Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

25/2017.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. december 13. 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) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Mitykó József és Gergely László tanyagondnokok beszámolója
3) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2017. évi tevékenységéről
4) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2017.
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója
6) A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
7) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet
8) Szepsi Attila karbantartói munkakörbe való kinevezése
9) A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
10) Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadója: Siklósi József városi főépítész
A napirend 2) témájának előadói: Mitykó Zsolt, polgármester és Hanczik Tibor, Mitykó
József, Gergely László tanyagondnokok
A napirend 3) témájának előadója: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetője
A napirend 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) témáinak előadója: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 2) témáját
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 4) 5) 10) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 1) 3) 4) 6) 7) 9) 10) témáit
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottsága 2017. december 11. napján 800 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. december 13.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Tisztelettel:
Krcsméri Tibor sk.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága 2017. december 11. napján 1100 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. december 13.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Tisztelettel:
Zsóriné Kovács Márta sk.
Pénzügyi, Településfejl.-i és Tur.-i
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. december 13. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. december 13.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
25/2017.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
171/2017. (IX.27.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közfoglalkoztatási program keretében elvégzett járdaépítések során vágással elbontott
járdalapokat lakossági felhasználás céljából értékesíti. Eladási árként az 50 x70 cm méretű
betonlap és a 60 x 100 cm méretű betonlap esetében is bruttó 1.500,- Ft/m2 árat határozott
meg. Az értékesítésről szóló felhívást a Mezőhegyes újság októberi és novemberi számában
kellett közzétenni. A járdalapok iránti kérelmek benyújtásának határideje 2017. november
30. volt. A Testület a kérelmek elbírálására a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottságot kérte fel.
Határozat végrehajtása: A meghatározott határidőig járdalapokra irányuló igényt nem
nyújtottak be.
212/2017. (XI.29.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján
pályázatot ír ki Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú körzetének, a Mezőhegyes 46.
major, 47. major, 52. major és 57. major területén ellátandó tanyagondnoki álláshely
betöltésére. Felhatalmazott a pályázati felhívásnak a Mezőhegyes városi havilap decemberi
és januári számában, a város honlapján, az önkormányzat facebook oldalán, valamint a
város hirdetőtábláin történő közzé tételére.
Határozat végrehajtása: A Testület döntésének megfelelően a pályázati felhívást a Mezőhegyes
városi havilap decemberi számában, a város honlapján, az önkormányzat facebook oldalán,
valamint a város hirdetőtábláin közzétették.
214/2017. (XI.29.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazást adott a helyi
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás
munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására. Felkért, hogy intézkedjek a
munkaanyag összeállításáról.
Határozat végrehajtása: A rendkívüli támogatás igénylésére irányuló munkaanyagot
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető elkészítette és 2017. november 30.
napján benyújtotta – ebr rendszeren keresztül és papír alapon is – a MÁK Békés Megyei
Igazgatósága felé.
217/2017. (XI.29.) Kt. számú határozata: A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15 kódszámú
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezése
tárgyában – tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezési munkálatok meghaladják a
közbeszerzési értékhatárt – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115.
§-a szabályai szerint meghívásos közbeszerzési eljárás megindítását határozta el a Dr. Fodor
András ügyvéd, közbeszerzési szakértő által elkészített ajánlattételi felhívás alapján. A
Testület a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a benyújtott
tartalommal jóváhagyta. Felkérte Dr. Fodor András ügyvéd urat, közbeszerzési szakértőt,
hogy a közbeszerzési eljárást indítsa el.
Határozat végrehajtása: A közbeszerzési eljárás megindítására nem került sor a műszaki
tartalom módosítása miatt. A további részletekről jelen ülés bejelentései között tájékoztatom
a Testületet.
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Mitykó Zsolt
polgármester
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25-1/2017.
Tájékoztatás a város rendezési tervének módosításáról,
egyéb településrendezési eszközökről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 73/2017. (V.8.) Kt. és a 147/2017. (VIII.16.) Kt.
számú képviselő-testületi határozataival döntött a település rendezési tervnek és helyi építési
szabályzatának módosításáról.
A rendezési terv módosítása a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai, rendelkezései
szerint történik, egyszerűsített eljárásban.
A rendezési tervmódosítással érintett területek: 805/8, 806/3, 806/4, 806/5, 806/7, 806/8,
806/9, 806/10 hrsz.-ú telkek.
A rendezési tervmódosítás oka: Ménesbirtok fejlesztésének tervén szereplő út nyomvonala
nem egyezett a rendezési tervben szereplővel.
A rendezési terv módosítását Torma Gyöngyi végzi, aki Mezőhegyes város rendezési tervét
készítette.
Jómagam, mint a megbízott városi főépítész, a rendezési tervmódosításhoz az
örökségvédelmi, régészeti és világörökség-várományosi nyilatkozatot elkészítettem,
elküldtem.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján - a településrendezési
eszközök közül újként – Településképi Arculati Kézikönyv és településkép-védelmi rendelet
készül. Ezeket Kolozsi József műszaki csoportvezető, Siklósi József főépítész, és Németh
Attila Péter informatikus készíti. Egyeztetése, véleményeztetése és elfogadása december 31.éig kell megtörténjen.
A rendezési terv módosítását és az új településrendezési eszközöket a Képviselő-testület majd
rendelettel fogadja el és teszi hatályossá.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, mint megbízott városi főépítész, hogy tájékoztatásomat
a településrendezési eszközök készítéséről, módosításáról fogadja el.
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Siklósi József sk.
megbízott városi főépítész
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25-2/2017.
BESZÁMOLÓ A III. SZÁMÚ TERÜLETRŐL
HANCZIK TIBOR

Tisztelt képviselő testület, Tisztelt Polgármester úr!

Ilyenkor az év vége felé ismét eljött a beszámoló ideje. Ez mindig fejtörést okoz számomra, hogy
miről írjak, hisz tudom hogy Önök egész évben figyelemmel kísérik munkámat, a majorok életét,
ezért nem könnyű olyan dolgot írni ami az újdonságok erejével hat.
Ezért csak néhány adat, szám a majorok összetételéről.
A III. tartozó majorok:


21-es major



28-as major



Kendergyár



39-es major

A négy majorban 94 család él ami 205 főt jelent. Ez majorokra levezetve annyit jelent, hogy:


21-es majorban 41 család



28-as majorban 26 család



Kendergyárban 16 család



39-es majorban 11 család

A gondozottak közül a legtöbb figyelmet az egyedülálló idősekre és a nagycsaládosokra kell fordítani.
Ez úgy néz ki, hogy az egyedülállók: 39-es majorokban 1 fő
Kendergyár

4 fő

28-as majorban

4 fő

21-es majorban

5 fő

A idén is mint tavaly 5 főnek sikerült télire a Kórházba bekerülni. Ez nagy megnyugvás számomra,
mert így jó helyen tudhatom őket.
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3 gondozottam tartózkodik hosszabb ideje kórházba, ez számomra annyit jelent, hogy ellátom őket
újsággal, eseti segítséget nyújtok például eljuttatom fogorvoshoz, vagy csekket fizetek be nekik.
A majorok lakossága folyamatosan változik, a ki-be költözések miatt, és sajnos az idén is volt
haláleset.
Most néhány számadat az elmúlt időszakról.
Az elmúlt időszakban 1934 főt szállítottam a tanyagondnoki autón. Havi elosztásban ez így nézett

ki:
I.hó = 199 fő
II.hó = 143 fő
III. hó =275 fő
IV.hó = 262 fő
V.hó = 212 fő
VI.hó = 120 fő
VII.hó = 133 fő
VIII.hó = 117 fő
IX.hó= 131 fő
Láthatjuk, hogy az adott hónap utas létszámából semmilyen következtetést nem tudunk
levonni.
Lehet ezt legközelebb nem gyűjtöm ki.
Ennél fontosabb adat viszont, hogy az elmúlt időszakban 102 alkalommal végeztem feladatot
a városon kívül, a hivatal, az ÖNO, a közmunkaprogram, de az a ÁMK ügyekben is. Ezek
lehettek pár órás, de egész napos utak is.
A járművem az idei időszakban eddig 32000 km-t futott különösebb meghibásodás nélkül,
ami talán elvárható egy 2 éves járműtől.
A fenti adatok a munkanaplóm alapján állítottam össze és becsület szavamra mondom nem
egyezik meg az elmúlt beszámoló adataival.
Az alábbiakban néhány a munkámra jellemző feladat:
1. Temetőjárat: Az idén is mint eddig rendszeresek a temetői járatok, amit általában
összekötünk egy nagy bevásárlással.
2. Vásárlás, gyógyszer ellátás, ügyintézés: Több 10 ezer forint fordult meg a kezeim
között az idén is. Talán egy példa, Bandi bácsinak hetente 15-20 ezer forintért hordok
takarmányt a disznótartáshoz.
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3. Gyermekétkeztetés: A kollégák közül csak az én területemen kell szünetben ebédet
hordani, amit 20 gyerek vár nagyörömmel nap mint nap.
4. Új hordás: Mindig nagy örömmel várják, főleg az idősek a színvonalas városi lapot.
5. Majorok állapota: Bár az idén nem volt a majorokban folyamatos közmunkás jelenlét,
mint tavaly, de több kevesebb sikerrel megvívtuk a csatát a gazzal és fűvel.
6. Rendezvények: Aktívan részt vettem a közmunkások kiállításán. Az idősek napján a
területemről 9 főt szállítottam be és haza.
7. Jótékonysági rendezvény: Ez számomra egy fájó pont, hiszen 39-es majorba nem
érkezett jármű. De sikerült ezt is megoldanom.
8. Utak, járdák: Az idén is sikerült a járdákat járhatónak tartanunk, ami nyáron nem kis
feladat. Az utóbbi időben komoly és szakszerű útjavítások folytak. Örömmel jelentem,
hogy amit a munkám kezdete óta 8 éve alatta nem tudtam elintézni, teljesült a 39-es
majori csatorna feletti átjáró javítását mostanra befejezték.
Munkámat az idén is a legjobb tudásom szerint igyekeztem elvégezni, ami nem mindig
sikerült, ezért köszönöm a majori lakosok bizalmát és megértését irányomban.
Köszönöm a jegyző Úr segítségét, hiszen amit nem tudtam ő orvosolt.
És végül köszönöm a békéscsabai Renault Szerviznek, hogy a fékbetét cseréje alatt,
tetemes időt biztosított, hogy a fenti adatokat kigyűjthessem a naplómból.

