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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

9/2018.

MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. április 25. napján 15.00 órai kezdettel testületi ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc Díszterem
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
2) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony hulladék
elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2016.-2017. évről
3) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4) „Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások számára
5) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
6) Tájékoztatás a Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége keretén
belül működő szociális étkeztetés működési engedélyének törvényi változásáról
7) A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelme
8) A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
kérelme
9) A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
10) A Sporthorgász Egyesület kérelméről
11) Extrém sportpálya felújítási munkáinak kivitelezésére
12) Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadója: Gáspár Tamás gyepmester
A napirend 2) témájának előadója: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató
A napirend 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) témáinak előadója: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményez:
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 2) 4) 5) 7) 8) 9) 10) 11) 12) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 6) 8) 12) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 1) 2) 3) 4) 5) 7) 10) témáit
Mezőhegyes, 2018. április 19.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága és Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 2018.
április 23. napján 1400 órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. április 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása

Mezőhegyes, 2018. április 19.

Tisztelettel:

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

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

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2018. április 25. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. április 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2018. április 19.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9/2018.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
45/2018.(II.19.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület az „I. számú Óvoda
energiahatékony felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban akként
határozott, hogy az eljárás nyerteseként a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés,
Álmos u. 9.) ajánlattevőt határozza meg, tekintettel arra, hogy a két érvényes ajánlat – a
Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) és a Bácska Mérnöki
Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) – közül ez a gazdasági szereplő
nyújtotta be a kedvezőbb ajánlatot, 35.397.682,- Ft egyösszegű nettó ajánlati árral, 120
hónap építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati idővel és 60 hónap jótállási
időtartammal. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánította.
Határozat végrehajtása: A vállalkozási szerződést megkötöttem a Békési Általános
Építőipari Bt-vel. A munkaterület átadás-átvétele megtörtént.
46/2018.(II.19.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testülete az „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
akként határozott, hogy az eljárás nyerteseként a Békési Általános Építőipari Bt. (5630
Békés, Álmos u. 9.) ajánlattevőt határozza meg, tekintettel arra, hogy a két érvényes
ajánlat – a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) és a Trínium Alfa
Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) – közül ez a gazdasági szereplő nyújtotta be
a kedvezőbb ajánlatot, 42.462.640,- Ft egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap építési
felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati idővel és 60 hónap jótállási időtartammal. A
Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánította.
Határozat végrehajtása: A vállalkozási szerződést megkötöttem a Békési Általános
Építőipari Bt-vel. A munkaterület átadás-átvétele megtörtént.
50/2018. (II.19.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a település
járdahálózatának felújítása érdekében lehetővé teszi a lakosság számára a saját
kivitelezéssel történő járdaépítést és felújítást. Lakossági igény esetén térítésmentesen
biztosít alapanyagot közterületet érintő járdák felújítására a rendelkezésre álló
építőanyag erejéig, mely lehetőséget meghirdette a Városi Havilapban és a honlapon.
Az építésre beérkező jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal Műszaki-Városfejlesztési
Csoportja koordinálja, a szükséges építőanyagot a város 2018. évi költségvetésének
útkarbantartásra elkülönített forrása terhére biztosítja. Felhatalmazott, hogy a
jelentkezések bírálatát és az építőanyag kiosztását szervezzem meg.
Határozat végrehajtása: Jelen testületi ülésig 8 kérelem érkezett járdafelújításra. A felmérést
a Műszaki-városfejlesztési csoport elvégezte. A felmérés összesítéséről készült
előterjesztést jelen ülésre beterjesztettem.
71/2018.(II.28.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület felkért, hogy vegyem fel a
kapcsolatot a Mezőhegyes, Béke park 1. szám alá tartozó, önkormányzati tulajdonban
lévő extrém pálya egykori kivitelezőjével, Tóth János Mezőhegyes, Kossuth u. 47/D.
szám alatti lakossal annak érdekében, hogy az a vállalkozás, ahol alkalmazásban áll, el
tudná-e vállalni az extrém pálya hibáinak a kijavítását. Felkérte továbbá a Polgármesteri
Hivatal műszaki-városfejlesztési csoportját, hogy kérjen árajánlatot minimum három
olyan szakembertől, vállalkozástól, akik a munka elvégzésére kellő szakértelemmel,
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minősítéssel és jogosítvánnyal rendelkeznek, és vállalnák a pálya javítását. Az
árajánlatokat – beérkezésüket követően – terjesszék be a Testület ülésére.
Határozat végrehajtása: A Testület kérésének megfelelően a kivitelezésre árajánlatokat
kértek. Az árajánlatokat és az arról szóló előterjesztést jelen ülésre beterjesztettem.
75/2018. (II.28.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja
meg a Komlósi úton és egyéb, munkásbuszok által igénybevett útszakaszokon utasváró
és pihenőhely kialakításának jogi és műszaki lehetőségeit, továbbá készítsen
költségvetést ezek kivitelezésére vonatkozóan és azt terjessze be a testület áprilisi
ülésére.
Határozat végrehajtása: A felmérések alapján a kivitelezői költségbecslés elkészítették. Az
erről szóló előterjesztést jelen ülésre beterjesztettem.
88/2018. (III.28.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület az Akácfa – Pacsirta – Orgona
utcák 583 m, az Alkotmány – Váci M. utcák 726 m és a József A. – Ruisz Gy. utcák
635 m hosszú szakaszaira, azaz összesen 1944 m hosszúságú útszakasz építési
engedélyezési terveinek elkészítésére – árajánlatát elfogadva – felkérte 1.660.000,-Ft +
ÁFA, azaz bruttó 2.108.200,- Ft összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó KÖVIMET
Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t (Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I.
emelet 2.) Felkért, hogy a szerződést kössem meg a vállalkozással.
Határozat végrehajtása: A vállalkozói szerződést megkötöttem. A tervezési munkálatok
megkezdődtek.
89/2018. (III.28.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Árvai Zoltán
(szül: Orosháza 1988.02.28., an: Baranyi Márta) Mezőhegyes, Széchenyi u. 3. szám
alatti lakost kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára, az állami vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok kormányzati funkciójára (013340) karbantartó-szobafestő
munkakörbe, 2018. április 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé.
90/2018. (III.28.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Nagy-György
János (szül: Orosháza 1980.03.11., an: Szántó Mária) Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 3/B
4/14. szám alatti lakost kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat
zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010) parkgondozó
munkakörbe, 2018. április 1.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé.
93/2018. (III.28.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Árvai Anita
(Szül: Orosháza 1985.05.23., an: Baranyi Márta) Mezőhegyes, Hild J. u. 3. 4. a. szám
alatti lakost kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata
Szociális Egysége házi segítségnyújtás szakfeladatára, szociális gondozói munkakörbe,
Varga Tiborné közalkalmazott helyettesítésére, 2018. április 1.-től határozott időre,
2019. március 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben. Felhatalmazott, hogy
gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé.
94/2018.(III.28.) Kt.sz. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazást adott Csordásné
Schveitzer Viktória (5820 Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 2/B 1/5) és Fülöpné Varga Éva
(5820 Mezőhegyes, Hild J. u. 6.) mentorjelöltekkel történő munkaszerződés megkötésre
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a „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra
támaszkodva” című EFOP-1.5.3-16-2017-00060. azonosítószámú projekt keretében,
2018. április 1. napjától 20 hónap időtartamra, az ajánlatban megjelölt összegek szerint:
Csordásné Schveitzer Viktória bruttó 280.000,- Ft/hó, és Fülöpné Varga Éva bruttó
280.000,- Ft/hó. Felkért, hogy intézkedjek a munkaanyag összeállításáról és a
munkaszerződések megkötéséről.
Határozat végrehajtása: A munkaszerződéseket aláírtam, azt továbbítottuk a konzorcium
vezetője felé, aki gondoskodik a további szükséges intézkedések megtételéről.

