Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

18/2018.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 26. 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) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
4) Rendkívüli támogatás igénylése
5) Folyószámla-hitelszerződés módosítása
6) A Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondása
7) „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben informatikai eszközök beszerzése
8) „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben programmódszertani anyag beszerzése
9) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról
10) Együttműködés a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal
11) A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
12) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
13) A TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása pályázat helyzetéről (szóbeli előterjesztés)
Bejelentések
A képviselő-testület a napirendek megvitatást követően zárt ülésen folytatja munkáját.
Előadók:
A napirend 3) témájának előadója: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
A napirend 1) 2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) témáinak előadója: Mitykó Zsolt polgármester
A napirend 13) témájának előadója: Rajos István alpolgármester
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 9) témáját
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 1) 2) 4) 5) 7) 8) 11) 12) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 6) 12) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 1) 2) 3) 7) 8) 10) témáit
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
1

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 2018. szeptember 24. napján 1000 órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. szeptember 26.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.
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 2018. szeptember 24. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. szeptember 26.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A bontott járdalapok értékesítése
 Mezőhegyes, Kossuth utca 17/2. szám alatti önkormányzati bérlakás szociális
alapon történő meghirdetése
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.
Tisztelettel:
Zsóriné Kovács Márta sk.
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
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. szeptember 26. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. szeptember 26.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18/2018.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
101/2018. (IV.25.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában pályázatot nyújtott be
1.502.612,- forint összköltséggel, 1.352.351,- forint támogatási résszel. A pályázat
benyújtásához szükséges 150.261,- Ft önerőt az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosította. Felkért, hogy gondoskodjak a
pályázat anyagának összeállításáról és a pályázat benyújtásáról.
Határozat végrehajtása: Az önkormányzat pályázata nem részesült pozitív elbírálásban.
109/2018.(IV.25.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet II. 2. pont alapján a József Attila Általános Művelődési Központ
2. sz óvoda energiahatékony felújítása érdekében. A pályázattal igényelt támogatás
30.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 10.000.000,- Ft önerőt az önkormányzat
2019. évi költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazott a pályázati dokumentáció és az
ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.
Határozat végrehajtása: A pályázat formailag és tartalmilag is megfelelt a pályázati
feltételeknek, ellenben forráshiányra hivatkozással elutasításra került.
137/2018. (V.30.) Kt. számú határozata: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Soósné
Záluszki Mária Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 21/E 1/3. szám alatti, a József Attila
Általános Művelődési Központtal határozatlan közalkalmazotti jogviszonyban álló
lakosnak pályázat kiírása nélkül határozott időtartamra, 2018. augusztus 16.-ától 2019.
október 28.-áig ismételten magasabb vezetői megbízást ad a József Attila Általános
Művelődési Központ vezetésére, heti 40 órás munkaidőben.
Felkért, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) bekezdései
alapján kérjem meg a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményét a pályázat
kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás adásáról Soósné Záluszki Mária részére
azzal, hogy a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától
számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat
megadására.
A magasabb vezetői megbízás meghosszabbítása csak akkor lép érvénybe, ha a
nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) legalább kétharmada egyetért azzal, a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében. A fenti feltétel
fennállása esetén hatalmazott fel a kinevezés aláírására.
Határozat végrehajtása: A jogszabályoknak megfelelően megkértem a pályázat kiírása
nélküli magasabb vezetői megbízás adásához szükséges nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet) véleményét. A 2018. július 12. napján megtartott
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értekezleten a nevelőtestület – a szavazásra jogosult 25 jelen lévő tagjából 21 igen és 4
nem szavazattal – egyetértett azzal, hogy Soósné Záluszki Mária intézményvezetői
megbízatását pályázat kiírása nélkül hosszabbítsa meg a Testület. A határozatban
foglaltaknak és a nevelőtestület döntésének értelmében a szükséges intézkedést
megtettem, a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága
felé.
140/2018. (V.30.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés b) pontja érelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve az óvodás korúak és nagykorúak
– biztosítja a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját költségvetésből, az önkormányzat
2018. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére.
Határozat végrehajtása: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
nyári szünidei ingyenes étkeztetéséhez biztosított fedezet összege 256.145,- Ft volt.
165/2018. (VI.27.) Kt. számú határozata: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2018.
július 1.-jétől – a vállalkozó egyetértésével – heti 4 óráról heti 6 órára emeli a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális Egységénél alkalmazott pszichológus,
Nyíri Sándor egyéni vállalkozó rendelési idejét, aki a feladatot számla ellenében látja el.
A vállalkozó óradíja változatlanul 5.000,- Ft/óra, amely ÁFA-mentes. A kiadás fedezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális alapfeladatok egyéb szolgáltatás
költségsora. Felkért, hogy a döntést közöljem a vállalkozóval és a szükséges
intézkedéseket tegyem meg.
Határozat végrehajtása: A vállalkozási szerződést megkötöttem. A Testület döntésének
megfelelően a pszichológus 2018. július 1. napjától heti 6 órában látja el feladatait.
169/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése
alapján az EFOP-3.3.2-16-2016-00257 pályázat keretében heti 20 órában, szakmai
vezető munkakör betöltéséért keresetkiegészítésben részesíti Perlaki Edit
közalkalmazottat, a József Attila ÁMK közművelődési intézményegységének vezetőjét.
A keresetkiegészítés folyósításának ideje: 2018.03.01-2019.08.31-ig, mértéke bruttó
24.600.-Ft/hó. A feladat ellátásáért fizetendő keresetkiegészítés fedezete a pályázat
költségvetése, az önkormányzati saját forrást nem igényel. Felkért, hogy intézkedjek a
közalkalmazott kinevezésének módosításáról.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezés módosítását aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága
felé.
177/2018. (VIII.2.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Békés
Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. által díjmentesen elkészített Mezőhegyes Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosítását a Békés Megyei Kormányhivatal
főépítészének záró szakmai véleményezését követően, a – korábban már megismert módosítással egységes szerkezetben elfogadja. Felkért, hogy az elfogadott ITS-t az
önkormányzat honlapján tegyem közzé.
Határozat végrehajtása: A végleges formátumú, egységes szerkezetű ITS-t a jogszabályi
előírásoknak megfelelően megküldték a Békés Megyei Kormányhivatal főépítészének,
valamint közzétették az önkormányzat honlapján.
178/2018. (VIII.2.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület az ALFÖLDVÍZ Zrt. által
elkészített 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
megvitatta, az abban szereplő felújítási, pótlási munkálatokkal egyetértett, forráshiány
miatt nem tervez a felújítási, pótlási munkálatokon kívül egyéb beruházást.
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Felhatalmazott a szükséges dokumentumok (meghatalmazás és véleményező
nyilatkozat) aláírására. Meghatalmazta az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t, hogy a 2019-2033.
közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet benyújtsa a Magyar Energetikai
és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.
Határozat végrehajtása: A szükséges intézkedéseket megtették, a dokumentumok aláírásra
kerültek.
179/2018. (VIII.2.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy módosítja az
EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel 2015. június 30.-án kötött közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződést A módosítás következtében a közszolgáltatási szerződés
hatálya a garanciális időszak végéig, azaz 2019. október 31.-éig szól. Felkért, hogy az
EDF DÉMÁSZ Zrt. jogutódjával, az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel kössem meg a
szerződésmódosítást, és azt írjam alá.
Határozat végrehajtása: A szerződést megkötöttem az NKM Áramszolgáltató Zrt-vel.
181/2018. (VIII.2.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257 kódszámú
pályázat kötelező nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására a legkedvezőbb
ajánlatot adó Média Kalauz Kft.-t kéri fel, bruttó 239.776,- Ft-ért. A megbízási díjat a
pályázat költségvetése fedezi. Felkért, hogy a megbízási szerződést kössem meg a Kft.vel.
Határozat végrehajtása: A megbízási szerződést megkötöttem a Kft-vel.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.

