesen használatába adja a
Mezőhegyesi kutyatartóknak Vargáné Szűcs Márta Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 5/1.a.
szám alatti lakos kérelmére azzal a feltétellel, hogy kötelesek ellátni a terület tisztán tartását.
A testület felhívja a kutyatartók figyelmét továbbá, hogy a fenti területen az általuk
folytatott tevékenységből származó mindennemű felelősség őket terheli.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2017. október 31.
Mezőhegyes, 2017. október 17.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Molnárné Bozó Ildikó vezető-főtanácsos
Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23-8/2017.
ELŐTERJESZTÉS

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
melyben az alábbiakat kérte:
1. Mezőhegyes Város Önkormányzata járuljon hozzá a 860/9 hrsz-ú, beépítetlen terület
művelési ágú ingatlan megosztásához.
2. Mezőhegyes Város Önkormányzata kinyilatkozatja azon szándékát, hogy az előző
eljárás során keletkező 860/10 hrsz-ú ingatlant a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. részére eladja.
A Zrt. vállalja, hogy szándékuk támogatása esetén a ingatlanok kialakítása során felmerülő
mindennemű költséget a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. visel.
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot emeljük határozattá:
Határozati Javaslat
__/2017.(X. 25.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. kérelme

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
860/9 hrsz-ú önkormányzati terület vonatkozásában az alábbiakról dönt a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) kérelmére:
1. Mezőhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a 860/9 hrsz-ú, beépítetlen terület
művelési ágú ingatlan megosztásához.
2. Mezőhegyes Város Önkormányzata kinyilatkozatja azon szándékát, hogy az előző
eljárás során keletkező 860/10 hrsz-ú ingatlant a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. részére eladja.
Az ingatlanok kialakítása során felmerülő mindennemű költséget a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. visel.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásához és értékesítéséhez szükséges
lépéseket tegye meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 30.
Mezőhegyes, 2017. október 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Kolozsi József műszaki vezető
Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi,
Településfejlesztési
Bizottság
egyszerű többség
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Turisztikai

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 1. számú melléklete
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23-9/2017.
A Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 1. számú melléklete
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23-10/2017.
ELŐTERJESZTÉS

Dr. Druga Magdolnával megbízási szerződés kötése
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Druga Magdolna Tótkomlós, Békéssámsoni út 2. szám alatti lakos 1997. január 1. óta végezte
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti
telephelyén a jogsegély szolgálat ellátását.
A jogsegély szolgálat feladata ingyenes jogi segítségnyújtás Mezőhegyes lakosai részére (jogi
felvilágosítás és tájékoztatás adása, egyszerűbb okiratok, levelek szerkesztése), ide nem értve
magánszemélyek jogi képviseletét.
Dr. Druga Magdolna a tevékenységéért 2005. január 1. óta bruttó 38.000.-Ft/hó illetményt kapott,
annak időtartama heti 2 óra volt (minden hétfőn 14-16 óráig). A feladatot 2004-től határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony keretében látta el.
2017. október 16. napjával kérésére, közös megegyezéssel megszüntettük közalkalmazotti
jogviszonyát. Kérését azzal indokolta, hogy 2017. október 17. napjától ügyvédként dolgozik, és
ügyvédként nem állhat munkaviszonyban. Ezért jogviszonyát megszüntettük.
2017. október 19.-én azonban levélben megkeresett, és úgy nyilatkozott, hogy megbízási
szerződés alapján továbbra is vállalhatja és vállalni is szándékozik a jogi tevékenység ellátását, mert ez
a forma ügyvédi tevékenységével nem ütközik.
2017. november 1.-jétől szeretné és vállalja folytatni a jogsegélyszolgálat ellátását változatlan
tartalommal és módon, amennyiben a testület megbízza a feladattal.
Megbízási díjként bruttó 60.000.-Ft-ot kért, tekintettel az utazási költségeinek megtérülésére is.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a fenti feltételekkel kösse meg a megbízási szerződést Dr.
Druga Magdolna ügyvéddel a jogsegélyszolgálat további ellátása érdekében.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…../2017. (X.25.) kt. számú határozat
Dr. Druga Magdolna ügyvéddel megbízási szerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. november 1.-jétől határozatlan
időre megbízási szerződést köt Dr. Druga Magdolna ügyvéddel (lakcíme: Tótkomlós, Békéssámsoni út
2. szám) a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti Szociális Egységben jogsegély szolgálat ellátására,
heti 2 órában (hétfőnként 14-16 óra között). A megbízási díjat bruttó 60.000.-Ft/hó összegben
határozza meg. A jogsegély szolgálat feladata ingyenes jogi segítségnyújtás Mezőhegyes lakosai
részére (jogi felvilágosítás és tájékoztatás adása, egyszerűbb okiratok, levelek szerkesztése), ide nem
értve magánszemélyek jogi képviseletét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg Dr. Druga Magdolna
ügyvéddel.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. október 31.
Mezőhegyes, 2017. október 19.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur.-i Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23-11/2017.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/9-65/2017. iktatószámon, 2017. október 3.-án megkeresett a Mezőkovácsházi
Tűzoltókért Alapítvány (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 2/A 2/8.).
Az alapítvány a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal együttműködve
kidolgozott egy olyan programot, melynek célja, hogy a tűzoltóparancsnokság illetékességi
területéhez tartozó általános iskolákban elméleti és gyakorlati képzés keretében a tűzriadó
tervet élethűszerűen begyakorolják a diákok és a pedagógusok.
Ahhoz, hogy a program sikeresen megvalósításra kerüljön, szükségük lenne 1 db
füstgenerátorra és 5 db mentő álarcra, melyek együttes összege 1.300.000.-Ft. Ez az összeg
nem áll rendelkezésükre.
Kérik, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, támogassuk a kezdeményezésüket.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére
tekintettel - 10.000.-Ft-tal támogassa az alapítvány kérelmét.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2017. (X.25.) kt. számú határozat
A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal (azaz: tízezer
forinttal) támogatja a Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány (5800 Mezőkovácsháza,
Ifjúsági ltp. 2/A 2/8.) kérelmét, az abban megjelölt 1 db füstgenerátor és 5 db mentőálarc
beszerzését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon
a fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. november 10.
Mezőhegyes, 2017. október 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság vm.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23-12/2017.
ELŐTERJESZTÉS

Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Tisztelt Képviselő-testület!
Megkeresett az MSD Pharma Hungary Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.).
A Kft. a rotavírus elleni védőoltást ajánlja az önkormányzat figyelmébe.
Indokolásul előadták, hogy a rotavírus elleni védőoltás az egyik legfontosabb védőoltás a 18 év
alatti gyermekek körében, viszont sajnos csupán a szülők 20-30%-a tudja önerőből vállalni a
költségeket. A védőoltás árát nem közölték.
Az általuk ajánlott Rotateq vakcina a 6 hetes kort betöltött csecsemők aktív immunizálására
javallott, 3 dózis beadása szükséges hozzá. Legkésőbb a csecsemők 32 hetes koráig be kell fejezni az
oltási sorozatot. Kérték, hogy gondoskodjon az önkormányzat a településen élő csecsemők
egészségéről és segítse a családokat a rotavírus elleni helyi prevenciós programmal, melynek
szervezésében és kivitelezésében munkatársaik segítséget nyújtanak.
Megkerestem az ügyben Kocsárdiné Járási Erika védőnőt, aki arról tájékoztatott, hogy
Mezőhegyesen ez az oltás évente közel 40 csecsemőt érintene. Elmondta, hogy a Kft. által ajánlott 3
dózisú Rotateq vakcina ára jelenleg 36.870,-Ft. Ennek értelmében a mezőhegyesi csecsemők rotavírus
elleni védőoltással való ellátása mintegy 1.500.000.-Ft-ot ölelne fel évente.
Úgy vélem, hogy a rotavírus elleni prevenció hirdetése nem az önkormányzat feladata,
mindemellett jelentős anyagi terhet jelentene a folyamatosan likviditási gondokkal küzdő
önkormányzatunk számára. Továbbá az is aggályos lenne, ha csak az adott évben született
csecsemőknek biztosítaná a védőoltásokat az önkormányzat, mert joggal várhatná el a többi szülő is, a
következő években születendő gyermekek számára is. Csak a születendő csecsemők egy részének
védőoltással való ellátása nem lenne igazságos. Több évre előre, határozatlan ideig pedig nem tud
ilyen mértékű anyagi kötelezettséget felvállalni az önkormányzat.
Bár a Kft. tájékoztatása szerint azért az önkormányzatot keresték meg az ajánlattal, mert a
vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos lakosság felé irányuló tájékoztatás szigorú jogszabályi
korlátozások alá esik, úgy vélem, hogy jelen ajánlattal a cégnek a lakosságot volna célszerű
megkeresnie – úgy mindenki maga eldönthetné, hogy lehetőségeihez mérten tud-e és szándékozik-e
élni a fenti ajánlattal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati Javaslat
__/2017.(X.25.) Kt. számú határozat
Védőoltással kapcsolatos ajánlat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszöni az MSD Pharma Hungary Kft.
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) rotavírus elleni védőoltás megvásárlásával kapcsolatos
ajánlatát, de az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem áll módjában azt elfogadni.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről a Kft.-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 10.
Mezőhegyes, 2017. október 19.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
vm. Szociális és Eü. Biz.
egyszerű többség
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