Mezőhegyes, 2018. április 18.

Mitykó Zsolt
polgármester
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9-1/2018.
2017. évi Beszámoló Gyepmesteri tevékenységről

Mezőhegyes város közigazgatási területén történő ebek befogásáról:
• Ebek befogása:
- 2017 évben kiszállás 67 alkalom, és 154 darab eb került befogásra.
• Állati eredetű hulladék, melléktermék elszállítása:
- 297 helyszínről, összesen 1486 kilogramm került elszállításra
A lakosság több alkalommal pozitív visszajelzéssel élt, az Önkormányzat által
finanszírozott elszállítással kapcsolatban.

Battonya, 2018. április 13.

Gáspár Tamás

Dr. Lehóczky György

gyepmester

telepellátó állatorvos
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9-2/2018.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2016.-2017. évről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga
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9-3/2018.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2018.(__.__.) önkormányzati rendelete
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
valamint a 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe
vételével, illetve azzal összhangban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2018. május 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Mezőhegyes, 2018. április hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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1. sz. melléklet a __/2018.(__.__) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása
1. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal épülete – Kozma F. u. 22.
Vasúti átjáró - Kozma Ferenc utca

2. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal épülete – Kozma F. u. 22.
Kozma Ferenc utca – Hild J. utca kereszteződése

3. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1.
Béke park – ÁMK előtti tér – REÁL Üzlet felé

4. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1.
ÁMK előtti tér – ÁMK előtti bejárat

5. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1.
Béke park – ÁMK Játszótér – Templom utca felé (egyik irány)

6. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1.
Béke park – ÁMK Játszótér – Templom utca felé (másik irány)

7. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

A volt Cukorgyár épületének portája – Hild J. u. 16.
Hild János utca – Erdélyi Udvarház épülete

8. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Battonyai út 5.
Battonyai út 5. és környéke – a Mezőhegyes tábla irányába

9. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
kerítése
II. József krt. és Komlósi út kereszteződése

10. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Városi Köztemető – 781/1. hrsz.
Városi Köztemető területe

11. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Virág Presszó Épülete – Hild János u. 2/A
Petőfi sétány – Játszótér

12. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Mezőhegyesi CBA Üzlet – Posta u. 1.
Mezőhegyesi Vasútállomás és környéke
11