Mitykó Zsolt
polgármester
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18-1/2018.
TÁJÉKOZTATÓ
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.)
önkormányzati számú rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat 106.426.250 forinttal
növekedett 2018. I. félévben. A változást a költségvetést befolyásoló képviselő-testületi
döntések, az évközi központi támogatások, az átvett pénzeszközök, a saját bevételek
állományának változása okozta.
I. Bevételi előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1.,2.,9. számú melléklet)
1.) A központi működési támogatás előirányzata 6.920.662 forinttal növekedett.
Központi működési támogatás többletbevételeként jelenik meg a bérkompenzációra, a
szociális ágazati pótlékra, kulturális pótlékra kapott támogatás. Az előirányzat növekedését
eredményezte a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, mely pályázatunkat 192.467 forinttal
támogatták.
A módosításokról részleteiben a 2. számú táblázat tájékoztat.
A központi működési támogatás bevételei ~ 35,7 %-ra teljesültek a központilag szabályozott
finanszírozási rend alapján.
2.) A működési célú támogatás előirányzata 5.937.925 forint csökkenést mutat.
A működési támogatás előirányzat csoport az egészségügyi alapellátáshoz az NEAK által
folyósított összegeket, a közfoglalkoztatás feladatának viteléhez a Munkaügyi Központ által
rendelkezésre bocsátott összegeket, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező
támogatásokat foglalja magában. Előirányzat változást okozott a közfoglalkoztatási
tevékenységhez biztosított pénzeszközök csökkenése, melynek oka a közfoglalkoztatási
programokban részt vevők létszámának ingadozása. A bevételek ~ 49,4 %-ban realizálódtak.
3.) Felhalmozási célú támogatás előirányzatának növekménye 89.681.260 forint.
A felhalmozási célú támogatás előirányzat csoportban került megtervezésre az új TOP és
EFOP pályázatok támogatási bevételei, valamint a fogorvosi rendelő felújításának
támogatására kapott központi támogatás (6.947.770 ft). A közművelődési érdekeltségnövelő
pályázatunk ebben az évben nem került támogatásra. A bevétel ~ 24,1 %-ban teljesült.
4.) Közhatalmi bevételek előirányzata 10.000 forinttal emelkedett.
A kiemelt előirányzat ~ 59,6 %-ban realizálódott.
5.) Működési bevételek előirányzatának növekménye 15.151.000 forint.
A növekményt a közvetített szolgáltatások I. félévi ellenértéke okozza.
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A bevételek ~ 46 %-ban teljesültek. Alacsony teljesítési szint jelentkezik a tulajdonosi
bevételt megtestesítő lakbér és üzletbér bevételeknél. A hátralékosok kiértesítése megtörtént,
a hátralékok behajtása bizonytalan.
6.) Felhalmozási bevételek előirányzata változatlan nagyságrendű.
A felhalmozási bevételek (Kantár épületének értékesítése) megtörtént. A bevételek ~ 100 %ban teljesültek.
7.) Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának növekedése 607.000 forint.
Itt kerül megjelenítésre az óvodai jótékonysági rendezvény intézményhez befolyt támogatása.
8.) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzata változatlan nagyságrendű.
Ezen kiemelt előirányzati soron jelenik meg a háztartásoknak adott fűtéskorszerűsítési
kölcsönök törlesztő részlete. A kiemelt előirányzat 50,6 %-ban teljesült.
9.) Hitel, kölcsön bevétel előirányzata változatlan nagyságrendű.
Képviselő-testületi döntés értelmében hitelfelvétel 2018. év I. félévében a fogorvosi
kezelőszék beszerzéséhez történt 6.893.631 forint összegben.
10.) Bevételek összegzése
Az önkormányzat I. félévi költségvetési bevétele: 1.214.069.529 forint, ~ 60 %-os teljesítés.
A teljesítés összegéből
 a működési célú bevételekre befolyt összeg
517.499.369 forint ~ 42,6 %-os
 a felhalmozási célú bevételekre befolyt összeg 696.570.160 forint ~ 57,4 %-os.
Az önkormányzat követelés állománya 2018. június 30-án 82.724.000 forint, melyből a
helyi adó követelés 68.044.000 forint.
A követelés állomány 3,3 %-a le nem járt, 45,8 %-a 0 – 90 napos, 1,7 %-a 91 – 180 napos,
míg 49 %-a 181 nap feletti kiegyenlítetlen tétel.
II. Kiadási előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1.,4.,9. számú melléklet)
1.) Személyi juttatások előirányzatának növekménye 19.471.265 forint.
Előirányzat emelkedést jelentett a bérkompenzációk és a szociális ágazati pótlék rendezése,
kulturális pótlék, melyek forrását központi támogatás biztosította, továbbá az új TOP és EFOP
pályázataink személyi jellegű kiadásaira betervezett összegek okozták. A kiemelt előirányzat
teljesítése ~ 48,4 %.
2.) Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekménye 4.449.387 forint.
Az előirányzat változását az 1.) pont szerinti személyi juttatások előirányzatának módosítása
idézte elő.
A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése ~ 47,7 %-os.
3.) Dologi jellegű kiadások előirányzatának növekménye 80.047.650 forint.
Az Általános Művelődési Központ dologi előirányzat növekménye 698.467 forint, a könyvtári
érdekeltségnövelő támogatásból (192.467 forint), valamint a továbbszámlázott tételekből
(506.000 forint) tevődik össze.
A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzat növekménye 1.443.065 forint, előidézője a
közvetített szolgáltatások kiadása (Járás épületének továbbszámlázott közüzemi kiadásai).
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Az önkormányzat, mint költségvetési intézmény dologi előirányzat növekménye 77.906.118
forint, melyből 29.790.531 forint a TOP 5.2.1 Mezőhegyes összefog komplex program a
társadalmi befogadásért című pályázat dologi jellegű költségtételeinek előirányzata, mely
tartalékból került átemelésre, szintén hasonlóképpen a TOP 5.1.2. 18.432.491 forint értékben,