Mezőhegyes, 2017.12.06.

Tisztelettel:
Hanczik Tibor sk.
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Beszámoló a tanyagondnoki munkáról
Mezőhegyes 1. számú szolgálat. Tanyagondnok: Mitykó József
Tisztelt Képviselő-testület!
Munkámat ebben az évben is a
- 81-es major
- 6-os major
- 17-es major
- 73-as majorban végzem.
Mindennapi munkám során az ellátás legalapvetőbb feladatai a következők voltak:
- bevásárlások (igény szerint, napi rendszerességgel.)
- gyógyszerek kiíratása, kiváltása, kiszállítása
- a külterületi lakosság beszállítása egészségügyi ellátásra (idősek, gyerekek, kisgyermekes
édesanyák)
- 17-es majorba ivóvíz kijuttatása heti két alkalommal.
- egyedi esetekben táp, cement, mész benzin, gázolaj kiszállítása
- gázpalack cseréje
- csekkek befizetése (Posta)
- temetői járat az igények függvényében, időpont egyeztetéssel, halottak napja közelében sűrítve.
- kisebb ház körüli munkák elvégzése (zár javítás, fametszés)
- Mezőhegyesi újság kijuttatása minden lakásba, levelek kézbesítése, plakátok kirakása
- közvilágítási hibák bejelentése
- szemétszállítás ellenőrzése
- két kollégám helyettesítése szabadság és egyéb más elfoglaltságuk alatt
- a majorok rendben tartása, tartatása, a rend megóvására való figyelés
- majori lakosok be- és haza szállítása rendezvényekre
Kapcsolattartás:
- Polgármesteri Hivatallal:
a) egyes ügyek intézése, vagy segítése, családlátogatás, környezettanulmány, áruszállítás az
önkormányzat és intézményei részére
b) közmunkások szállítása
c) 73.i gyümölcsöskert rendezése, felügyelete.
- Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgálatával
- Idősek Klubjával - itt ebédek befizetése, ebédhez való hozzájutás segítése
- Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Ménesbirtok és Tangazdasággal.
A Polgármestertől, az Alpolgármestertől, a Jegyző Úrtól minden segítséget megkapunk, ha hozzájuk
fordulunk.
Szeretném megemlíteni és megköszönni az egészségügyben dolgozók mindenkori segítségét.
Mindennapi feladataim közé tartozik a gépkocsi vezetése, karbantartása.
Ha marad időm, szívesen töltöm a majori lakosok körében beszélgetéssel. Teszem ezt azért is, mert
egyes egyedül maradt idősekre a tanyagondnokon kívül nem minden nap nyitnak ajtót. Ezzel azt
szeretném érzékeltetni, hogy az egyedül maradt idős embereknek milyen sokat jelent egy jó szó.
Sajnos, már többen meghaltak.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem munkámról adott rövid beszámolóm elfogadását.

M e z ő h e g y e s, 2017. december 6.

Tisztelettel: Mitykó József sk.
tanyagondnok
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Beszámoló a tanyagondnoki munkáról

Mezőhegyes II. számú szolgálat
Tanyagondnok helyettes: Gergely László

Tisztelt képviselő-testület!
2016. szeptember óta látom el folyamatosan a tanyagondnoki szolgálatot.
Munkámat a lakossági elvárásoknak, a jogszabályoknak, valamint a képviselő-testület ide
vonatkozó határozatainak megfelelően végeztem.
Alapvetően négy majorban látom el a lakosság igényeit - ezek:
- 46-os major
- 47-es major
- 52-es major
- 57-es major
Mindennapi munkám során az ellátás legalapvetőbb feladatai a következők voltak:
bevásárlások, igény szerint napi vagy heti rendszerességgel
gyógyszerek kiíratása, kiváltása, kiszállítása
a külterületi lakosság beszállítása egészségügyi ellátásra, az orvoshoz. Természetesen
elsősorban az idősek, kisgyermekes anyák, betegek stb.
- egyedi esetben táp, cement, mész kiszállítása, gázpalack cseréje
- a majorok külterületeinek rendben tartása, a rend megóvására való figyelés is a
munkám részét képezték (kaszálás, hódúrás stb.).
Mindezek mellett elvégeztem azokat a munkákat is, amelyeket a Hivatal szabott ki számomra,
ilyenek voltak:
-

árubeszerzés, szállítás az önkormányzat és intézményei részére
a hivatal dolgozóinak, az Alapszolgáltatási Központ munkatársainak szállítása
a védőnői hálózat dolgozóinak szállítása
esetenként a képviselő-testület anyagainak kézbesítése
plakátok illetve a Mezőhegyes újság kézbesítése havi rendszerességgel
majori lakosok szállítása sport – kulturális rendezvényekre (pl. nyugdíjas találkozó,
iskolai rendezvények, jótékonysági bál, fóti terápiás lovasverseny)
- különböző civil szervezetek rendezvényeire, kirándulásaira történő szállítások (pl.
csomagok szállítása Fonyódligetről)
- a majori lakosság felé az összes önkormányzati levél hivatali kézbesítése.
Mindennapi feladataim közé tartozik a gépkocsi vezetése, üzemeltetése, szervizelésének
figyelése, rendszeres karbantartás (mosás-takarítása).
-

A közmunka programon belüli szállítások pl. Békéscsabáról, Battonyáról palánták,
vetőmagok szállítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
-
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Igyekeztem beszámolómban munkám legfontosabb területeire kitérni, kérem annak
elfogadását.
Mezőhegyes, 2017. december

Tisztelettel:

Gergely László sk.
tanyagondnok helyettes
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25-3/2017.
A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója
2017. évi tevékenységéről

Az előterjesztés anyaga mellékletként csatolva érhető el.

14

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
25-4/2017.
ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e)
pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.
A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészült a 2017. évre vonatkozó környezeti állapotjelentés.

Levegő
A környezet állapotának vizsgálata szempontjából fontos a kibocsátott légszennyező anyagok
minőségének és mennyiségének ismerete. Levegőszennyező minden anyag, amely olyan
mértékben jut a levegőbe, hogy az embert és környezetét károsítja, vagy anyagi kárt okoz.
Levegőtisztaság szempontjából az ország területén jelentős mennyiségben kibocsátott
légszennyező anyagok a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szén-dioxid és szilárd anyagok, ezért
az alábbi táblázatban ezeket a légszennyező anyag mennyiségeket mutatom be Mezőhegyes
vonatkozásában is.
Az adatok a gazdálkodó szervezetek/környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett
adatszolgáltatásaiból származnak, és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben
(OKIR) megtalálhatók. A táblázatban bemutatott adatokhoz még hozzáadódik a háztartások által
kibocsátott, a mezőgazdasági művelés által keletkezett illetve a közlekedés által okozott
légszennyezés is, de Mezőhegyes területén nincs mérőműszer telepítve, így nem tudok adatokkal
erről beszámolni, viszont az elmondható, hogy Mezőhegyes kisvárosias jellegénél fogva szmog
riadóval nem kell számolni, településünkön még mindig tiszta a levegő.
1. táblázat: Légszennyező anyagok 5 évi mennyiségének összehasonlítása
Szennyezőanyag (Kg/év)
Szén-monoxid

2012

2013

2014

2015

2016

310

242

225

181

209

Nitrogén oxidok

1.251

275

269

254

289

Szilárd anyag

4.130

5.136

4.711

5.108

5.059

1.839.595

229.293

181.362

205.340

195.063

Szén-dioxid

Adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

A táblázatból kitűnik, hogy a legtöbb légszennyezőanyag – a szilárd anyag kivételével – 2012
évben került a légtérbe. A szén-monoxid és a nitrogén-oxid mennyisége a 2015. évben volt a
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legkevesebb, ehhez képest 2016. évben 14-15%-kal növekedett mennyiségük a légkörben, viszont
a szilárd anyag 1%-kal, a szén-dioxid pedig 5%-kal csökkent.
A jobb áttekintés érdekében diagramon is ábrázoltam a szennyezőanyagokat.
1.

ábra: Főbb légszennyező anyag mennyiségének alakulása 2012–2016.

A diagrammon jól látható, hogy összegében a legkisebb légszennyezés 2014. évben volt. A 2015.
évi és a 2016. évi adatok közel azonosak. A szilárd anyag mennyisége 2012. évben a legkisebb, de
a szén-monoxid és a nitrogén-oxid mennyisége ebben az évben a legmagasabb. Összességében
elmondható, hogy a légszennyezőanyagok mennyisége a légtérben stagnálnak.
2.

ábra: A szén-dioxid mennyiségének alakulása 2012–2016.
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A szén-dioxid üvegházhatású gáz, amely hozzájárul a globális felmelegedéshez, főleg égetés során
jelentős mennyiségű szén-dioxid (CO2) kerül a légkörbe. A szén–dioxid mennyiségének alakulását
– mivel sokkal nagyobb értéket képvisel a többi bemutatásra kerülő légszennyező anyagnál –
külön mutatom be. A diagrammon jól látható, hogy az utóbbi négy évben a gazdálkodó
szervezetek adatszolgáltatásai alapján jelentős csökkenés tapasztalható, a tavalyi évhez viszonyítva
2016. évben kevesebb szén-dioxid került a levegőbe.