INDOKOLÁS
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításához
A Képviselő-testület 2015. novemberében alkotta meg a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet 1. számú mellékletében van felsorolva a
képfelvevők (kamerák) helye és az általuk megfigyelt közterületek.
A testület a mellékletet legutóbb 2017. januárjában módosította annak okán, hogy a rendelet
megalkotása óta eltelt időben bizonyos kamerákat át kellett helyezni vagy más irányba kellett
átállítani, azok megfelelőbb kihasználtsága, a város fontos közterületeinek jobb átláthatósága
érdekében.
Jelen módosítás oka az, hogy az ÁMK játszóterére néző kamerát is át kell helyezni, illetve
egy újabb kamera kerül kihelyezésre, mely másik irányból, de szintén a játszóteret fogja
figyelni.
Az egy darab új kamera térítésmentesen kerül kihelyezésre.
Jelen rendeletmódosítás az előbbi változás átvezetésére készült el.
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 közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve
bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet
el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt
közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: Az egy darab újabb képfelvevő kihelyezésével remélhetőleg csökken
az ÁMK játszótér rongálása eseteinek száma.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: Mivel az újabb képfelvevő kihelyezése térítésmentesen történik, a
rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és 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 rendelet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása nem eredményezne az Önkormányzat által
elkövetett mulasztásos törvénysértést, de szükséges az újabb képfelvevő kihelyezése
érdekében.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-4/2018.
ELŐTERJESZTÉS
„Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások számára
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. évben első ízben került a Testület által meghirdetésre általános iskolások részére az
„Iskolánk Büszkesége” elnevezésű pályázat.
Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 2018. április 9.-ei ülésén 50.000.Ft-ot különített el az idei évre, az Iskolánk büszkesége pályázat nyerteseinek díjazására arra
az esetre, ha a képviselő-testület újra kiírja a pályázatot. A pályázat kiírása ugyanis a
képviselő-testület feladata.
A pályázat kiírását követően a testület a pályázatok elbírálására ismét felhatalmazhatja az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot.
A tavalyi évben is 50.000.-Ft-ot biztosított a testület a pályázatok díjazására, mert az iskola
intézményvezetőjének és tanárainak is az volt a véleménye, hogy nem szükséges túl nagy
pénzjutalomban részesíteni a diákokat, mert az elveszíti valódi értékét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő asszony, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke és a Testület oktatási szakemberei még 2016. évben kidolgozták a pályázati
kiírás feltételrendszerét. A pályázati kiírás és feltételrendszere idén is adott, az idén is
használható.
Javaslom, hogy a Testület 2018. évben is hirdessen pályázatot az ”Iskolánk Büszkesége” cím
elnyerésére azzal, hogy a díjazásra 50.000,- Ft-ot biztosítson, és a pénzjutalom odaítéléséről, a
díjazandó diákok kiválasztásáról a tavalyi évhez hasonlóan az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság döntsön. A bizottság kikérheti a tantestület véleményét is a
döntéshozatal előtt. A pályázati feltételek a 2016. és 2017. évi pályázati kiíráshoz hasonlóan
kerüljenek meghatározásra.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2018. (IV.25.) Kt. sz. határozat
”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére pályázat kiírása
2018. év
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az ”Iskolánk Büszkesége” cím
elnyerésére.
A kitüntető címet azoknak az általános iskolai 5-8. osztályos gyermekeknek adományozza,
akik az iskolai tanulmányaik során példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi
eredményeikkel az iskola tanulói elé példaképül állíthatók és a mindennapi tanulás mellett
vállalták a tanulmányi versenyeken való szereplést, a kulturális seregszemléken,
sportversenyeken való aktív részvételt, és akiknek tanulmányi eredménye minimum 4,7
félévkor és az előző tanév végén, figyelemmel az országos, regionális, megyei, területi és
körzeti versenyeken elért eredményekre (tanulmányi, művészeti és sport versenyeken), az
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aktív, közösségért végzett munkára, valamint vállalják a pályázat saját kézzel történő
megírását.
A Testület – az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság előzetes egyetértésével
- az „Iskolánk Büszkesége” cím díjazására 2018. évben 50.000,- Ft-ot biztosít, melynek
fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének rendezvénykerete terhére biztosítja.
A pályázatok benyújthatóak a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskolában. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázatok elbírálására a Testület az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságot hatalmazza fel.
Az elismerések átadására 2018. június 16. napján, a ballagási ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázatok elbírálására: 2018. június 10.

Mezőhegyes, 2018. április 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

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

9-5/2018.

ELŐTERJESZTÉS
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. április 29.-ig pályázat nyújtható be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás tárgyában.
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. A pályázat előfinanszírozásos,
vissza nem térítendő forrást biztosít. A támogatás összege az önkormányzat által vállalt önerő
kilencszerese, az önerő mértéke min. 100 ezer forint.
A 2017. év során sikerrel pályázott önkormányzatunk ebben a témakörben, akkor 1.600.944
forintra pályáztunk, és 186.000 forintot nyertünk. Az összegből vezeték nélküli mikrofon
szett, keverőerősítő, hangfal, és fejmikrofonszett került beszerzésre 371.790 forint értékben.
Ebben az évben folytatódhatna a József Attila Általános Művelődési Központ hangtechnikai
és egyéb berendezéseinek a cseréje, az alábbiak szerint:
Eszköz megnevezése
Spanifer 5T 10 m komplett
Spanifer 800 kg 4 m komplett
Balettszőnyeg
Yamaha keverő MGP24X
Reloop RMP-1660 USB lejátszó
M-LED PAR-64 RGBW DMX LED
fény
Sennheiser EW 135 G G3 mikrofon
Hill audió – RPX 3400 aktív crossover
ÖSSZESEN

Egységára (Ft)
4 * 3.809 ft/db
4 * 1.269 ft/db
80 * 6.095 ft/m2
1 * 369.900 ft/db
1 * 81.500 ft/db
4 * 29.900 ft/db

Összesen
15.236
5.076
487.600
369.900
81.500
119.600

2 * 189.900 ft/db
1 * 43.900 ft/db

379.800
43.900
1.502.612

A pályázat 150.261,-Ft önerővel, 1.352.351,-Ft támogatási résszel, azaz mindösszesen
1.502.612,-Ft készülne el. Az önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi
többlete terhére biztosítanánk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2018. (IV.25. ) Kt. számú határozat
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás tárgyában pályázatot nyújt be 1.502.612,- forint összköltséggel, 1.352.351,- forint
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támogatási résszel. A pályázat benyújtásához szükséges 150.261,-Ft önerőt az önkormányzat
2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat anyagának összeállításáról és a
pályázat benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 29.
Mezőhegyes, 2018. április 18.
Mitykó Zsolt
Polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pü. vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság
vm. Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