valamint az EFOP 3.3.2 15.786.336 forint értékben. 2.389.000 forint a nyári Erzsébet táborok
megrendezésének a költségire képzett előirányzat, 2.155.000 forinttal növeltünk meg a saját
erőnk terhére vállalt állattenyésztés költségeit, 2.230.000 forinttal növeltük meg a saját
bevételeink terhére a lombsöprű készítés anyagköltségét, valamint további növekményt jelent
a továbbszámlázott tételek is.
A dologi jellegű kiadások teljesítése ~ 35,1 %-os.
Az önkormányzat szállítói kötelezettsége 2018. június 30-án 44.813.000 forint, melynek
16,2 %-a le nem járt, 28,6 %-a 0-30 napos, míg 55,2 %-a 30 nap feletti tartozás.
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata változatlan nagyságrendű.
A kiemelt előirányzat 22,9 %-ban realizálódott. A segélyezések részletezése a 9. számú
mellékletben található.
5.) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 303.003.556 forinttal csökkent.
A kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszközátadások állománya 1.158.000
forinttal csökkent, a felhalmozási célú tartalékok csökkenése 301.845.556 forint. Az előző
évben leutalásra, azonban felhasználásra nem került pályázati támogatásokat év végén
tartalékba helyeztük, év elején pedig a megfelelő beruházási és felújítási sorokra emeltük be.
Részletezése a 10. számú mellékletben található.
6.) Beruházási kiadások előirányzatának növekménye 45.837.302 forint.
A beruházások 6,7 %-ra teljesültek, részleteit a 4. számú melléklet ismerteti.
A beruházások előirányzatai között új tételként szerepel az ÁMK könyvtárfejlesztési
pályázata (EFOP-418) 39.761.928 forint, a hadisírok állagmegóvása tárgyú pályázat
(4.660.209 forint), valamint a közmunkaprogramban megtermelt saját erő terhére beszerzett
pótkocsi (1.371.000 forint).
7.) Felújítási kiadások előirányzata 259.624.202 forinttal növekedett.
Az előirányzat növekedését egyrészt az 5. pontban leírtak okozták, másrészt a
Vidékfejlesztési Program külterületi utak felújítása tárgyú pályázatunkat pozitívan bírálták el,
összege 33.646.008 forint. A felújítások 9,9 %-ra teljesültek, részleteit a 4. számú melléklet
ismerteti.
8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan nagyságrendű.
A munkáltatói döntésen alapuló felhalmozási célú támogatások jelennek meg ezen a soron,
valamint a sportfelújítások TAO önereje.
A kiemelt előirányzaton 52,2%-ban történt teljesítés.
9.) Finanszírozási kiadások előirányzata változatlan nagyságrendű.
A kiemelt előirányzat 84,2 %-ban realizálódott, hiszen a TOP pályázatok előkészítési
tevékenységéhez felvett hitelünk végtörlesztése szerződés szerint szeptemberig megtörtént.
10.) Kiadások összegzése
Az önkormányzat I. félévi költségvetési kiadása 525.419.642 forint, ~ 26,0 %-os teljesítés.
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A teljesítés összegéből
 a működési célú kiadások összege
420.055.089 forint ~ 79,9 %-os arányú,
 a felhalmozási célú kiadások összege 105.364.553 forint ~ 20,0 %-os arányú.
Az önkormányzat június 30-i pénzkészlete 720.539.852 forint.
A működési kiadások teljesítése 41,9 %-os mértékben valósult meg. További működési
kötelezettség a 44.813.000 forint összegű kiegyenlítetlen szállítói állomány, amely a
működési kiadások 4,5 %-át foglalja magába. A fejlesztési kiadások körében a tervezett
felújítások 8%-ban megvalósultak. A beruházási, felújítási kiadások zöme IV. negyedévben
várható, illetve következő évre áthúzódik.
A 2. számú melléklet az önkormányzatot megillető központi támogatásokat és azok teljesítési
adatait tartalmazza.
A 3. számú melléklet a felhalmozás és a működés mérlege, részleteiben ismerteti a
felhalmozáshoz, illetve a működéshez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.
A 4-8. számú mellékletek a beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat és azok
teljesítési adatait szemlélteti.
A 9. számú melléklet az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait,
az ellátottak juttatásai, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeit
tartalmazza a teljesítési adatok tükrében.
A 10. számú melléklet a tartalékalap felhasználását és aktuális egyenlegét mutatja.
A 11. számú melléklet az önkormányzat eredeti létszámkeretét és a teljesítési adatokat
tartalmazza.
A 12., 12/A., 12/B., 12/C számú mellékletek az intézmények kiemelt előirányzatait és azok
teljesítését szemlélteti feladatcsoportonként. A részletezés tartalmazza a kiadásokat és
bevételeket, továbbá számot ad arról, hogy egy-egy feladatcsoportot a saját bevétele mellett, a
központi támogatáson felül milyen összegű önkormányzati támogatásban kell részesíteni a
működés biztosítása érdekében.
A 13. számú melléklet a finanszírozási ütemtervet és teljesülését ismerteti. Számot ad az
eredetileg tervezett és a módosított támogatási előirányzat adatokról, azok teljesüléséről. A
teljesítési adatok részét képező munkabér és MÁK beutaló (személyi jellegű kifizetések állam
felé történő befizetési kötelezettségei) a foglalkoztatott létszám havi rendszerességgel
megjelenő bér és járulék kiadásait tartalmazza. A táblázat adatai tájékoztatnak az
intézményeink finanszírozásáról negyedéves bontásban.
A 14. számú melléklet a likviditási tervet és a tényadatokat tartalmazza. A képviselő-testület
teljes körű tájékoztatása érdekében a pénzforgalmi adatok felhasználásával negyedéves
bontásban intézményi szintű és összevont önkormányzati adatsor készült.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az I. félévi költségvetési gazdálkodásról
összeállított tájékoztató alapján elemezze a gazdálkodást és fogadja el a tájékoztatót.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 7.

Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, T. és T. Bizottság vm.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Biz.
Egyszerű többség

A tájékoztató melléklete csatolt mellékletként megtalálható!
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18-2/2018.
MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2018.(___.___.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi
költségvetésről a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetését
1.349.667.849 forint költségvetési bevétellel,
2..004.166.710 forint költségvetési kiadással,
-654.498.861 forint költségvetési egyenleggel,
673.177.253 forint finanszírozási bevétellel,
18.678.392 forint finanszírozási kiadással,
654.498.861 forint finanszírozási egyenleggel, összességében
0 forint összevont egyenleggel állapítja meg.
(2) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:
(adatok forintban)
Bevételek megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Közhatalmi bevételek
213.410.000
0
213.410.000
Működési bevételek
142.280.794
0
142.280.794
Felhalmozási bevételek
0
56.000.000
56.000.000
Önkormányzat központi támogatásai
409.555.480
6.947.770
416.503.250
Támogatásértékű bevételek
115.126.183
404.790.622
519.916.805
Átvett pénzeszközök
607.000
950.000
1.557.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
880.979.457
468.688.392
1.349.667.849
Költségvetési maradvány igénybevétel
121.312.805
533.864.448
655.177.253
Hitel, kölcsön bevételei
0
18.000.000
18.000.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
121.312.805
551.864.448
673.177.253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1.002.292.262 1.020.552.840
2.022.845.102
(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A központi támogatások jogcímeit és összegeit a Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti
részletezésben hagyja jóvá.”
2.§ A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti
megoszlását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
(adatok forintban)
Kiadások megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi juttatások
474.055.380
0
474.055.380
Munkaadót terhelő járulékok
92.729.525
0
92.729.525
Dologi jellegű kiadások
374.618.307
0
374.618.307
Ellátottak juttatásai
15.555.800
0
15.555.800
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Pénzeszközátadások
8.626.060
38.000.000
46.626.060
Beruházási kiadások
0
531.298.075
531.298.075
Felújítási kiadások
0
442.412.895
442.412.895
Felhalmozási kölcsönök
0
0
0
Tartalékok
8.870.668
18.000.000
26.870.668
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
974.455.740
1.029.710.970
2.004.166.710
Hiteltörlesztések
0
8.841.870
8.841.870
Áht-n belüli megelőlegezések
9.836.522
0
9.836.522
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
9.836.522
8.841.870
18.678.392
KIADÁSOK ÖSSZESEN
984.292.262
1.038.552.840
2.022.845.102
(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási hiány külső finanszírozását 18.000.000 forint összegű fejlesztési célú adósságot
keletkeztető ügylet biztosítja.”
3.§ A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A Képviselő-testület
a beruházások előirányzatát
531.298.075 forint összegben,
a felújítások előirányzatát
442.112.895 forint összegben hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadásokat célonként valamint a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú
melléklet tartalmazza.”
4.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
5.§ A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
6.§ A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
7.§ A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
8.§ A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
9.§ A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat
 működési tartalékát
8.870.668 forint összegben,
 felhalmozási tartalékát
18.000.000 forint összegben hagyja jóvá.
(2) A tartalék részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.”
10.§ A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
11.§ A Rendelet 12.,12/A.,12/B.,12/C. számú melléklete helyébe e rendelet 12.,12/A.,12/B.,12/C.
számú melléklete lép.
12.§ A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
13.§ A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
14.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján reggel 8 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Mezőhegyes, 2018. szeptember hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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Mezőhegyes Város Önkormányzat
…/2018.(___.___) Ö. számú rendeletének
indokolása
Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati számú rendelet
módosításához
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) Ö.számú
rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszege 2018. I. félévben 106.426.250
forinttal növekedett.
A költségvetési főösszeg módosulását a képviselő-testületi döntések, az évközi központi támogatások,
az átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek állományának változásai okozták. Az eredeti
előirányzat változásait részleteiben a 18. számú melléklet szemlélteti.
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, T. és T. Bizottság vm.
Ügyrendi, Okt., Közműv. 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
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzatnak kötelessége
az éves költségvetési rendelet megalkotása. Az önkormányzatnak az így megalkotott
rendeletet félévkor, harmadik negyedévkor és negyedik negyedévkor módosítania kell.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendelet befolyásolja a város lakosságának életét, mert a rendelet
meghatározza a szociális ellátásokra, az egészségügyre, óvodai- bölcsődei nevelésre, a
közművelődésre és a városi rendezvényekre fordítható költségvetési tételeket.
b) Gazdasági hatása: az adott költségvetési évben felvett hitelek állománya hatással van a
város, a térség, és az ország gazdasági mutatóira is.
c) Költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szól, a 2018.
évi költségvetés főösszegét módosítja.
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 Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést eredményezne tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet
féléves módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.