Víz
Ivóvíz:
Településünkön a víziközmű-szolgáltatást az ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi. A vízminőség megőrzése
érdekében a rendszer tisztítása, mosatása legalább évente kétszer megtörténik.
Mezőhegyes 2017. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó települési ivóvíz –hálózati
rekonstrukciós munkái:
A Széchenyi utca NA 90 KPE 193,7 fm hosszan gerincvezeték rekonstrukciója a hozzátartozó 17
darab NA 25 KPE bekötővezeték cserékkel, (kb. 120 fm) valósult meg.
A Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott előre tervezett munkákon kívül, a szakaszolhatóság
biztosítása érdekében az elöregedett ivóvízhálózaton 3 alkalommal is szükség volt tolózár cserére
az alábbi helyeken:
 Mezőhegyes, István király u. – Kórház u. sarkon található NA 80 FA tolózár rekonstrukció,
 Mezőhegyes, Kozma F. u. – Hild J. u. sarkon található NA 100 vas ivóvíz gerincvezeték (út
alatti átvezetés) rekonstrukciója NA 110 KPE csőre 17 fm hosszon,
 Mezőhegyes, Vasút u. – Alkotmány utca. sarkon található NA 100 aknás tolózár
rekonstrukciója.
Szennyvíz:
A szennyvíztelep felújítására szolgáló Délkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési
fejlesztés 3. (DKMO 3) című projekt támogatási szerződése aláírásra került. A kivitelezésre kiírt
közbeszerzés nyertese: A-G HÍD Konzorcium lett. 2017. június 30-án hatályba lépett a vállalkozói
szerződés, mely alapján a kivitelező megkezdte a szükséges engedélyek beszerzését. A munkálatok
várhatóan 2018. évben elkezdődnek. A pályázat részeként a Hild János utcán 381 fm hosszan
csatornarekonstrukcióra is sor kerül

Hulladék
A közszolgáltatás terén változás történt 2017. július 1-től a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft. helyett – a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Zrt alvállalkozója – a TAPPE
Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft. szállítja el a településen keletkező kommunális
hulladékot.
A közszolgáltató váltással a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is megvalósult településünkön,
kiosztásra kerültek a 120 literes „sárga” kukák, melyben papír, műanyag és fém hulladék
elkülönített gyűjtésére van lehetőség. Az üveg hulladékot továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteken lehet elhelyezni. A szelektíven gyűjtött hulladékot havonta egyszer – 2017. évben:
október 20, november 24, december 29. – szállítják el a békéscsabai Válogatóműbe, ahol a
frakciók külön válogatása és bálázása után kerülhet a hulladék hasznosításra.
Továbbá bevezetésre került a lakosságnál keletkező (nem mezőgazdasági tevékenységből
származó) zöldhulladék gyűjtése is – 2017-ben szeptember 26, október 27, november 21. – az így
összegyűjtött hulladékból komposzt készült. Kiemelt jelentőségű a zöld hulladék komposztálása,
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újrahasznosítása, mert a zöldhulladék feleslegesen terheli a kommunális hulladéklerakókat, viszont
az elkészült komposztot a mezőgazdaság hasznosítani tudja.
Településünkön 2017. évben – május 20. és szeptember 16 – két alkalommal volt lomtalanítási
akció.
A TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft. kihelyezett ügyfélfogadási irodája a
Polgármesteri Hivatal első emeletén minden csütörtökön 13:30 – 15:30 között fogadja az
ügyfeleket.
Az alábbi táblázat a Mezőhegyes közigazgatási területén keletkezett 2012-2016. évi kommunális
hulladék és a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségek összehasonlítását mutatja be.
2. táblázat: Mezőhegyes 2012-2016. évi települési hulladék adatai
Tonna/év

2012

2013

2014

2015

2016

kommunális

1.202

1.216,18

1.214,78

1.198,7

1184

lomtalanítás

21

21,94

20,12

15,9

44

szelektív

93,1

57,423

62,4

58,2

52,6

összesen

1.316,1

1.295,543

1.297,3

1.272,8

1.280,6

Szelektíven gyűjtött hulladék fajtánként kg/év
papír
műanyag
üveg
fém
egyéb
összesen

84.000
3.700
4.800
400
200
93.100

50.419
4.348
2.322
253
81
57.423

53.800
5.400
2.400
500
300
62.400

48.300
4.300
2.400
400
2.800
58.200

45.700
3.400
2.600
700
200
52.600

Forrás: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

A táblázatból kitűnik, hogy a kommunális hulladék mennyisége a vizsgált 5 év tekintetében 2016.
évben volt a legkevesebb, ez adódhat abból is, hogy 2016. évben volt a legnagyobb – több, mint
kétszerese a 2012 évinek – lomtalanítás során elszállított hulladék mennyisége. Sajnálatos módon
tavaly szállították el a legkevesebb szelektíven gyűjtött hulladékot településünkről, a 2012. évi
mennyiségnek csupán az 56,5%-át. A 3. ábrán jól látható, hogy a vizsgált 5 évben az
elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége 2012 évben volt a legtöbb (114,1 t/év), ehhez
viszonyítva 2016 évben 15 %-kal (96,6 t/év) volt kevesebb.
Az összesen elszállított hulladék mennyisége kis mértékben (0,6 %) növekedett ez előző évihez
képest. Ha a begyűjtött kommunális hulladék mennyiségét elosztjuk a település lakóinak számával
(5.259 fő), majd a napok számával, akkor megkapjuk, hogy Mezőhegyesen 0,61 kg/fő/nap
háztartási hulladék keletkezik.
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3. ábra: Mezőhegyes 2012-2016. évi elkülönítetten gyűjtött hulladék adatai

4. ábra: szelektíven gyűjtött hulladékok 2012-2016. évi mennyisége bontásban

Ha a szelektíven gyűjtött hulladék frakciókat külön-külön vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy
leginkább a papír elkülönített gyűjtésére figyelünk oda, ez annak is köszönhető, hogy az
iskoláskorú gyerekek évente kétszer papírt gyűjtenek, ezért sok családban félre teszik az újságot.
Legkisebb mennyiségben a fém hulladék kerül a szelektív gyűjtőkbe, valószínű, hogy ez a frakció
nagyobb mennyiségben a MÉH telepekre kerül.
A 4. ábrán jól látható, hogy a vizsgált 5 évben 2016. évben volt a legkevesebb papír és műanyag
mennyisége, a legtöbb fém viszont 2016. évben lett begyűjtve. Az üveg mennyisége az utóbbi 3
évhez viszonyítva kis mértékben növekedett. Az egyéb (egyik kategóriába sem tartozó) frakció
szerencsére visszaesett több, mint 90%-ot.

Talaj
Mezőhegyes területét a löszös üledéken kialakult, vályog mechanikai összetételű, jó
termékenységű, kedvező vízgazdálkodású, kedvező mezőgazdasági adottságú alföldi
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mészlepedékes csernozjom talajok uralják. Ezen kívül helyenként előfordulnak a réti szolonyec
talajok is. A táj arculatát évszázadok óta a mezőgazdasági termelés határozza meg.
A nitrátérzékeny területekről:
A nitrogén létfontosságú tápanyag, nagy koncentrációban azonban környezetünkre és
egészségünkre egyaránt káros. Ezért a gazdálkodóknak meg kell óvniuk a talajt, valamint a felszíni
és felszín alatti vizeket a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéstől.
Az Európai Unió Tanácsa a szennyezések elkerülése érdekében létrehozta a minden tagállamra
kiterjedő Nitrát Irányelvet (91/676/EK).
A nitrátérzékeny területeken kötelezően betartandó a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY)
előírás rendszere, amelyet az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet tartalmaz.
A HMGY előírásai a következőkre terjednek ki:
 Szerves trágyával kijuttatható nitrogén (N) hatóanyag mennyiségi korlátozásának betartása.
 Lejtős területen, felszíni vizek környezetében történő trágyázás feltételei.
A továbbiakban az utóbbi 7év műtrágya értékesítési adatait mutatom be táblázatos és diagramos
formában.
3. számú táblázat: Műtrágya értékesítés 2010-2016
Műtrágya értékesítés hatóanyagban (ezer tonna)
év
nitrogén
foszfor
kálium
2010
281
46
2011
302
51
2012
313
59
2013
343
76
2014
327
82
2015
358
81
2016
365
91

egy hektár területre jutó
műtrágya (kg)
58
60
66
71
78
80
98

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf002.html

5. ábra: Műtrágya felhasználás alakulása 2010-2016
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72
77
82
92
91
97
103

A magyarországi műtrágya felhasználást vizsgálva 2010 évtől enyhe növekedés tapasztalható. Még
2010. évben az összes felhasznált műtrágya hektáronkénti mennyisége 72 kg/ha volt, addig a 2016.
évben a kijuttatott műtrágya mennyisége már 103 kg/ha, ez 43 %-os növekedést mutat. A műtrágya
értékesítést vizsgálva megállapítható, hogy nem csak az egy hektár területre kijutatott műtrágya
mennyisége volt a legtöbb 2016. évben, hanem az értékesített nitrogén, foszfor, kálium hatóanyag is
emelkedett. Az ábrán jól látható, hogy hazánkban a nitrogénalapú műtrágyázás van túlsúlyban, az
eladott foszfor és kálium 1/4 – 1/4, a nitrogén pedig 2/4 arányt képvisel.