9-6/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztatás a Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége keretén
belül működő szociális étkeztetés működési engedélyének törvényi változásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 50/F. §. (2) bekezdése
alapján az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója 2018. június 30-áig
köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális konyhára
vagy népkonyhára történő - módosítását.
Mezőhegyes Város Önkormányzata által fenntartott S0305080S0305097 ágazati azonosítóval
rendelkező 5820 Mezőhegyes, Kossuth L. u. 20. szám alatti telephely engedélyes által nyújtott
szociális étkeztetés: 3.1.3.3 egyéb főzőhely megnevezéssel került engedélyezésre a településen.
Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkezik, módosult.
A rendelet változása miatt az „egyéb főzőhely” megnevezés helyett a működési engedélybe és az
intézmény szakmai programjába a módosítást át kell vezetni. Az új tevékenység a fent jelzett rendelet
alapján „szociális konyha” tevékenységre módosul.
A szociális konyha alapszolgáltatás keretében több ellátási forma létezik, ezért a rendelet 22. § (3)
bekezdése alapján meghatározott „étkezésre jogosító utalvány ellenében, vendéglátó-ipari egységben
vagy egyéb intézményben” tevékenységi kör kerül az engedélybe.
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Mezőhegyes Város Önkormányzata az előírt szolgáltatói
nyilvántartásba történő módosítást határidőig megteszi. Ennek tükrében a Szociális Szervezeti Egység
Szakmai Programját módosítja. (Mellék: II. Szociális alapellátások – Étkeztetés- feketén kiemelt
részek módosítása)
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2018. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége Szakmai Programja
módosításának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, 2018. május 1.-jei hatállyal
jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége Szakmai Programjának II.
fejezet 1. pontját képező „Étkeztetés” elnevezésű része módosítását, az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
A szakmai program jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak maradnak.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. április 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Eü. Biz.
egyszerű többség
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Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Szakmai Programjának módosítása