A rendelet melléklete csatolt mellékletként megtalálható!
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18-3/2018.
Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

Az előterjesztés teljes anyaga csatolt mellékletként megtalálható!
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Polgármester
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18-4/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Rendkívüli támogatás igénylése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. pontja tartalék
előirányzatot biztosít a települési önkormányzatok működőképességük megőrzésének, vagy egyéb
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A támogatás pályázat útján igényelhető az év során folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 30.ig, évente legfeljebb két alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2018.
szeptember 30. követően is benyújtható a pályázat, de legkésőbb 2018. november 30.-ig, melyről
december 20.-ig döntenek.
Ebben az évben a 401089. azonosítószám alatt, 35.712.376,-Ft összegben benyújtott pályázatunkat
9.999.648,- Forinttal támogatták.
Figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére, támogatási kérelem benyújtása válik ismét
szükségessé. Támogatási kérelmünket az alábbiak indokolják:
Szállítói kötelezettségeink jelentős mértékben felszaporodtak, melyből nagy arányt képviselnek a
közüzemek és az élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozásaink.
A pályázati anyagot az alábbi adatokkal fogjuk összeállítani:
TÁMOGATÁS JELLEGE
KÖZÜZEMI DÍJTARTOZÁS
KÖZÖS FELADATELLÁTÁS ESETÉBEN FENNÁLLÓ TARTOZÁS
ÉLELMISZERBESZÁLLÍTÓK FELÉ FENNÁLLÓ TARTOZÁS
BÉRFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TARTOZÁS
MÁK ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS ALATTI KIADÁSOK
EGYÉB TARTOZÁS
ÖSSZESEN

ÖSSZES
LEJÁRT
TARTOZÁS
(FT)
8 998 488
2 707 990
13 769 850

7 158 731
32 635 059

- EBBŐL 30
NAPON TÚLI
TARTOZÁSOK
(FT)
6 188 950
2 402 847
2 769 369
11 361 166

- EBBŐL 60
NAPON TÚLI
TARTOZÁSOK
(FT)
5 501 647
2 097 704
2 140 535
9 739 886

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a Rendkívüli támogatás igénylésének
előkészítésére és a pályázat benyújtására.
Határozati javaslat
…/2018. (IX.26.) Kt.sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának elkészítésére és a
pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. szeptember 10.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Telep.fejl.-i és Tur.-i Bizottság
Egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