Emberek, demográfia
Mezőhegyes állandó lakóinak száma csökkenő tendenciát mutat, a lakosok száma, amíg 2012.
évben 5.542 fő, addig 2016. évben már csak 5.259 fő lakos volt településünkön, ez 5,1 %-os
csökkenést jelent. Ez a jelenség sajnos évek óta megfigyelhető Mezőhegyesen, de elmondható
ugyanez Magyarország lakosságszámának alakulására is.
A demográfiai változásokat az alábbi diagramokon mutatom be.
6. ábra: Mezőhegyes lakossága korcsoportos bontásban 2012.-2016. évben

Forrás: Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatala

Jól látható, hogy nemcsak a lakosságszám csökken folyamatosan, hanem azon belül a fiatalkorúak
(0-18 év) és az aktív népesség (19-60 év) száma is, az idősebb lakosság (61-100 év) száma viszont
folyamatosan növekszik.
A 2016. évi adatok százalékos arányban kifejezve: az összes lakos számhoz viszonyítva a
fiatalkorúak aránya cca. 15 %, aktív korúak aránya cca. 57 %, időskorúak aránya cca. 28 %.
A lakosságszámot több tényező is befolyásolja, pl. születés, halálozás, el- illetve beköltözés. A
következő ábra ezt a demográfiai változást mutatja be. Jól látható, hogy a lakosságszámát
befolyásoló tényezők nagyon változatos képet mutatnak.
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7. ábra: Mezőhegyes demográfiai változása 2013-2016. évben

Forrás: Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatala

Külön vizsgálva a demográfiai változást okozó tényezőket jól látható, a népesség csökkenést
leginkább az okozza, hogy az újszülöttek száma évek óta kisebb, mint az elhunytak száma. A
születések száma (34 fő) csupán a 26 %-a az elhunytak számának (131 fő), ami a lakosság
természetes szaporulatának negatív előjelet kölcsönöz. Mezőhegyesen tavaly 4 gyermekkel
kevesebb született, mint 2015. évben, viszont az elhalálozások száma 38 fővel több volt, ez
kiemelkedően magas a vizsgált négy évben.
A másik változást okozó tényezőt vizsgálva a diagramon jól látható, hogy mennyire változó a beés elköltözők aránya. 2016. évben 9 %-kal több volt az elköltözők száma (125 fő), mint az
beköltözőké (114 fő).
Összességében elmondható, hogy 2016. évben a legnagyobb demográfiai változást az elhunytak
és az elköltözők kiemelkedően nagy száma okozta.

Természeti környezet és élővilág
A város zöldfelületi rendszere nemcsak esztétikai
szempontból jelentős, hanem alapvető fontosságú, az
élhetőbb
környezet
kialakítása
érdekében
is
(nehézfémtartalmú részecskék megkötése, légköri
szennyeződések akkumulációja, szálló por mennyiségének
csökkentése, páratartalom növelése,
mikroklimatikus hatások).
A város zöldfelületi elemei közül kiemelkedő
fontosságúak a város parkjai, utcák fasorai, mely közül
számos jelentős értéket képviselő helyi védelem alatt áll.
Nagy gondot fordítunk tereink, és intézményeink
környékének virágosítására, valamint a település
környezetének ápolására. A lámpaoszlopokra kihelyezett
futó muskátlik a gondos ápolás következtében egész
évben csodálatosan virágoznak. A parkfenntartó részleg
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munkatársai és a közmunka programban foglalkoztatott dolgozók rendszeres takarítási
munkálatokat végeznek, a közterületen lévő hulladékgyűjtő edényzeteket ürítik, parkjainkban a
fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a
település környezetének elvárt színvonalú megjelenését.

Tisztelt Képviselő-testület!
A település környezeti állapotának általános értékelése alapján megállapítható, hogy
környezetkárosítás nem történt, a település környezeti állapot jónak mondható.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet városunk környezeti állapotának áttekintése, megtárgyalása
után az alábbi határozati javaslatot fogadja el!
Határozati javaslat
………./2017. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Beszámoló Mezőhegyes Város környezeti állapotáról 2017.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város környezeti állapotáról szóló 2017. évi összegző
elemzést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Az elemzés nyilvános közlésével – www.mezohegyes.hu honlap, József Attila ÁMK könyvtár –
tájékoztatja Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Mezőhegyes, 2017. december 5.

Mitykó Zsolt
polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:

Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság, vm.
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
egyszerű többség

Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
25-5/2017.
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési koncepciója
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepcióját Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján készítettük el. Azonban az
önkormányzati feladatok támogatásához biztosított központi hozzájárulás teljes pontossággal jelen
időpontban nem határozható meg, valamint a pénzmaradvány nagyságrendje jelen időpontban nem
modellezhető teljes pontossággal. A 2018. évi minimálbér elfogadásra került, a koncepció ennek
tükrében készült el.
A koncepció készítésének alapelveit, az Általános Művelődési Központ gazdasági vezetőjével
folytatott megbeszélés keretében 2017. november hó 9.-én a 7- 359 /2017. ikt. sz. jegyzőkönyvben
rögzítettük. A koncepció összeállítása mindezek figyelembevételével történt.
I. KIVONAT A TÖRVÉNYBŐL
1. A kormányzat gazdaságpolitikája
A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos
költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása,
továbbá a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány 2010 óta
jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az
adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A költségvetési és pénzügyi egyensúly
helyreállítására irányuló törekvések eredményeként Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta
fennálló túlzottdeficit-eljárás alól. A makrogazdasági egyensúly helyreállításában bekövetkezett
eredményeket pedig jelzi, hogy 2016 tavaszán az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy immáron nem
áll fenn makrogazdasági egyensúlytalanság hazánkban.
Az eddig megtett lépések eredményeként a magyar gazdaság a 2013-as fordulat óta stabil és
kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog: 2014-ben dinamikusan, 4%-kal, 2015-ben 3,1%-kal,
2016-ban pedig 2,0%-kal bővült a bruttó hazai össztermék. Különösen kedvező, hogy az uniós
források jelentős elmaradása ellenére is EU-s átlag feletti teljesítményt mutatott a magyar gazdaság a
tavalyi évben. Fontos kiemelni, hogy hazánk növekedésének szerkezete egyben fenntarthatónak is
tekinthető, ugyanis egyfelől a legtöbb ágazat pozitívan járult hozzá a felzárkózáshoz, másfelől a
bővülést nem hitelfelvétel táplálta.
A külső és belső egyensúlyi mutatók továbbra is kedvezőek. A fegyelmezett fiskális politikának
köszönhetően 2016-ban az államháztartás előzetes hiánya 1,8%-ra teljesült és a GDP-arányos
államadósság 74,1%-ra csökkent, amely hozzájárult a külső sérülékenység mérséklődéséhez. A
fegyelmezett költségvetési politika, a csökkenő pályára állított államadósság és a magyar gazdaság
teljesítményének elismerése, hogy a három nagy hitelminősítő - a piacok által már korábban elismert
hazai eredményeket lekövetve - a 2016. év folyamán sorra befektetésre ajánlott kategóriába emelte
Magyarországot.
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2. Költségvetés-politikai keretek
Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek, a biztonság és a közbiztonság
költségvetése. E célok prioritást kapnak a jövő évi költségvetési kiadások meghatározásakor. A
közszférában jelentősen emelkednek a bérek – kivéve az önkormányzati köztisztviselők bérét, a
nyugdíjak nemcsak megőrzik reálértéküket, hanem a gazdasági növekedésre tekintettel nyugdíjprémium kifizetésére is sor kerülhet, az otthonteremtés támogatása növekszik, és folytatódik a 2017ben megkezdett adócsökkentési program.
A Kormány a 2018. évre vonatkozóan a GDP-hez viszonyítva 2,4%-ban határozta meg az európai
uniós módszertan szerinti hiánycélt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos feladat az uniós támogatások átszervezése, ezáltal a hatékony
felhasználás elősegítése a gazdaságfejlesztést támogató beruházások előtérbe helyezésével. A 2018.
évi kifizetések nagyságrendje várhatóan meghaladja az előző évi szintet, hozzájárulva a gazdasági
növekedés gyorsulásához.
A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018. évi főbb célkitűzések a következők:
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi kedvezmény mértékének növelésén
keresztül,
- az internet-előfizetés áfakulcsának további 5%-ra történő csökkentése,
- a hal áfakulcsának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése,
- 2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás
megszűnése,
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát" elv érvényesítésének megfelelően,
ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci
programok szélesítése révén,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a
nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből,
- a pedagóguséletpálya-modell kialakításának befejező lépése, illetve a rendvédelmi és
honvédelmi életpálya-modelljének folytatása,
- a Kormányhivataloknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak életpályájamodelljének folytatása,
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg
azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé
váljanak,
- a közlekedési fejlesztésekre továbbra is igen magas összeget fordít a kormányzat, a
közútfelújításra rendelkezésre álló források jelentősen nőnek, a Paksi beruházás a szükséges
engedélyek megszerzése után felgyorsulhat,
- a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és
életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Városok Program keretében,
- számos felsőoktatási, kulturális beruházás, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatás kap
helyet a 2018-as költségvetésben,
- az ország védelmi képességének erősítése érdekében tovább nő a Honvédelmi Minisztérium
költségvetése,
- a Kormány a jövő évben tovább folytatja az illegális bevándorlással szembeni harcát, melynek
érdekében 2018-ban is megfelelő források állnak rendelkezésre a költségvetésben.
3. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek
3.1 Családok helyzetének erősítése
A Kormány kiemelt célja 2018-ban a gyermeket nevelő családok további támogatása. A munkabért
Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig a
személyi jövedelemadóból igénybe vehető családi kedvezménnyel, illetve a családi
járulékkedvezménnyel segíti a Kormány.
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2016-tól kezdődően négy év alatt fokozatosan kétszeresére nő a két gyermeket nevelő családok által
érvényesíthető családi kedvezmény mértéke. 2016-ban havi 10 ezer forintról 12,5 ezer forintra, 2017ben 15 ezer forintra emelkedett a havonta igénybe vehető adókedvezmény összege, 2018-ban pedig
megvalósul a családi kedvezmény 2019-ig tartó növelésének harmadik üteme is. A kétgyermekes
családok esetében 2018-tól gyermekenként 17,5 ezer forintra emelkedik a havonta igénybe vehető
adókedvezmény összege, azaz a kétgyermekes családok jövedelme éves szinten 60 ezer forinttal
emelkedik 2017-hez képest. A házasságkötés és a családalapítás támogatása érdekében az első házasok
kedvezménye 2017-től a családi kedvezménytől függetlenül igénybe vehető.
A 2018. évben a Kormány szándékainak megfelelően tovább folytatódik az otthonteremtési program,
mely a családok lakáshoz jutását és lakáskörülményeinek javítását tűzte ki célul. A CSOK keretében a
három- és többgyermekes, új lakást építő vagy vásárló családok 3%-os fix kamatozású lakáskölcsönt
vehetnek igénybe.
Az otthonteremtési program további eleme a Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK). Az új
konstrukció a lakás-takarékpénztárhoz hasonlóan állami támogatást nyújt a tagoknak a befizetett
összeg után, melynek maximális mértéke 30%, évente legfeljebb 300 ezer forint.
A nők munkaerőpiaci részvételének növelése érdekében a 2017. évtől kezdődően a kisgyermekek
napközbeni ellátásának rendszere strukturálisan alakul át. Ennek köszönhetően egy új, többszintű - a
rugalmas feladatellátást segítő - szolgáltatási forma és megújult finanszírozási rendszer valósul meg,
amely nagymértékben hozzájárul a szülők munkaerőpiacra való visszatéréséhez.
Ezen túlmenően a Kormány a gyermekétkeztetés finanszírozásán keresztül közvetett módon segíti a
családokat azzal, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordít mind az intézményi keretek között, mind a
szünidőkben történő étkeztetés magas színvonalú megvalósítására. A bölcsődei és óvodai
gyermekétkeztetés 2015. szeptember 1-jétől történő kiterjesztéséből adódóan soha nem látott
mértékben bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége,
továbbá 2016-tól a Kormány - a korábbi nyári gyermekétkeztetéshez képest - az összes szünidőben
lehetővé tette a rászoruló gyermekek étkezését. Mérföldkőnek tekinthető továbbá, hogy az állam
nemcsak a gyermekétkeztetést ellátó konyhák működtetéséhez, hanem azok fejlesztéséhez,
bővítéséhez is hozzájárul, így egyre több településen modern felszerelésű konyhák és étkezők
biztosítják az egészséges táplálkozáshoz szükséges ételeket.
3.2 Teljes foglalkoztatás elérése, további munkahelyteremtő intézkedések
A foglalkoztatási szempontokat a Kormány prioritásként kezeli, ezen belül legfontosabb
foglalkoztatáspolitikai célkitűzése a teljes foglalkoztatás megteremtése Magyarországon. A 2010-es
kormányváltás óta 702 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. A növekedés döntően a versenyszféra
munkahelyteremtésére vezethető vissza, ahol 486 ezer fővel nőtt a létszám, ami mintegy 70%-os
arányt képvisel a foglalkoztatás bővülésében. A foglalkoztatás növekedését egyre inkább a piaci
munkahelyteremtés generálja, ami a fenntartható növekedés irányába mutató tendencia.
A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését
szükséges ösztönözni. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a
közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására, amit kompetenciafejlesztő és képzési
programokkal is támogat.
3.3 Életpályaprogramok továbbvitele, bérrendezések
2018-ban tovább folytatódnak a közszolgálati dolgozók megbecsülése érdekében tett intézkedések.
Ennek részeként folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, ennek
keretében 2018-ban további, átlagosan 5%-kal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai a 2016-ban indított életpályamodell keretében 2018ban további 15%-os illetményemelésben részesülnek, elérve ezáltal az átlagosan 50%-os növekedést.
További emelésben részesülnek az egészségügyi ágazat szakdolgozói, valamint az Országos
Mentőszolgálat állományában lévő alkalmazottak.
Lezárul a 2016-ban indított bírói és ügyészi illetményalap-emelés (2018-ban további 5%), illetve a
felsőoktatási oktatói, kutatói és tanári bérrendezés (2018-ban további 5%). Emellett, a korábbi
döntésnek megfelelően emelkedik a pedagógusok bére is a minősítés keretében.
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A költségvetés fedezetet nyújt valamennyi, már végrehajtott intézkedés továbbviteléhez is, így a
pedagógusok életpályájára és kapcsolódó bérintézkedéseire, a járási és megyei kormányhivatalok
munkatársainak állami tisztviselői életpályájára, továbbá a már végrehajtott egészségügyi, szociális és
kulturális bérintézkedésekre.
3.4 Uniós források maximális felhasználása
A Kormány kiemelten kezeli az uniós támogatások felhasználását. Ezzel összefüggésben 2017 első
negyedévének végéig a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló támogatások teljes összege
meghirdetésre került. Elsődleges cél, hogy 2018-ban az összes forrás lekötésre kerüljön annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé
váljanak, és ezáltal a támogatások legnagyobb része már a 2018. év végére kifizetésre kerüljön,
elkerülve azt a korábbi gyakorlatot, amikor a források jelentős részének kifizetésére csak az uniós
pénzügyi időszak végén került sor. Mindez az jelenti, hogy a 2018. évi kifizetések nagyságrendje
várhatóan még a korábbi évek kiemelkedően magas értékeit is meghaladja, fenntartva a gazdasági
növekedés lendületét, hiszen a Kormány a fejlesztési források 60%-át - az uniós célkitűzésekkel
összhangban - a foglalkoztatás és versenyképesség növelésére épülő gazdaságfejlesztésre fordítja.
3.5 Hazai forrásból megvalósuló beruházások
A 2018. évben a Kormány döntéseinek értelmében jelentős hazai forrásból megvalósuló beruházások
elindítására és továbbvitelére kerül sor, melyek a következő főbb területeken jelentkeznek:
- Közúti fejlesztések
- Közútfelújítás
- Autóbuszprogram
- Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
- Beszállítói-fejlesztési Program
- Ipar 4.0.
- Pest megyei fejlesztések
- Sportfejlesztések
- Egészségügyi fejlesztések
- Turisztikai fejlesztések
3.6 Adó- és járulékpolitikai célkitűzések
A korábbi években a családokat, a munkavállalást, valamint a leghátrányosabb munkaerőpiaci
helyzetben lévőket támogató adórendszer került kialakításra. Az élőmunka terheinek csökkentése
mellett mérséklődtek a vállalkozások adóterhei, továbbá a feketegazdaság visszaszorítása érdekében
tett intézkedések hatására javult az adóbeszedés hatékonysága, és növekedtek a fogyasztási-forgalmi
adókból származó bevételek.
Versenyszféra Állandó Konzultációs Fóruma között született megállapodás, melynek keretében 2022ig folyamatosan csökkenhet az élőmunka közterhe. A szociális hozzájárulási adó 2018-ban 2
százalékponttal 20%-ra csökken, illetve további 0,5 százalékponttal csökkenhet, ha 2017 első kilenc
hónapjában a bruttó bérnövekedés a versenyszférában meghaladja a 11%-ot. Emellett a megállapodás
alapján a minimálbér 8%-kal, a garantált bérminimum pedig 12%-kal növekszik 2018-ban.
A Kormány tovább folytatja a családok támogatását. A kétgyermekes családok esetében 2018-ban
gyermekenként 17,5 ezer forintra emelkedik a havonta igénybe vehető adókedvezmény összege.
2017-től jelentősen csökkentek a vállalkozások adóterhei. 2017. január elsejétől a társasági adókulcs
egységesen 9%-ra csökkent, ami számottevően hozzájárul mind a hazai vállalkozások beruházásainak
élénkítéséhez.
Az adminisztráció csökkentése érdekében 2017-től jelentősen egyszerűsödött az egészségügyi
hozzájárulás fizetésének rendszere, az egészségügyi hozzájárulás kulcsainak száma a korábbi ötről
kettőre csökkent. Emellett 2017-től a 27%-os egészségügyi hozzájárulás kulcsa a szociális
hozzájárulási adóval összhangban 22%-ra csökkent, 2018-ban pedig (22%-ról) 20%-ra csökken. A
módosítások hatására - egyebek mellett - csökken az egyes meghatározott juttatásokat, a reprezentációt
és az üzleti ajándékot terhelő közteher.
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A fogyasztási-forgalmi típusú adók esetén az éttermi étkezésre és az internetre vonatkozó áfakulcs
csökkentése szintén több lépcsőben valósul meg, melynek keretében az érintett szolgáltatások
áfakulcsa 2018-tól 5%-ra csökken a 2017. évi 18%-ra való csökkentést követően. További kedvező
intézkedés, hogy 2018-tól a hal áfakulcsa is 5%-ra csökken.
4. Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz
igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
4.1 Önkormányzatok működésének általános támogatása
A klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés,
helyi adóztatás, stb.) ellátását – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános
támogatás szolgálja. A támogatáson belül elkülönítetten jelenik meg az önkormányzati hivatal, a
legtipikusabb településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető
fenntartás, közutak fenntartása), illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok, a lakott
külterülettel kapcsolatos és az üdülőhelyi feladatok támogatása.
4.2 Beszámítás
2018. évben is az általános támogatásokat csökkenti az iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt
bevétel. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55 %-át jelenti az alábbi
differenciálás szerint:
Település kategóriák
Egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg az 7.000,-Ft-ot
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 7.001,-Ft – 10.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 10.001,-Ft – 12.500,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 12.001,-Ft – 15.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 15.001,-Ft – 17.500,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 17.000,-Ft – 20.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 20.001,-Ft – 26.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 26.001,-Ft – 34.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 34.001,-Ft – 42.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 42.001,-Ft – 60.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 60.001,- Ft – 100.000,- Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 100.001,-Ft feletti