II. Szociális alapellátások
1.É t k e z t e t é s
a) Az étkeztetés célja:
Az alapellátás célját és feladatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló módosított 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerint végezzük az előírt
dokumentációs rendszer alapján.
A szolgáltatás biztosítása mindazok számára, akik szociálisan rászoruló hajléktalan, és idős
személyek, valamint azoknak, akik tartósan vagy átmenetileg nem képesek napi egyszeri
meleg étkezésükről önmaguk gondoskodni. Célja az idős, a beteg, önmaguk gondoskodására
átmenetileg, vagy tartósan nem képes személyek életminőségének javítása. Feladata, hogy
mint szociális alapszolgáltatás mindazon személyek számára biztosítva legyen, akik az ellátási
terület közigazgatási területén koruk, vagy egészségi állapotukból adódóan ezen szolgáltatásra
rászorulnak.. A napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításával kívánja elősegíteni
életminőségük javulását, az idősekről való gondoskodást.
aa)A szolgáltatás konkrét bemutatása:
Az étkeztetés a lakosság szükségletének megfelelően biztosított, az igénybevétel feltételei a
helyi rendeletben van leszabályozva.
Az étkeztetés feltételeiről tájékoztatást lehet kérni a szociális egység telephelyéntovábbiakban idősek klubja- ban. Amennyiben a tájékoztatás után az érdeklődő személy
igényt tart az ellátásra, úgy lehetősége van saját lakásán, illetve az idősek klubjában igényelni
az ellátást. Az ellátás kérelmezésével egy időben az ellátott egészségi állapotáról szóló orvosi
igazolást is be kell nyújtani.
Háziorvosi javaslatra, ha az ellátott egészségi állapota indokolja részére diétás étkezést is
biztosítunk.
Az ebédet az ellátottak az Idősek klubjában helyben elfogyaszthatják, illetve az egészségi
állapotuk szerint lakásra szállítást kérhetnek.
Az étel házhozszállításához két ételhordó készletre van szükség, melyet a szolgáltatást
igénybe vevőnek kell megvásárolnia és tisztán tartania. Házhoz szállítás 12.00-14.30 óra
között történik.
Amennyiben az ellátott az ebédre nem tart igényt, akkor azt előző nap 11 óráig kell
lemondania.
A feladatellátás szakmai tartalma: A szolgáltatás biztosítása kérelemre indul. A kérelem
történhet szóban és írásban. A kérelem elbírálását követően a szolgáltatásra vonatkozó
Megállapodás megkötésre kerül, melyről az ellátást igénylő értesítést kap. A szolgáltatás
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kötelezően vezetendő/alkalmazott dokumentációi: - Kérelem előterjesztésekor kötelező
mellékletként csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi
igazolást, vagy a kórházi ellátás esetén a zárójelentést - Jövedelemnyilatkozat a térítési díj
megállapításához, (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II.része)
Megállapodás Nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénybe vevőkről
Nyilvántartás az étkezést igénybevevőkről.
A szociális étkeztetés térítésköteles szolgáltatás, mely intézményi és személyi térítési díjat az
önkormányzat évente egy alkalommal felülvizsgálja és rendeletbe foglalja. A térítési díjat
előre, adott tárgyhónapot kell megfizetni. A fizetés készpénzes megfizetéssel történik.
Amennyiben túlfizetés keletkezik az a következő hónapban kerül jóváírásra. Az igénylő
kérésére szűnik meg az ellátás abban az esetben a számlájára kerül kiutalásra, az igénylő
elhalálozása esetén a hagyatéki eljárás keretén belül kerül megfizetésre.
Negyedévente a fenntartó felé jelentést kell leadni a túlfizetésekről és a hátralékos díjakról.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően van kialakítva, amely történhet:
- helyben fogyasztva (idősek klubja ebédlőjében)
hétfőtől- péntekig, 1130-tól- 1300-ig
- elvitel
hétfőtől- péntekig az Idősek klubjából 1130-tól-1200-ig.
szombat, vasárnap illetve ünnepnapokon a Centrál Étteremből, ill. a Mezőhegyesi
Kórházból
- lakásra szállítás
hétfőtől- péntekig ételszállító gépjárművel
szombat, vasárnap illetve ünnepnapokon házi szociális gondozók által.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára
diétás étkeztetést biztosítunk.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
-A jogosult halálával,
-A határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
-A szolgáltatást igénybe vevő és / vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján,
saját kérésre azonnal.
-A házirend súlyos megsértése esetén,
-Az ellátás feltételei nem állnak fenn, vagy a jogosult bentlakásos, vagy egészségügyi
intézménybe kell elhelyezni.
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló módosított 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerint végezzük.
aa)Kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:
Az étkeztetés szakfeladaton 0.5 fő szociális segítő dolgozik. A meleg étel biztosítását a József
Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem, mint vendéglátó-ipari egység illetve
a diétás étkezés esetén a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi Élelmezés
részlege (Mezőhegyesi Kórház),mint egyéb intézmény látja el. A meleg étel biztosítása,
mindkét hely esetében szociális konyha keretében - „étkezésre jogosító utalvány
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ellenében, vendéglátó-ipari egységben vagy egyéb intézményben” - nyújtott étkeztetési
szolgáltatásként kerül vásárlásra.
Az étel házhozszállítását hétfőtől - péntekig a Centrál Étterem által foglalkoztatott
gépjárművezető és segítője végzik. Szombat, vasárnap illetve ünnepnapokon a házi szociális
gondozók látják el, kerékpárral.
Az étel házhozszállítását hétfőtől - péntekig a Centrál Étterem által foglalkoztatott
gépjárművezető és segítője végzik. Szombat, vasárnap illetve ünnepnapokon a házi szociális
gondozók látják el, kerékpárral.
Rendszeressége: Az étkeztetés a hét minden napján is biztosítva van, a helyi szükségletekre
reagálva. Az ellátott által igényelt napokon, naponta egyszer történik a meleg étel biztosítása.
Kérelemben kell megjelölnie az ellátást igénylőnek, hogy melyik formáját választja. Helyi
rendelet szabályozza a feltételeket és a térítési díjakat. Az ebéd kiszállítása 12.00 órától
14.30-ig történik, a kidolgozott szállítási útvonalon. Lehetőség van A és B menü választására
az egy havi étlapon a gondozónő segítségével be kell jelölni, hogy melyik menüt választják.
Aláírást követően naponta összesítve adjuk le az ételadagok számát konyha felé. A
kiszállítással étkezőknek az ebéddel együtt viszik a havi étlapot a gondozónők, a menete
ugyanaz, mint az előbbinek. Az itt leadott menürendelés nem érinti az ételrendelési
mennyiséget. A lemondást, új kérést továbbra is az idősek klubjában személyesen vagy
telefonon lehet leadni. Lemondani, ismételten kérni előző nap 11 óráig lehet. Ez alól csak az
egészségügyi ok, rendkívüli esemény képez kivételt. Ha nem jelölnek menüt, „A” menüt
kapnak abban az esetben.
HACCP minőségbiztosítási rendszer:
A minőségbiztonsági rendszer célja, hogy az élelmezési tevékenység során felhasznált
nyersanyagokat, a készételt megóvjuk minden olyan fizikai, kémiai, biológiai veszélytől,
mellyel a fogyasztók egészségkárosodását okozhatjuk. Az Idősek klubja rendelkezik a
HACCP- kézikönyvvel. A munkatársak kötelező oktatásban részesülnek.
A házi gondozó feladata az étkeztetés szakfeladaton:
-A házi gondozó az étkeztetés során együttműködik az étkeztetés szakfeladaton dolgozó
kolléganővel.
-Amennyiben észleli, hogy az ellátott ételhordója nem megfelelő tisztaságú azt jelzi az ellátott
felé. Ha nem megoldható az ételhordó tisztántartása az ellátott részéről, akkor az idősek
klubjában a HACCP szabályai szerint történik a tisztántartása.
ac) Más intézményekkel együttműködés:
- Centrál Étterem,
- Mezőhegyesi kórház (mint diétás étkezés),
- tanyagondnoki szolgálat (jelzik a rászorulókat),
- kórházi szociális munkással,
- háziorvosi szolgálat (egészségi állapottal összefüggő rászorultság),
- helyi újság (információnyújtás)
Együttműködés módja történhet:
szóban, írásban, telefonon, személyes megkeresés, email formájában.
b)Az ellátandó célcsoport jellemzői:
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Az étkeztetés szolgáltatását igénybevevő ellátottak szükségletei demográfiai, szociális
jellemzőiből adódóan sokrétűek, összetettek, egymástól nagymértékben különböznek.
Az ellátottak körét, a jogosultsági feltételek részletes szabályait a helyi rendelet határozza
meg. A Szociális szervezeti egység vezetője krízishelyzetben külön eljárás nélkül köteles
étkeztetést biztosítani, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti, illetve
önellátásra képtelen.
Az étkeztetést igénybe vevők közül, előfordul, hogy a jövedelmük az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét csak minimálisan haladja meg, amelyhez párosul az egyoldalú
és nem kielégítő étkezés, ennek egyenes következménye az ellátott pszichés és mentális
állapotának hanyatlása. Jellemzőek az alul fűtött lakások, tisztálkodási igénytelenség.
Betegség esetén a gyógyszer kiváltás sem megoldott, melynek következtében szövődmények
kialakulása nagy arányban fordul elő. A társas kapcsolatok beszűkülése, az elmagányosodás
nagy veszélyt jelent ezeknek az ellátottaknak.
Az ellátást igénybe vevők másik köre, akik önmaguk ellátására képtelenek, egyedülállók, de
az anyagi helyzetükből (nyugdíjuk) kifolyólag a társadalmi középréteghez tartoznak. Mindez
rendezett lakó-és higiénés környezetben nyilvánul meg.
c, A szolgáltatási elemek:
- helyben fogyasztással az idősek klubja éttermében. Itt biztosítva van az ellátott számára a
kézmosási lehetőség, illetve a nemenkénti elkülönített illemhely, az evőeszközök és az
étkészlet.
- elvitel lehetősége hétfőtől- péntekig az idősek klubja étterméből 1130-tól-1200-ig, szombatvasárnap illetve ünnepnapokon a Centrál étteremből
-lakásra szállítás hétfőtől- péntekig az erre a célra kialakított ételszállító gépjárművel,a majori
lakosság részére is. szombat- vasárnap ill. ünnepnapokon a házi segítségnyújtásban dolgozó
gondozónő kerékpárral végzik belterületen.
d)Az ellátás igénybevételének módja:
Az igénybevétel történhet:
- ellátott önmaga kezdeményezi,
- intézmény ajánlja a segítséget,
- háziorvos javaslatára,
- illetve külső jelzés alapján, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult beteg
embert észlel.
Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem vizsgálható. Az igénylő kérelméhez köteles
mellékelni a háziorvos véleményét egészségi állapotára vonatkozóan, valamint
jövedelemnyilatkozatát. Ezt követően az intézményegység vezető megállapodást köt a
kérelmezővel és értesíti a személyi térítési díj összegéről. A térítési díj megállapítása a
29/1993. Kormányrendelet és a mindenkori hatályos szociális alapellátásokat szabályozó
önkormányzati rendelet alapján történik.
e)A szolgáltatásról szóló helyi tájékoztatás módja:
Figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokról a potenciális ellátotti
célcsoport, a szolgáltatást igénylők és az igénybe vevők széleskörű, korrekt, pontos
tájékoztatást kapjanak. Az alapellátásban nyújtott szolgáltatásokat, az igénybevétel
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lehetőségeit és feltételeit az ellátási területen élők, valamint más érintettek számára is elérhető
módon és helyen nyilvánosságra hozzuk. Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink a
lakosság körében megismertetésre kerüljenek, kapcsolatot tartunk más szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatókkal, egészségügyi szolgáltatókkal, civil szervezetekkel. Ezen túl,
időszakosan szórólapokon ismertetjük az ellátási feladatokat. A helyi nyomtatott és
elektronikus sajtó útján is tájékoztatást nyújt a szakfeladatok telefonos elérhetőségeiről A
szociális alapellátásokról szóló szórólapjaink együttműködő partnereinknél, jelzőrendszeri
tagoknál elérhetőek, melyek tartalmazzák: a szolgáltatások igénybevételének módját, formáit,
a szolgáltatások telephelyének elérhetőségét. Lakossági fórumokon, közösségi
rendezvényeken részt veszünk, segítve ezzel a lakossági tájékoztatást munkánkról.
A Szociális Szervezeti egység esetén a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás
módja:
Az ellátórendszerben belül lehetőség van egészségi állapotától függően a szolgáltatás
módosítására. Az ellátást igénylő személlyel, illetve hozzátartozójával, törvényes
képviselőjével az étkeztetésben dolgozók rendszeres kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás
módjai:
- személyes kapcsolattartás az igénybevevő otthonában, vagy a klub irodájában
- telefonon,
- írásban.
A hatékony szakmai munka érdekében az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a település
szociális és egészségügyi szolgáltatóival.
Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos
jogszabályok
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni
szükségletei alapján az ellátás igénybe vételére.
- A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti.
- Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni.
- Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme.
Az ellátottak speciális jogai:
- akadálymentes környezet
- állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
- személyi autonómiájának, önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása.
Az ellátást végzők jogai:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják.
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi méltóságukat.
Munkájukat elismerjék.
Területileg illetékes ellátott jogi képviselő elérhetősége:

Hőhn Ildikó
+ 36/20/489-95-81
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-7/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/9-42/2018. iktatószámon, 2018. március végén megkeresett a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.), amely idén is könyvet tervez kiadni a mesterképzésben
részt vett szakemberektől, és ehhez kér tőlünk támogatást.
A könyvben bemutatják azokat, akik a kamara szervezésében zajló mesterképzésben idén részt
vesznek. Ők azok, akik szakmájukban többet akarnak elérni, tanulnak. Mesterlevelet akarnak szerezni,
át akarják adni a tudást.
Kérték, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is járuljunk hozzá anyagi támogatással a könyv
létrejöttéhez. Idén 5 támogatói kategóriát adtak meg:
1. Bronz – 15.000,-Ft – tavaly ezen összegért a település neve és kisméretű címere szerepelt a
könyvben, 2 példányt kapott önkormányzatunk a kiadványból.
2. Ezüst – 25.000,-Ft – tavaly ezért az összegért a település neve és közepes méretű címere
szerepelhetett volna a könyvben, 4 példány a kiadványból.
3. Arany – 50.000,-Ft – tavaly ezért az összegért a település neve és nagyméretű címere
szerepelhetett volna a könyvben, 7 példány a kiadványból.
4. Kiemelt – 70.000,-Ft – tavaly 75.000.-Ft volt, ezen összegért a település neve és legnagyobb
méretű címere szerepelhetett volna a könyvben, 8 példány a kiadványból.
5. Gyémánt – 100.000,-Ft.
Javaslom, hogy idén is – a tavalyi évhez hasonlóan – a bronz fokozatot jelentő 15.000.-Ft-tal
támogassa a testület a kiadvány megjelenését.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (IV.25.) kt. számú határozat
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara könyvkiadásának támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 15.000.-Ft-tal (azaz tizenötezer forinttal)
támogatja a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) által kiadni
tervezett MESTERLEVÉL 2018. című könyvet, melynek célja a szakmák becsületének erősítése
Békés megyében.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kamarát.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2018. április 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság
vm. Ügyrendi, Okt., Közm. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-8/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/9-34/2018. iktatószámon, 2018. április hónap elején megkeresett a Reménysugár a
Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (1185 Budapest, Csallóköz
u. 12.), amely betegeknek és hazai kórházaknak gyűjt támogatást.
Azt kérték, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, segítsünk támogatókként,
adományozókként. Eddigi támogatási programjaik a www.remenysugar.hu honlapon érhetők
el. Több budapesti székhelyű kórháznak, szociális otthonnak, iskolának és
magánszemélyeknek is segítettek már.
Konkrét támogatási célt nem jelöltek meg.
Megadták adószámukat (18243204-1-43) és bankszámla számukat is, ha átutalással
támogatnánk őket (OTP Bank 11719001-20324043).
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel – az alapján nyújtsanak a megkereső szervezeteknek, alapítványoknak
anyagi támogatást, hogy az adott szervezet a helyi illetve a térségi embereknek nyújt-e
szolgáltatást, az ő életüket teszi-e jobbá, a helyi vagy a térségi emberek javát szolgálja-e.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (IV.25.) kt. számú határozat
A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel nem támogatja a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért
és a Betegekért Alapítványt (1185 Budapest, Csallóköz u. 12.).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2018. május 5.
Mezőhegyes, 2018. április 18.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság, vm.
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-9/2018.
ELŐTERJESZTÉS