18-5/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Folyószámla-hitelszerződés módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az OTP Bank Nyrt. és Mezőhegyes Város Önkormányzata között 1-2-17-3300-0519-8.
számon létrejött folyószámla-hitel szerződésünkben szereplő rendelkezésre tartott
keretösszeget 2018. szeptember 28.-án felül kell vizsgálni.
A pénzintézettől kérelmezzük a folyószámla–hitelkeretünk 65.000.000 forintról 40.000.000
forintra történő mérséklését.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szerződésünk ez által módosul, szükséges a Képviselőtestület jóváhagyása.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-a alapján
likvidhitel szerződés megkötéséhez nem szükséges az államháztartásért felelős miniszter
előzetes hozzájárulása.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy 2018. szeptember hó 28. napjától 2018. december hó 28.
napjáig terjedő időszakra 40.000.000,- Ft nagyságrendű folyószámla-hitelkeret szerződés
módosítását átmeneti likviditási problémák kezelésére engedélyezze.
Ennek érdekében kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
határozati javaslatot emelje határozattá.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 10.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur.-i Biz.
minősített többség
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Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. 5820

KIVONAT
Készült Mezőhegyes város Képviselő-testülete 2018. szeptember hó 26. napján
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
…/2018. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Folyószámlahitel szerződés módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. által 2017.
december 14-én megkötött 1-2-17-3300-0519-8. számú 65.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelkeretszerződésnek 2018. szeptember hó 28. napjától 2018. december hó 28. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan a hitelkeret 40.000.000,- Forintra történő mérséklését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt
beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára
(beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki,
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP Bank
Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az
OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére.
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként felajánlja
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
 másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjogot.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Szántó
Szántó
Szántó
Irodaépület
Szántó
Szántó
Szántó

Helyrajzi
szám
780/10
806/3
806/7
850/1
0445/34
0647/10
093/4

Forgalomképes ingatlanok
címe
Mezőhegyes, belterület
Mezőhegyes, belterület
Mezőhegyes, belterület
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
Mezőhegyes, külterület
Mezőhegyes, külterület
Mezőhegyes, külterület

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. szeptember 28.
k.m.f.
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18-6/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondása
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szegvári Péter 1999. májusától dolgozik Mezőhegyesen vállalkozó háziorvosként. 2018.
július 9.-ei keltezésű levelében tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2019. március 31. napjával
meg kívánja szüntetni feladat- ellátási szerződését az önkormányzattal nyugdíjazás miatt.
A jelenleg hatályos rendelkezések szerint (2015. évi CXXIII. tv az egészségügyről) az
önkormányzat feladata gondoskodni az egészségügyi alapellátásról.
A 2000 évi II. törvény rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről.
A szabályozás szerint a háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az
önkormányzat által meghatározott orvosi körzetben, melyre feladat- ellátási szerződést kell kötni.
Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés VI. része rendelkezik a szerződés
megszüntetéséről.
Ennek értelmében 6 hónapos felmondással lehet a szerződést megszüntetni, és ezt írásban,
indoklással kell a másik féllel közölni.
A praxisjog elidegenítése a háziorvos feladata. Az elidegenítésre vonatkozó szándékát a
praxisjogot megszerezni kívánó orvos megjelölésével jelenti be az önkormányzatnak.
Ezt követően az önkormányzat az engedélyező egészségügyi szerv véleményének kikérését
követően tud feladat-ellátási szerződést kötni a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.
Abban az estben, ha az önkormányzat majd nem kíván az orvossal szerződést kötni, akkor 45
napon belül nyilatkoznia kell arról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Szegvári Péter háziorvos bejelentését vitassa meg
és a Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződést 2019. március 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg.
Ennek megfelelően kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (IX.26.) kt. számú határozat
A Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi III. számú háziorvosi körzet vállalkozó
háziorvosának, Dr. Szegvári Péter Mezőhegyes, Ruisz Gy. u. 1. szám alatt praktizáló háziorvosnak a
bejelentését tudomásul veszi, és a háziorvos kérelmének megfelelően, 2019. március 31. napjával (hat
hónapos felmondási időt követően) az önkormányzattal egészségügyi alapellátás háziorvosi körzetre
kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmező háziorvost.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2018. szeptember 17.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Eü. Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

18-7/2018.
ELŐTERJESZTÉS
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben informatikai eszközök beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk sikerrel pályázott az „Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP3.3.2 számú kiírásra. A pályázat összköltségvetése 24.996.612 forint.
A pályázat részeként szükséges volt informatikai eszközök beszerzéséhez egy céget
kiválasztani. A kiválasztott cég megbízási díja a projekt költségvetésébe beépítésre került,
elszámolható tételként.
A pályázati feltételrendszer és a piaci ár igazolását figyelembe véve az alábbi személyektől
érkeztek árajánlatok informatikai eszközök (4 db laptop) beszerzésére:
Ajánlattevő
megnevezése
IKRON Kft.
PROTON TECH Kft.
„DÉL-KELET
Informatika” Kft.
Infoázis Kft.
Notebook System Kft.

Ajánlattevő
székhelye
6726 Szeged, Fő
fasor 112.
6724 Szeged, Bálint
S. u. 18/A.
6758 Röszke, I körzet
11. B. ép.
6721 Szeged, Szent
György tér 5.
6720 Szeged, Jókai
u. 7-9.