Támogatáscsökkentés
0%
0%
0%
20 %
40 %
60 %
85 %
95 %
100 %
105 %
110 %
120 %

Az elvárt bevétel miatti csökkenést az alábbi sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási
jogcímek tekintetében:
 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása,
 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
 Közvilágítás fenntartásának támogatása,
 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása,
 Közutak fenntartásának támogatása,
 Üdülőhelyi feladatok támogatása,
 Az önkormányzati hivatal működésének támogatás jogcímeken.
A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező települési önkormányzattól –
Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével – a támogatáscsökkentés beszámítás alapját
meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében
elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen az alábbi differenciálás szerint:
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Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége
szerint (forint)
Alsó határ

Felső határ

32.001
36.001
50.001
75.001
100.001

36.000
50.000
75.000
100.000

Hozzájárulás mértéke a
szolidaritási hozzájárulás alapjának
százalékában

25
50
80
95
100

4.3 Köznevelési feladatok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási
struktúra alapján 2018. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. Az
óvodai ellátás feladatán dolgozó – csoport átlag létszáma, foglalkoztatási időkeret, gyermekekkel
töltendő kötött idő előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a
költségvetés finanszírozza és hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, ahol a valós kiadásokhoz és az igényekhez
jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni.
4.4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátás
Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik.
4.4.1 Szociális feladatok egyéb támogatása
A támogatás 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. január, április és
július havi létszáma, 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma, 40%-a a települések
lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.
Egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján elismert %-os arányok:
Egy lakosra jutó adóerő-képesség ( forint)
Alsó határ
Felső határ
0
18000
18001
24000
24001
32000

Elismert
Százalék
100
50
25

4.4.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik
működési kiadásaihoz kapcsolódik. (családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás, bölcsődei ellátás)
4.4.4 Gyermekétkeztetés támogatása
Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a bölcsödében elhelyezett gyermekek
számára biztosított, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
Támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából és a
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából.
4.4.5 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek
szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma
alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek
figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
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Egy lakosra jutó adóerő-képesség ( forint)
Alsó határ
Felső határ
0
18000
18001
21000
21001
24000
24001
27000
27001
30000
30001
35000
35001
40000
40001

Forint/étkezési adag
570
542
513
485
456
399
342
285

4.4.6 Szociális összevont ágazati pótlék
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és
közterheihez a központi költségvetés támogatást biztosít, negyedéves ütemezéssel.
4.4.7 Bölcsőde támogatása
A települési önkormányzatokat 2018. évtől feladatalapú támogatás illeti meg az általunk fenntartott
bölcsődék kiadásaihoz. Átlagbéralapú támogatás a foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák
béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás
szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
Továbbá bölcsődei üzemeltetési támogatás biztosít a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerőképességet
meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei
feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek
figyelembevételével.
4.5 Kulturális feladatok
A kulturális feladatoknál – azon belül a kulturális javak védelmére, a közművelődési és a nyilvános
könyvtári ellátásra – az előző években bevezetett szabályozás érvényesül.
5.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
5.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás,
valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai
magasak. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik
5.3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
 kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - igényelhető
maximális támogatás 30 millió forint
 belterületi utak, járdák felújítása – igényelhető maximális támogatás mértéke 15 millió
forint
 óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás - igényelhető
maximális támogatás 20 millió forint
 önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, igényelhető maximális támogatás mértéke
40 millió forint.
5.4 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Igényelhető a könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki
fejlesztéséhez, a muzeális feladatok szakmai fejlesztéséhez.
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5.5 Önkormányzati rendkívüli támogatása
A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. Az
önkormányzatok rendkívüli támogatást pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése
vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatásról a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási
igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2018. december 10- ig együttesen dönt.
6. Törvényjavaslat további önkormányzatokat érintő rendelkezései
6.1 Köztisztviselői illetményalap
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 132. § szerinti illetményalap 2018.
évben 38.650 forint. (59.§(1))
A helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletben a 2018. évben is – az önkormányzat saját
forrásai terhére – a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az 59.§ (1)
bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb
illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal
által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó
kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy
pótlék ez esetben sem fizethető. (59.§ (6))
6.2 Cafetéria keret
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete illetve cafetéria-juttatást nem
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten nem haladhatja meg a
bruttó 200 ezer forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. (59.§ (4))
6.3 Közalkalmazotti fizetési osztályok, illetménypótlék, kereset-kiegészítés
A Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához
tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első
fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a törvényjavaslat 6. számú
melléklete tartalmazza. (60.§ (1))
A Kt. 69.§-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2018.évben 20 ezer forint. (60.§ (1))
A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2018.
évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt
előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. (60.§ (2))
6.4 Kis összegű követelés
Az Áht. 97.§ (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 ezer forint.
(69. §)

II. KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZATI ELEMEI
1. Központi támogatások ( 1.számú melléklet)
Az önkormányzat működési támogatása a 2013. évben bevezetett számítási képlet szerint került
modellezésre. A törvénytervezet 2018. évben is számol elvonással. A 2016. évi iparűzési alap 0,55 %a az irányadó. Mezőhegyes vonatkozásában az egy főre jutó adóerő-képesség 26 – 34 ezer forint
között van, így az elvonás 95 %-os mértékű 52.324.864 forint. A vonatkozó szabályok meghatározzák,
hogy az elvonást mely támogatási jogcímeknél kell végrehajtani. A prioritást figyelembe véve a
zöldterület-gazdálkodás, az egyéb kötelező feladatok, a lakott külterületek jogcímeken járó támogatás
teljes mértékben, a közvilágítás, köztemető, közutak fenntartásra, üdülőhelyi feladatok támogatása
teljes egészében, valamint az önkormányzati hivatal támogatására tekintettel ~ 0,6 %-ban elvonásra
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kerül. A közvilágítás, a köztemető, és a közutak fenntartásának támogatása irányadó számadat hiánya
miatt a 2017. évi tényszámokat tartalmazza.
A köznevelési feladatok támogatása egyrészt az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők
bértámogatásából, másrészt az óvoda működési támogatásából tevődik össze. A támogatott létszám
meghatározása a 2013. évben bevezetett elveken alapul.
A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tartalmazza a szociális feladatok egyéb
támogatását, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetés
támogatását. Az önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím irányadó számadat
hiánya miatt a 2017. évi tényszámot tartalmazza.
A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál mind a szociális étkeztetés, mind a házi
segítségnyújtás, valamint a nappali intézményi ellátás tekintetében a stagnáló ellátotti létszám alapján
történt a modellezés. Az ellátottak számának növekedése érdekében szükség van a tevékenység
megfelelő lakossági körben történő reklámozására.
A bölcsőde vonatkozásában a működési engedélyben nevesített létszám – 10 fő - szerinti tudjuk
lehívni a támogatás, illetve a gyermekétkeztetés területén is csak ezt a létszámot tudjuk figyelembe
venni.
A gyermekétkeztetés központi támogatása a 2015. évben bevezetett dolgozók bértámogatásából,
gyermekétkeztetés üzemeltetési, és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásából
tevődik össze. A kulturális feladatok támogatása változatlan nagyságrendet jelent.
Az önkormányzat működési támogatását kiegészítő támogatások 2017. évben is pályázatokon
keresztül kerülhetnek odaítélésre. A koncepcióban az önkormányzati intézmények felújításához,
belterületi járdák felújításához nevesített összegeket nem szerepeltettük. A pályázat mielőbbi
benyújtását segítené, ha a 2017. évben benyújtott, de forráshiány miatt elutasított pályázataink
kerülnének ismét benyújtásra.
2. Kiadások és bevételek részletezése (2.számú melléklet)
A táblázat intézményenként és összevont önkormányzati szinten tartalmazza a kiadási és a bevételi
adatokat.
Önkormányzati tevékenység 34 fő dolgozói létszámmal, melyből
 városgazdálkodás
16 fő (parkfenntartás 10 fő + karbantartás 6 fő)
 szociális ágazat
14 fő
 egészségügyi ágazat
2 fő (védőnők)
 jogalkotás
2 fő (polgármester, alpolgármester).
A tervezet a közfoglalkoztatással adathiány miatt nem számol, mivel a 2018. évben induló programok
tervezése jelenleg is folyik.
A fejlesztések 8,3 %-a saját bevételeink terhére került megtervezésre, a többit a szennyvíztisztító
korszerűsítés II. szakasza, a Területi Operatív Program lehatárolt keret terhére megvalósítható
pályázatokat tartalmazza. A 2017. évben elindult pályázatokat könyveléstechnikai okok miatt kiadási
oldalon fejlesztési céltartalékként, bevételi oldalon pénzmaradványként kell kezelünk, figyelemmel
arra, hogy ezeknél a projekteknél 100%-os leutalt előlegekkel rendelkezünk.
2018. évben a TOP pályázatok előkészítési költségeihez felvett fejlesztési hitel – melynek 2018. évi
törlesztőrészlete 8.841.870 forint – törlesztését kell megoldanunk. 2018. új hitel felvételét terveztük a
fogászati kezelőszék(ek) beszerzéséhez 8 millió forint értékben.
Polgármesteri Hivatal tevékenysége 30 fő dolgozói létszámmal, melyből
 igazgatási tevékenység
24 fő (köztisztviselő)
 kisegítő tevékenység
6 fő (informatikus, közterület-felügyelő,
gépjárművezető, és 2 fő takarítónő).
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ügykezelő,