A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján lakossági járdaépítési akciót hirdettünk a városi
havilapban.
Az akció keretében lehetőség nyílik arra, hogy a magántulajdonú ingatlanok előtti közterületi járdákat
a lakók saját munkaerejükkel, de az önkormányzat által biztosított építőanyagból megépítsék.
Jelen előterjesztés készítéséig nyolc igénylés érkezett be, amely összesen csaknem 400 m2 járda
újjáépítését teszi lehetővé, mintegy 450.000,-Ft értékben.
A helyszíni szemlék és mérések alapján az újjáépítés minden esetben indokolt, – bár nyilvánvaló, hogy
vannak rosszabb állapotú járdaszakaszok máshol is – ezért javasoljuk a szükséges építőanyagoknak a
kérelmező lakosság részére való biztosítását.
A fentiek alapján javasolom, hogy a határozati javaslatban felsorolt lakosoknak az építőanyagot
biztosítsuk, és az alábbi határozati javaslatot emeljük határozattá:
Határozati javaslat
/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata
A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció keretében
az alábbi lakosoknak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti közterületi járda
felújításához:
- Megyeri Józsefné, Táncsics u. 7. – 5,5 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Kövesdi Sándorné, Jókai u. 4. – 1,5 q cement, 1,0 m3 homokos kavics;
- Sustik Ferenc, Váci M. u. 16. – 6,0 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Bertók Sándor Bálintné, II. József krt. 10. – 2,0 q cement, 1,0 m3 homokos kavics;
- Szekusán Mariann, Komlósi út 45. – 7,5 q cement, 4,0 m3 homokos kavics;
- Farkas Istvánné, II. József krt. 81. – 4,0 q cement, 2,0 m2 homokos kavics;
- Zsigmond Mónika, Tavasz u. 52. – 29,0 q cement, 15,0 m3 homokos kavics;
- Dénes Sándor és Molnár László, Posta u. 19-21. – 16,0 q cement, 9,0 m3 homokos kavics.
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2018. szeptember 30.-áig átadni a forgalomnak.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőket.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 30.
Mezőhegyes, 2018. április 16.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Kolozsi József műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-10/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Sporthorgász Egyesület kérelméről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Sporthorgász Egyesület kérelmet intézett a Képviselő-testülethez, melyben az
önkormányzattal a 910/17 hrsz-ú tó ingatlan hasznosítására 2007. júniusában kötött, 2022.
június 19-ig érvényes bérleti szerződés – változatlan tartalommal való – 2032-ig történő
meghosszabbítását kéri.
Indokolásként előadták, hogy a közeljövőben több fejlesztési pályázaton is el kívánnak
indulni, melyek alapfeltétele a kötelező fenntartási idő kétszeresére vonatkozó kezelői jog
megléte.
A bérlő a szerződésből eredő kötelezettségeinek mindig eleget tett. A teljes bérleti időszak
alatt számos értéknövelő beruházást hajtott végre, amelyhez a képviselő-testület mindig
megadta a hozzájárulását.
A fentiek alapján javasolom, hogy a kérelemnek adjunk helyt és az alábbi határozati javaslatot
emeljük határozattá:
Határozati javaslat
___/2017. (IV.25.) Kt. számú határozata
A Sporthorgász Egyesület kérelméről – bérleti szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sporthorgász Egyesülettel
(címe: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.) kötött, jelenleg is érvényben lévő 910/17 hrsz-ú
ingatlan bérletére vonatkozó bérleti szerződés határidejét az eredeti szerződésben foglalt
időtartamhoz képest további 10 évvel, 2032. június 19.-éig meghosszabbítja.
A bérleti díjat 30.000,-Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg, amely minden évben az inflációs
ráta mértékének megfelelő hányaddal emelkedik.
A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 30.
Mezőhegyes, 2018. április 16.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Kolozsi József műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság
vm. Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-11/2018.
ELŐTERJESZTÉS