Ajánlattétel nettó
összege

Ajánlattétel
bruttó összege

1 008 040 Ft

1 280 160 Ft

1 000 000 Ft

1 270 000 Ft

1 036 000 Ft

1 315 720 Ft

1 034 000 Ft

1 313 180 Ft

1 019 600 Ft

1 294 892 Ft

A beérkezett árajánlatokat megvizsgálva a 3 tagú bíráló bizottság megállapította, hogy
valamennyi árajánlat érvényes, és a felhívás bírálati szempontja szerinti legalacsonyabb
összegű árajánlatot a Proton Tech Kft. (6724 Szeged, Bálint S. u. 18/A.) adta.
A pályázat szoros időbeosztására és mérföldköveire való tekintettel szükség volt a
mihamarabbi beszerzésre, amely 2018. júliusában meg is történt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszerzést utólagosan hagyja jóvá.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…./2018. (IX.26.) kt. sz. határozat
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben informatikai eszközök beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
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közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázatában az informatikai eszközök beszerzésére
vonatkozó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot adó Proton Tech Kft. (6724 Szeged,
Bálint S. u. 18/A.) felkérését bruttó 1.270.000,-Ft összegért, és utólag jóváhagyja az eszközök
fenti áron történt beszerzését.
A kiadást a pályázat költségvetése fedezi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. szeptember 12.
Mitykó Zsolt
Polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Perlaki Edit, a pályázat szakmai vezetője
Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Településfejl. és Tur.-i Biz. vm.
Ügyrendi, Okt.,K. és S. Biz.
Egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

18-8/2018.
ELŐTERJESZTÉS
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben programmódszertani anyag beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk sikerrel pályázott az „Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP3.3.2 számú kiírásra. A pályázat összköltségvetése 24.996.612 forint.
A pályázat részeként szükséges volt a programmódszertani anyag kidolgozásához egy céget
kiválasztani. A kiválasztott cég megbízási díja a projekt költségvetésébe beépítésre került,
elszámolható tételként.
A pályázati feltételrendszer és a piaci ár igazolását figyelembe véve az alábbi személyektől
érkeztek árajánlatok programmódszertani anyag kidolgozására:
Ajánlattétel
Ajánlattevő
Ajánlattétel
Ajánlattevő neve
nettó
székhelye
bruttó összege
összege
Katona Zsolt Zoltán e.v.
5600 Békéscsaba,
3.350.000 Ft
3.350.000 Ft
Szepesi u. 15.
(AAM)
Kosznai Norbert e.v.

6754 Újszentiván,
Damjanich u. 33/b.

3.500.000 Ft

3.500.000 Ft
(AAM)

Europerson kft.

6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 52.

3.100.000 Ft

3.937.000 Ft
(27%)

Dél-alföldi HEURégió Pont
Egyesület

6725 Szeged,
Boldogasszony sgt.
6.
6724 Szeged,
Csongrádi sgt.
116/B. II.5.

3.000.000 Ft

3.000.000 Ft
(AAM)

3.250.000 Ft

3.250.000 Ft
(AAM)

Csermely Környezetvédelmi
Egyesület

A beérkezett árajánlatokat megvizsgálva a 3 tagú bíráló bizottság megállapította, hogy
valamennyi árajánlat érvényes, és a felhívás bírálati szempontja szerinti legalacsonyabb
összegű árajánlatot a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület (6725 Szeged, Boldogasszony
sgt. 6.) adta.
A pályázat szoros időbeosztására és mérföldköveire való tekintettel, szükség volt szerződés
mihamarabbi megkötésére, melyre 2018. július 20.-án került sor (a szerződés az előterjesztés
mellékleteként csatolva).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés megkötését és a beszerzést utólag
hagyja jóvá.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
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Határozati javaslat
…./2018. (IX.26.) kt. sz. határozat
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú
projektben programmódszertani anyag beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú pályázatában a programmódszertani anyag
kidolgozására vonatkozó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot adó Dél-alföldi
HEURégió Pont Egyesület (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) felkérését bruttó 3.000.000,Ft megbízási díj fejében, valamint utólag jóváhagyja a fenti tárgyban 2018. július 20.-án kelt
szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
A kiadást a pályázat költségvetése fedezi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. szeptember 12.
Mitykó Zsolt
Polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Perlaki Edit, a pályázat szakmai vezetője
Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Településfejl. és Tur.-i Biz. vm.
Ügyrendi, Okt.,K. és S. Biz.
Egyszerű többség

Az előterjesztés melléklete csatolt mellékletként megtalálható!