Azonban a 30 fő statisztikai létszámból 4 üres álláshely. (3 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő
és 1 fő MT hatálya alá tartozó gépjárművezető). Az üres álláshelyek tekintetében személyi juttatás
betervezése nem került sor.
A 6.1. pontban leírtak szerint a jelenleg meghatározott 38.650 forint köztisztviselői
illetményalapot az önkormányzat képviselőtestülete 2017. évben eltérő mértékben állapította meg.
Ezek alapján a koncepció anyaga a köztisztviselők vonatkozásában 45.000 forintos
illetményalappal számol, mely 16,4%-os béremelést jelentett. A szakszervezet és kormány között
fennálló folyamatos egyeztetés az önkormányzati köztisztviselők bérrendezéséről egyelőre nem
vezetett eredményre, azonban fontos feladat a magas szakmai tudással rendelkező köztisztviselők
sokszor erőn felül végzett munkájának elismerése.
Általános Művelődési Központ 56 fő dolgozói létszámmal, melyből 3 fő részmunkaidőben van
foglalkoztatva.
 gyermekétkeztetési tevékenység
15 fő,
 közétkeztetési tevékenység
3 fő,
 bölcsődei ellátás
3 fő,
 óvodai nevelés
19 fő,
 közművelődés – könyvtár
7 fő,
 iskola-egészségügy
1 fő,
 gazdasági hivatal
8 fő.
Az intézménynél 3 üres álláshely van (gazdasági hivatal 2 fő, közművelődésen 1 fő), személyi juttatás
betervezésre csak nem került sor.
Az összevont önkormányzati adatok a központi támogatások és a helyi adók beszámítását követően
137.933.329 forint forráshiányt nevesítenek. A központi támogatásoknál mintegy 7,5 millió forinttal,
a helyi adóknál 16,5 millió forinttal került kevesebb betervezésre az anyagban az előző évhez képest.
A forráshiányból azonban messzemenő következtetést nem lehet levonni, mivel a központi támogatás
vonatkozásában nem rendelkezünk mindenhol pontos adattal, valamint a közfoglalkoztási
programokkal kapcsolatos számadatokat a koncepció tervezete nem tartalmaz.
3. Beruházási és felújítási kiadások (3. számú melléklet)
A táblázat az intézmények fejlesztési igényeit tartalmazza. A táblázat soraiból jól látható, hogy a 2017.
évben elindult TOP, KEHOP pályázatok teszik ki a legnagyobb részt, a saját erőnk, bevételeink
terhére beállított igények megvalósulása bizonytalan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület ajánlását a további tervezési munkához.
Mezőhegyes, 2017. december 6.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság
egyszerű többség

A Koncepció melléklete csatolt fájlként érhető el.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. 5820
25-6/2017.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. I. félévi munkatervéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület munkatervének egy része kötelező napirendekből áll, amelyek
megtárgyalása időponthoz kötött, illetve jogszabályi előírásokon alapul, egy része pedig már néhány
ismert ügy továbbvitele.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. I. félévi munkatervét vitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. I. félévi munkatervéről
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 15 óra. A Képviselő-testület a 2018. I. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2018. január 31.
Napirend:
1) Közmeghallgatás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
2) A 2018. évi költségvetés – első forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételektől és kiadásokról
Előadó: Polacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. február 28.
Napirend:
1) A 2018. évi költségvetés – második forduló
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről, nyitva
tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának
nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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2018. március 28.
Napirend:
1) A Képviselő-testület 2014.-2019. közti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2018. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadók: Mitykó Zsolt polgármester
Szentmihályi Ferenc jegyző
Magyar Tibor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Zsóriné Kovács Márta, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke
Krcsméri Tibor, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
2018. április 25.
Napirend:
1) 2017. évi zárszámadás
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
3) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
Előadó: Gáspár Tamás gyepmester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony hulladék
elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2016.-2017. évről
Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2018. május 30.
Napirend:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Zsótér Attila őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Előadó: a szervezet(ek) elnöke(i)
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
5) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2017. évi szakmai
eredményességének értékelése
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
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munkája

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
6) A 2018. évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. június 27.
Napirend:
1) A képviselő-testület 2018. II. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Előadó: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív hulladékszállítás
jelenlegi helyzetéről
Előadó: Gyucha Mariann, általános igazgató-helyettes
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Biz.
egyszerű többség
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25-7/2017.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2017. (___.___) önkormányzati rendelete
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdés g)-h) pontjában, és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről,
tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy, amely Mezőhegyes Város
közigazgatási területén reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót, cégért tart fenn, helyez
el, valamint reklámot, reklámhordozót, cégért kíván elhelyezni, vagy ilyen céllal felületet
alakít ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1.
cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. § 1b. pontja
szerinti épülettartozék.
2.
Információs vagy más célú berendezés: a településkép védelméről szóló
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 4. pontjában
meghatározott berendezés,
3.
reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3.
pontjában meghatározott fogalom.
4.
reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
11/F. § 4. pontjában meghatározott fogalom.
5.
utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet
1. § 19. pontjában meghatározott fogalom.
3. A reklámhordozók létesítésére vonatkozó szabályok
3. §
(1)

Mezőhegyes Város illetékességi területén legfeljebb 3 db reklámhordozó létesíthető.
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Reklámot, reklámhordozó berendezést közterületen a településképi bejelentési eljárás
alapján kizárólag utcabútorokon, azok felületének legfeljebb 1/3-án lehet elhelyezni. Kivételt
képeznek ez alól a műemlékeken vagy a műemléki környezet területén álló utcabútorok.
(2)

Az önkormányzat tulajdonában álló utasvárók területén csak az utasváróban
elhelyezett hirdető felületen lehet reklámot elhelyezni.
(3)

Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútorra utólag nem
szerelhető, azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt kell megtervezni és
létrehozni.
(4)

(5) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a
tulajdonos nevét (megnevezését) és címét (székhelyét). Az adatokban bekövetkezett esetleges
változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.
(6)
A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem
annak tartószerkezete is az alapozással együtt elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet
vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell
tekinteni.
4. Cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények
4. §
Településképileg meghatározó területen, helyi egyedi védett épületen, helyi védett területen,
műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezet területén álló épület homlokzatán
az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként
legfeljebb 1 db, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti
tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású, de legfeljebb 0,7 m2 felületű kétoldalas,
legfeljebb 15 cm szélességű cégér elhelyezhető. A cégér LED-kijelzővel vagy futófénnyel
üzemelő technológiával nem látható el.

5. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó különös szabályok
5. §
(1) A Ménesbirtok reprezentatív központjának világörökség várományos területein és
épületein, valamint a műemléki védettség alatt álló épületeken semmilyen reklámhordozó,
reklámhordozót tartó berendezés, egyéb reklámberendezés vagy reklámmegjelenítést
tartalmazó árnyékoló szerkezet nem helyezhető el.
(2) Helyi egyedi védelem alatt álló épület, valamint helyi védett területen álló épület
közterületről látható tetőfelületén
a) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, vállalkozást népszerűsítő
egyéb felirat és más grafikai megjelenítés,
b) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő
reklámberendezés
nem helyezhető el.
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(3) Helyi egyedi védelem alatt álló épület, valamint helyi védett területen álló épület
közterületről látható homlokzatán
a) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés
b) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő
reklámberendezés,
c) reklámmegjelenítést tartalmazó árnyékoló szerkezet
nem helyezhető el.
6. A reklámhordozók karbantartása
6.§
(1) A reklámhordozó folyamatos karbantartása a reklámhordozó tulajdonosának és a reklám
közzétevőjének egyetemleges feladata és kötelessége, ennek megtörténtét a közterületfelügyelő ellenőrzi.
(2) Amennyiben a karbantartást a kötelezettek elmulasztják, és ezen kötelezettségnek
felszólításra sem tesznek eleget, a közterület-felügyelő a kötelezettek költségére és veszélyére
a reklámhordozót elbontatja vagy eltávolíttatja.
7. Településképi bejelentési eljárás
7. §
(1)
A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és
reklámhordozók elhelyezése tekintetében.
(2)
A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez ezen rendelet 1.
melléklet szerinti kérelem, valamint a építészeti-műszaki terv benyújtásával indul.
(3)
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentő nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét,
b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a bejelentő adószámát, cégjegyzékszámát,
d) a bejelentő telefonszámát,
e) reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése megjelölést,
f) reklám, reklámhordozó helyét,
g) reklám, reklámhordozó elhelyezésének tervezett időtartamát.
(4)
Az építészeti-műszaki tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) műszaki leírást a telepítésről és a műszaki kialakításról, amely tartalmazza a
létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
b) helyszínrajzot, amely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett
helyszínt, annak alaprajzát és elhelyezésének módját,
c) nézetrajzot,
d) utcaképi vázlatot,
e) látványtervet.
(5)
A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül – a helyi főépítész írásos
véleményének figyelembe vételével – határozatban, feltétel meghatározásával vagy anélkül a
reklám, reklámhordozó elhelyezését tudomásul veszi, amennyiben a bejelentés megfelel a (2)(4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek, a településképi követelményeknek,
valamint a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe.
A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül határozatban megtiltja a
reklámhordozó elhelyezését, ha a bejelentés nem felel meg a (2)-(4) bekezdésekben
meghatározott követelményeknek, vagy a reklámhordozó nem felel meg a településképi
(6)
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követelményeknek, valamint nem illeszkedik a településképbe. A polgármester a tiltó
határozatban –a megtiltás indokainak ismertetése mellett- figyelmezteti a bejelentőt a
bejelentés nélküli elhelyezés jogkövetkezményeire.
A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett reklám, reklámhordozó nem
sérti-e jelen rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben,
valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben foglaltakat.
(7)

8. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének egyéb feltételei
8. §
A reklámok és a reklámhordozók a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően,
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezéséről szóló
29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott közterület használati díj
megfizetése esetén helyezhetők el.
9. Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet 2018. január 1.-jén lép hatályba.
Mezőhegyes, 2017. december hó

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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1. sz. melléklet a ___/2017. (__.__) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Reklám/reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz
I.
1. Bejelentő neve (cégneve):
2. Lakcíme (székhelye, telephelye):
3. Születési hely, idő, anyja neve:
4. Cégjegyzékszám:
5. Adószám:
6. Telefonszám:
II.
1 .A folytatni kívánt reklámtevékenység
megnevezése:

2.Reklám, reklámhordozó tervezett helye:

3. A reklám, reklámhordozó elhelyezésének
tervezett időtartama (kezdő és befejező):

A kérelem elbírálásához szükséges tartalmi igen (db)/nem
dokumentáció mellékleteinek felsorolása
műszaki leírás
helyszínrajz
nézetrajz
utcaképi vázlat
látványterv
Kelt:
…………………………….
Aláírás
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INDOKOLÁS
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljáráshoz
Az Országgyűlés 2017. szeptember 19. napján elfogadta a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CV.
törvényt.
A törvény rendelkezései alapján az önkormányzatoknak a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról,
valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeleteiket 2017.
október 1. napjáig kellett megalkotniuk vagy módosítaniuk.
Ez a rendelet biztosítja, hogy az önkormányzat polgármestere a reklámok és reklámhordozók
elhelyezése tekintetében településképi bejelentési eljárást folytasson le, ami a törvény
alapján már nem csupán lehetőség, hanem kötelezettség.
A településképi rendeleteiket az önkormányzatoknak 2017. december 31. napjáig kell
megalkotniuk vagy módosítaniuk. Amennyiben a településképi rendelet megalkotására 2017.
december 31.-ig nem kerül sor, az önkormányzatoknak a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról,
valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeleteik
alkalmazására 2018. december 31.-éig van lehetőségük.
Mivel a településképi rendeleten még dolgozik Mezőhegyes Város Főépítésze, és az jelen
ülésre még nem kerül beterjesztésre, ezért szükségesnek tartottuk az önálló rendelet
megalkotását a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Okt, Közműv.-i és Sport Biz.
minősített többség
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A rendelet megalkotása az önkormányzat számára kötelező a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdése alapján.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendelet célja, hogy megfeleljen a magasabb szintű jogszabályi
előírásoknak.
b) Gazdasági hatása: a rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatása: a rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása, mivel
Mezőhegyes településen nem jellemző a reklámhordozók elhelyezése, és azt a rendelet is csak
korlátolt mértékben teszi lehetővé.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet a településkép védelme érdekében csak korlátozott mértékben teszi lehetővé
reklámhordozók elhelyezését Mezőhegyesen.
A Tervezetnek nincs közvetlen egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett mulasztásos
törvénysértést eredményezne.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
25-8/2017.
ELŐTERJESZTÉS
Szepsi Attila karbantartói munkakörbe való kinevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Szepsi Attila (szül: Gyula 1982.05.19., an: Fekete Katalin) 5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 5. a.
szám alatti lakos megkereste az önkormányzatot, és arról érdeklődött, van-e esély arra, hogy teljes
állásban foglalkoztassuk őt. Elmondta, hogy villanyszerelő végzettséggel rendelkezik.
Mivel az önkormányzat parkgondozó részlegében hiányszakma a villanyszerelő, szükség lenne a
mielőbbi foglalkoztatására. Foglalkoztatására 2018. január 1.-jétől lenne lehetőség.
Foglalkoztatásának anyagi fedezetét betervezzük az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Szepsi Attila jelentkezésével egyidejűleg benyújtotta a végzettségét, és korábbi munkaviszonyait
igazoló dokumentumokat a Hivatal titkárságán.
A közalkalmazottak – illetve a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
közalkalmazottak – jogállásáról és kinevezéséről az 1992. évi XXXIII. törvény és a 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet rendelkezik. Az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontja értelmében
a munkakör pályáztatás nélkül is betölthető, ugyanis a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos
ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók.
Az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (1)-(3) bekezdései alapján a kinevezésben három hónap
próbaidő megállapítása kötelező. A kinevezésben három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki,
melynek tartama legfeljebb négy hónap lehet.
Szepsi Attila teljes munkaidős közalkalmazotti illetménye - végzettsége és korábbi munkaviszonyai
alapján -, tekintettel a Kjt.-re, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletre, bruttó 180.500.-Ft/hó lesz.
Közalkalmazotti kinevezésére 2018. január 1-jei hatállyal kerülhet sor, karbantartó munkakörben.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek Szepsi Attila kinevezését karbantartónak.
Határozati javaslat
___/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
Szepsi Attila kinevezése karbantartónak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján kinevezi Szepsi
Attila (szül: Gyula 1982.05.19., an: Fekete Katalin) 5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 5. a. szám alatti
lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat „lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szakfeladatára, karbantartó munkakörbe, 2018. január 1.-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben. Illetményét a Kjt. valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
bruttó 180.500.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2018. január 1.
Mezőhegyes, 2017. december 5.

Mitykó Zsolt
polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
minősített többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

25-9/2017.
ELŐTERJESZTÉS
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 34/2012. (I.24.) kt. sz. határozata értelmében az
önkormányzat szerződést kötött az akkori Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft.-vel (Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.) 2012. március 31-én, határozott időre,
2012. április 1-jétől 2013. március 31-ig, a Mezőhegyes, Szent György tér 3. szám alatti,
708/2 hrsz. alatt nyilvántartott Helytörténeti gyűjteményes kiállítás üzemeltetésére.
A szerződést a felek 2013., 2014., 2015. évben egy-egy évvel, majd 2016. évben és 2017.
évben december 31.-éig meghosszabbították, a másik fél részéről Pap István Tibor Úr, a volt
Kft. majd Állami Ménes, 2017. január 1.-jétől Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
ügyvezető igazgatójának egyetértésével, változatlan feltételekkel.
A volt Kft, immár Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójával, Pap
István Tibor Úrral történt telefonos egyeztetés alapján a Zrt. újabb egy évre, 2018. január 1.jétől 2018. december 31.-éig továbbra is vállalja a helytörténeti gyűjtemény és kiállítás
üzemeltetését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
_____/2017. (XII.13.) kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és
Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel
(Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő
helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési szerződést a Zrt.
vezérigazgatójának, Pap István Tibor úrnak az egyetértésével – változatlan feltételekkel –
meghosszabbítja 2018. január 1.-jétől 2018. december 31.-éig.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő a szerződés aláírására: 2017. december 31.
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
25-10/2017.
ELŐTERJESZTÉS
Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatot írt ki a
Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában,
kódszáma: HIM-HF16
Pályázat benyújtására jogosultak többek között a városi, települési önkormányzatok.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek
 amelyeknek lejárt köztartozása van;
 amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek.
Támogatható tevékenységek
 világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele (felújítása, helyreállítása);
 I. világháborús hadisírok és emlékművek közvetlen környezetének rendbetétele;
 I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyen belüli
megközelíthetőségének biztosítása;
 I. világháborús hadisírok helyi információs, valamint arculati és megemlékezési célt
szolgáló kiegészítő elemeinek kialakítása, felújítása.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
 kivitelezési költségek;
 restaurálási költségek;
 emlékművek felújítása esetén szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor,
muzeológus, statikus és építész szakértők);
 tervezői díjak.
A támogatható tevékenységek tervezése és megvalósítása során az alábbi műszaki tartalmak
szerint kell eljárni:
Meglévő síremlék helyreállítása:
 statikai állapotának vizsgálata, amennyiben statikailag szükséges eredeti helyzetébe
való visszaállítása;
 alapjának javítása, újraalapozása;
 hiányzó részeinek pótlása;
 felületének kezelése, javítása (pl. tisztítás, csiszolás);
 síremléken található nevek, adatok javítása, szükség esetén új adathordozó tábla
készítése;
 a kőfelületek javítását esetenként csak kamarai tagsággal rendelkező kőrestaurátorok
végezhetik, illetve tisztításuknál ilyen szakember jelenlétét biztosítani kell.
Belső út: temetési helyeken csak a meglévő utak javítása, vagy – a megközelíthetőség
szempontjából indokolt esetben – a sírok egyes csoportjai közötti természetes terephatárok
úttá alakítása lehetséges.
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Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa
1.
felújítandó hadisíronként 100.000.- forint, azaz egyszázezer forint,
2.
kialakítandó hősi temető (emlékpark) esetenként 5.000.000.- forint, azaz
ötmillió forint
3.
felújítandó emlékművenként 1.000.000.- forint, azaz egymillió forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
Önrész mértéke: nem szükséges önrészt vállalnia a pályázónak.
A támogatás intenzitása: 100%.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatok beadása 2016. november 3.-ától folyamatos, a rendelkezésre álló források
keretéig.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatának keretében
lehetőség van a temetőben található I. világháborús 72 darab hadisír és a temetőben lévő 1
darab emlékmű felújítására, környezetének rendbetételére.
A várható költség összege a bizottsági ülésen kerül pontosításra. A pályázat önerőt nem
igényel, előfinanszírozott.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2017. (XII.13.) Kt. számú határozat
Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
Mezőhegyes Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázati kiírásának keretében a temetőben található 72 darab
I. világháborús hadisír és 1 darab emlékmű felújítása érdekében pályázatot kíván benyújtani.
Várható költség: ………………. Ft. A pályázat támogatási intenzitása: 100%-os, önerőt nem
igényel, előfinanszírozott.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mezőhegyes, 2017. december 7.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel

Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Dr. Szabados Éva aljegyző

Tárgyalta:

Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság vm.
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság

Szükséges szavazat:

egyszerű többség
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