Extrém sportpálya felújítási munkáinak kivitelezésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A testület korábbi döntésének megfelelően a Mezőhegyes, Béke park 1. sz. alatti (ÁMK mellett
korábban kialakított) EXTRÉM - pálya felújításához szükséges anyag- és költségigényt ez év március
hónapban felmértük. (Bruttó Ft.)
Tervezési, s meglévő állapot adatok: A pálya három különböző méretű és kialakítású helyszínt
tartalmaz, az itt folytatható szabadidős tevékenység gyakorlásához. Az OSB lapok sérülései
következtében, balesetveszélyessé vált.
A tételes helyszíni felmérést elvégeztük, melynek eredményeként az alább részletezett anyag- és
költségszükséglet került megállapításra:
1. Csúszásmentes rétegelt lemez az 1. sz. mellékletben jelzett méretben, s ár szerint: 42 db
(18.600.- Ft/tábla), + 9.990.- Ft. szállítási költség:
791.190.- Ft.
2. 5 tábla ( 22.422.- Ft/tábla) 1250 x 2500 x 3 mm-es acéllemez:
112.110.- Ft.
3. 1050 db (48.- Ft/db) M 8x70 mm s-fejű belsőkulcsállású csavar, + anya: 50.400.- Ft.
4. 1050 db (59.- Ft/db) M 10x70 mm s-fejű belsőkulcsállású csavar, + anya: 61.950.- Ft.
5. 10 db (11.510.-Ft./2,5 liter) HAMMERITE fémfesték sötét barna:
115.100.-Ft.
6. 2 db (1760.- Ft/500 ml) HAMMERITE hígító:
3520.- Ft
Anyag költség összesen: 1.134.270.- Ft.
Négy vállalkozó felé az ajánlatkérést megtettük, az alábbiak szerint:
A feladat: (Az ajánlat műszaki tartalma)
- OSB lapok teljes cseréje, anyagot mi biztosítjuk. (Az OSB lap irányított
szálelrendezésű, kültérben használható, vizet, nedvességet bíró, csúszásmentes,
12x1250x2500 mm méretű, - konyhanyelven „platólemez” -, süllyesztett fejű csavarrögzítéssel)
- A bontás – építés között az acélszerkezetek teljes körű festés- mázolása, az anyagot mi
biztosítjuk.
- Talajjal érintkező acéllemezek (felfutók) egyengetése, cseréje, ahol szükséges, anyagot
mi biztosítjuk.
A felkért vállalkozások a felújítási feladat munkadíjára az alábbi ajánlatot adták:
1.) Szedlacsek István Gábor
5800 Mezőkovácsháza, Kossuth u. 200.
Munkadíj összesen: 936.000.- Ft. (ÁFA 0%)
2.) Angyalsziget Kft.
Angyal László ügyvezető
5820 Mezőhegyes, Munkácsi u. 27.
1.205.000,- Ft. + ÁFA = 1.530.350.- Ft.
3.) L&M Fémszerkezetgyártó Kft.
Mészáros Zoltán ügyvezető
5900 Orosháza, Csorvás köz 4.
1.660.000,-Ft + ÁFA = 2.108.200,-Ft
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A kivitelezésre három ajánlat érkezett. Tóth János mezőhegyesi lakatos-vállalkozó személyes és írásos
megkeresésünk ellenére sem kívánt ajánlatot adni, elmondása szerint ez év április 1.-től nem folytatja
vállalkozását.
A legkedvezőbb ajánlat összege 936.000.- Ft, mely Áfa nélküli összeg, a társvállalkozásban résztvevő
ajánlattevő a KATA (Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója) adózási rendszerbe tartozik,
tájékoztatása szerint. A legkedvezőbb árajánlatot Szedlacsek István Gábor adta.
Fentiek figyelembevételével az EXTRÉM- pálya felújításának megvalósítási költsége:
2.070270.- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a felújítás lehetőségét tárgyalja meg, és
döntsön az Extrém pálya felújításáról.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
_____/2018. (IV.25.) kt. sz. határozat
Extrém sportpálya felújítási munkálatainak kivitelezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyesi Béke parkban lévő
Extrém pálya felújítási munkálatainak kivitelezésére – árajánlatát elfogadva – felkéri nettó 936.000,-Ft
összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó Szedlacsek István Gábort (5800 Mezőkovácsháza, Kossuth
u. 200.)
A kivitelezéshez szükséges bruttó 1.134.270,- Ft összegű anyagköltséget saját beszerzéssel biztosítja.
A kivitelezési díj és az anyagköltség fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési
céltartaléka.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással, és gondoskodjon az
anyagbeszerzésről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. május 10.
Mezőhegyes, 2018. április 19.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Flaska Lajos műszaki ügyintéző
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság
egyszerű többség

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9-12/2018.
ELŐTERJESZTÉS

Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület korábban tárgyalta a munkásbuszokra várakozó lakosok panaszait.
Megvizsgáltuk azt, hogy a településen hol van olyan fel- és leszállóhely, ahol rendszeresen megállnak
a munkásbuszok és nincs megoldva a fedett várakozási lehetőség.
Négy ilyen hely van Mezőhegyesen: 1.) a Komlósi úton, 2.) a Hild J. utcában (az OTP Bank előtt), 3.)
a Postával szemben 4.) a Vasútállomásnál.
Az elképzelésünk szerint a meglévő buszvárókhoz hasonló kialakítású és méretű fa szerkezetű várókat
lehetne építeni. A kivitelezésben az önkormányzat karbantartó részlege nem tud részt venni, erre az
évre már egyéb feladatokkal teljesen el van látva, így a kivitelezési költségeket külső vállalkozóra
becsültük.
1.) A Vasútállomásnál nincs önkormányzatunk tulajdonában levő közterület, ahová fel lehetne
állítani a várót és a várakozók rossz idő esetén igénybe vehetik a vasúti várótermet is.
2.) A Postával szemben, az élelmiszer boltnál is kialakult egy várakozóhely, jellemzően itt a
napszámos dolgozók buszai állnak meg, itt csak egy keskeny sáv az önkormányzat tulajdona
az úttest és a bolt ingatlana között, így az elhelyezésnek fizikai akadálya van.
3.) Az OTP Bank előtti terület önkormányzati tulajdonú, így a buszváró építésének jogi akadálya
nincs. Az előzetes kivitelezési becslés alapján egy fedett buszváró kialakítása
járdakapcsolattal, térburkolattal, kerékpártárolóval együtt kb. bruttó 1,5 millió Ft lenne.
4.) A Komlósi út állami közút, közvetlen buszváró kialakítása építési engedéllyel, a közútkezelő
hozzájárulásával építhető ki. Amennyiben a buszváró a környező szolgáltatásokhoz igyekvő
egyéb lakosoknak is pihenőhelyül szolgál, és közvetlen a közelmúltban felújított járda mellett
helyezkedik el, nem kell engedélyezni, és hozzájárulás sem szükséges a közútkezelőtől. Ebben
az esetben azonban térburkolattal össze kell kötni a járdát és az út melletti leszállóhelyet,
továbbá a közte levő szikkasztó árkot ki kell váltani úgy, hogy az a funkcióját továbbra is
ellássa. Az előzetes kivitelezési becslés alapján ennek a várakozó helynek a kialakítása járdakapcsolattal, térburkolattal, kerékpártárolóval együtt - kb. bruttó 2,5 millió Ft lenne.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését arról, hogy kíván-e
építeni fedett buszváró(ka)t, és ha igen, mely közterületeken.
Mezőhegyes, 2018. április 16.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Kolozsi József műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság
vm. Szociális és Eü. Bizottság
egyszerű többség
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