25

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
___________________________________________________________________
18-9/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019-es évre is felhívást tett közzé, mely szerint
csatlakozhatnak az önkormányzatok a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz.
A felhíváshoz csatlakozni kívánó önkormányzatoknak 2018. október 3.-áig kell
nyilatkozniuk a részvételi szándékukról, eddig kell közzétenni a helyi pályázati felhívást
is.
Két kategóriában pályázhatnak az érdeklődők.
„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2019/2020. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A benyújtott pályázatokat 2018. december 6.-áig kell ellenőrizni, rögzíteni és elbírálni.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi
szabályzatának, eljárási szabályok (4) bekezdése értelmében a pályázatokat a Szociális és
Egészségügyi Bizottság bírálja el, majd tájékoztatja döntéséről a Képviselő-testületet.
Egy pályázó minimum havi 1.000.-Ft, maximum havi 5.000.-Ft támogatásban részesülhet, de
ugyanennyi támogatást kaphat a megyei önkormányzattól és az Emberi Erőforrások
Minisztériumától is.
Az „A” típusú pályázat esetében 10 hónapra kell biztosítani a támogatás összegét, míg a „B”
típusúnál 3x10 hónapra.
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a
2019-es évben is csatlakozzon a pályázati felhíváshoz, és az alábbi határozati javaslatot
emelje határozattá.
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Határozati javaslat
……./2018. (IX.26.) Kt. határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához.
A pályázathoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 02. a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.
Mitykó Zsolt
polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Labáth Zita főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Valamennyi bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18-10/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Együttműködés a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal
Tisztelt Képviselő-testület!
Megkeresett Szlávik Júlia, a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portál területi menedzsere.
Arról tájékoztatott, hogy a Jooble egy nemzetközi állásgyűjtő portál, mely 66 országban dolgozik
11 éve. Magyarországon az állásokkal foglalkozó honlapok között az első 10 helyezett közé tartoznak.
Feladatuk, hogy egy felületre gyűjtsenek minden álláshirdetést országonként, ezzel megkönnyítve az
álláskeresőknek a keresés folyamatát. Magyarországon naponta 88 000 látogatójuk van.
Álláshirdetéseiket minőségellenőrző részlegük ellenőrzi, és naponta frissíti. Céljuk, hogy a városok
lakosai számára leegyszerűsítsék az álláskeresés folyamatát.
Partneri megállapodást szeretnének kötni önkormányzatunkkal. A partneri megállapodások
ingyenesek, cserébe elérhetővé kell tennünk a weboldalunkon az ő állásajánlataikat. A Jooble nem
igényli írásbeli megállapodás megkötését, elég nekik egy együttműködési szándéknyilatkozat.
A cég egy olyan kezdeményezést indított, amelynek az a célja, hogy a városok és egyetemek
weboldalán legyen lehetősége a lakosoknak/diákoknak munkát keresni. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott már az Óbudai Egyetem, a Kodolányi János Főiskola, a Budapesti Metropolitan Egyetem,
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, valamint Hajdúszoboszló, Nádudvar, Gödöllő és más városok.
Minket is fel szeretnének kérni a részvételre. Ez azt jelenti, hogy a város weboldalán elérhetővé
tesszük a Jooble békés megyei állásajánlatait, ami lehet akár egy hasznos kiegészítő menüpont is, ahol
a lakosság válogatni tud az ajánlatok között.
A Jooble az ő részükről elhelyezi Mezőhegyest a "Híres intézmények és városok" saját
üzemeltetésű weboldalán, az alábbi link alatt: https://hu.jooble.org/info/featured-companies
Várják az önkormányzat válaszát arról, hogy szándékozunk-e csatlakozni a kezdeményezésükhöz.
Mivel az együttműködés kölcsönösen előnyös és ingyenes, javaslom, hogy önkormányzatunk is
váljon a Jooble állásportál partnerévé.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (IX.26.) kt. számú határozat
Együttműködés a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kinyilvánítja együttműködési szándékát a
Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal, mely együttműködés ingyenes és mindkét fél számára
kölcsönösen előnyös.
Az együttműködés keretében az önkormányzat saját honlapján közzéteszi a Jooble portál által küldött
Békés megyei (és egyéb) állásajánlatokat, a Jooble portál pedig elhelyezi Mezőhegyest a "Híres
intézmények és városok" saját üzemeltetésű weboldalán.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Jooble állásportál képviselőjét, Szlávik
Júlia területi menedzsert.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2018. október 5.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 20.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Okt., K. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18-11/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján lakossági járdaépítési akció meghirdetésére került sor a
városi havilapban.
Az akció keretében lehetőség nyílt arra, hogy a magántulajdonú ingatlanok előtti közterületi járdákat a
lakók saját munkaerejükkel, de az önkormányzat által biztosított építőanyagból megépítsék.
A Képviselő-testület a fentiek megvalósítására bruttó 1.000.000.- Ft-ot biztosított.
A 105/2018.(IV.25.) Kt. számú határozatában nyolc igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán 143 m2
járda épülhet meg szeptember 30.-ig, 482.150.- Ft bekerülési költséggel.
Jelen előterjesztés készítéséig további hat igénylés érkezett be, amely további 97 m2 járda újjáépítését
teszi lehetővé, 233.000.- 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. (IX.26.) 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:
- Bálint György, Komlósfecskéspuszta 4/2. – 9,0 q cement, 7,0 m3 homokos kavics;
- Kiss János, Vadrózsa u 7.. – 2,0 q cement, 1,5 m3 homokos kavics;
- Laurinyecz Tamás, Posta u.34. – 4,0 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Fónád Pálné, II. József krt. 83. – 2,5 q cement, 2,0 m3 homokos kavics;
- Török István, Váci u. 20. – 3,5 q cement, 2,5 m3 homokos kavics;
- Kissné Gyüre Andrea, Petőfi u. 15. – 9,0 q cement, 7,0 m2 homokos kavics;
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2018. november 30.-áig átadni a forgalomnak.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőket.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 3.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 19.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Flaska Lajos műszaki ügyintéző
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Tur.-i Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
18-12/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/9-75/2018. iktatószámon, 2018. júliusában megkeresett az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány, amely Mezőkovácsháza Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében
kérte segítségünket.
A Mentőállomáson sürgősségi táskákra és speciális égési kötszerekre lenne szükség.
Kérik, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk a mentéstechnikai eszközök mielőbbi
megvásárlását.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel - 10.000.-Ft-tal támogassa az eszközök beszerzését.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (IX.26.) kt. számú határozat
A Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal (azaz: tízezer
forinttal) támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése nyomán a
Mezőkovácsháza Mentőállomásra szükséges mentéstechnikai eszközök (sürgősségi táskák,
speciális égési kötszerek) beszerzését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2018. október 5.
Mezőhegyes, 2018. szeptember 17.
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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