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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4/2019.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2019. február 27. 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) A Ménesbirtok központjának átfogó fejlesztési javaslata - Előadók: Lázár
János kormánybiztos, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
tulajdonosi joggyakorlója és Katona András, a DAW Építész Stúdió vezető
építésze
(szóbeli előterjesztés)
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati
rendelet módosítása
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének
működéséről, nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli
munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről,
beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A
bölcsődei térítési díj meghatározása
4) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
6) Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
7) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői beosztására
beérkezett pályázatok elbírálása
8) A tanyagondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
9) Faluhelyiné Takács Beáta háziorvosi asszisztensi kinevezése
10) Belterületi lakossági utak kiegészítő tervezési feladatairól
11) A Mezőhegyesi Lókórház Kft. részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadója: Lázár János kormánybiztos, a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. tulajdonosi joggyakorlója és Katona András, a DAW Építész
Stúdió vezető építésze
A napirend 2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) témáinak előadója: Mitykó Zsolt polgármester
A napirend 3) témájának előadója: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetője
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Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 7) témáját
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 2) 5) 6) 8) 10) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 4) 6) 8) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 2) 3) 4) 11) témáit
Mezőhegyes, 2019. február 21.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottsága 2019. február 25. napján 1000 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2019. február 27.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A város 2019. évi rendezvénytervének elfogadása
 A képviselők és bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése és
nyilvántartásba vétele

Mezőhegyes, 2019. február 21.
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 2019. február 25. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2019. február 27.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A bontott járdalapok értékesítése
A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2019. február 21.
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 2019. február 27. napján 1415 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2019. február 27.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2019. február 21.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4/2019.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról

253/2018. (XII.12.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján
pályázatot ír ki Mezőhegyes Város Önkormányzata I. számú körzetének, a Mezőhegyes
17. major, 73. major, 6. major és 81. major területén ellátandó tanyagondnoki álláshely
betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony – 3 hónap próbaidő letöltése után. Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15. A pályázat
elbírálásának határideje: 2019. február 28. A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. március 1. Felhatalmazott, hogy a pályázati felhívást a Mezőhegyes városi
havilap januári és februári számában, a város honlapján, az önkormányzat facebook
oldalán, valamint a város hirdetőtábláin közzétegyem.
Határozat végrehajtása: A Testületi döntésnek megfelelően a pályázati felhívást a megjelölt
helyeken közzétették. A pályázat benyújtásának határidejéig – 2019. február 15. napjáig
– 2 pályázat érkezett. 2019. február 25. napján kerül sor a pályázók lakossági fórumon
történő bemutatkozására. A Testület jelen ülésen dönt a tanyagondnok személyéről.
254/2018. (XII.12.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-20/B §.-ai,
valamint 69.-70. §-ai alapján 2019. január 1.-jétől a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetői állásának meghirdetésére vonatkozó pályázati eljárás
lebonyolításáig és a beérkezett pályázatok elbírálásáig – előreláthatólag 2019. február
28. napjáig – ideiglenesen megbízza Gál Máriát (szül.: Mezőhegyes, 1962. szeptember
25. an.: Suba Mária, Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A. szám alatti lakos), az Önkormányzat
Szociális Intézményegységének jelenlegi vezetőjét a 2019. január 1.-jétől létrejövő új
intézmény (Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ) magasabb vezetői –
intézményvezető - beosztásának ellátásával. Felkért, hogy gondoskodjak a
közalkalmazott kinevezésének a fentiek szerinti módosításáról.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezés módosítást aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága
felé.
255/2018. (XII.12.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján
pályázatot ír ki a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb
vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony – 3 hónap próbaidő letöltése után. Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5
év időtartamra, 2019. március 1.-től 2024. február 29-ig szól. A munkavégzés helye:
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ, Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kossuth u.
20. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15. A pályázat elbírálásának
határideje: 2019. február 27. – A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülésén. A
munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. március 1. Felhatalmazott, hogy a
pályázati felhívást a személyügyi központ internetes oldalán, a Mezőhegyes városi
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havilap januári és februári számában, a város honlapján, valamint az önkormányzat
facebook oldalán közzétegyem.
Határozat végrehajtása: A Testületi döntésnek megfelelően a pályázati felhívást a megjelölt
helyeken közzétették. A pályázat benyújtásának határidejéig – 2019. február 15.
napjáig – egy pályázat érkezett. A Testület a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői pályázati kiírásra beérkező pályázatok elbírálására – a 256/2018.
(XII.12.) Kt. számú határozatával – szakértői bizottságot hozott létre. A bizottság
2019. február 20. napján megtartotta ülését, melyen a beérkezett pályázatot szakmailag
megfelelőnek találta és elfogadásra javasolta azt. A pályázat elbírálásáról és a
kinevezésről szóló előterjesztést jelen ülésre beterjesztettem.
17/2018.(I.19.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet
alapján a Belügyminisztérium által támogatott 2019. évi járási startmunka
mintaprogramok közül az alábbiakban részletezett programelemekre, tervek szerint
mindösszesen 65 fővel:
- mezőgazdasági program 14 fővel,
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 36 fővel,
- belterületi közutak karbantartása 15 fővel.
Határozat végrehajtása: A Belügyminisztérium a kérelmet a benyújtott tartalomnak
megfelelően pozitív elbírálásban részesítette, és a három programelem megvalósítására
mindösszesen 87.088.341,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az
önkormányzatot.
261/2018.(XII.12.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.)
Korm. határozatban megállapított háztartásonkénti 12.000,- Ft összegű tűzifa támogatás
biztosítása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt-vel. Továbbá úgy határozott, biztosítja, hogy a háztartások nettó
12.000,- Ft értékben részesüljenek a tűzifa támogatásban, ennek érdekében vállalja a
tűzifa kiszállításának és feldarabolásának a költségét. Amennyiben a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. nem tudja biztosítani az önkormányzat számára a
szükséges mennyiségű tűzifát, úgy felhatalmazott, hogy árajánlatot kérjek további
vállalkozásoktól, majd azt döntésre terjesszem be a Testület ülésére.
Határozat végrehajtása: A Testület döntésének megfelelően lefolytatták a tárgyalásokat a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel. A tárgyalások eredményeképpen a Zrt.
biztosítja a szükséges mennyiségű tűzifát. A szerződést megkötöttem a Zrt-vel.
36/2019. (II.14.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Mezőhegyesi
II. számú háziorvosi körzet háziorvosának helyettesítésére 2019. április 1. - 2019.
szeptember 30. közötti időtartamra megbízza Dr. Szegvári Péter Imre Mezőhegyes,
Zrínyi M. u. 14. szám alatti lakos háziorvost. A helyettesítés megbízási díja hétfőtől
csütörtökig reggel 800 - 1030 óráig, délután 1430 - 1530 óráig, pénteken 800 - 1100 óráig
tartó rendelési időben, valamint napi rendelkezésre állási időt is figyelembe véve havi
bruttó 500.000,- Ft azaz havi bruttó ötszázezer forint. A kiadás fedezete a NEAK-tól
kapott finanszírozás. Felkért, hogy Dr. Szegvári Péter Imre háziorvossal a határozatban
foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződést kössem meg.
Határozat végrehajtása: Dr. Szegvári Péter Imre háziorvossal megkötöttem a szerződést.
8/2019.(I.30.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat
közmunkaprogramja keretében foglalkoztatott azon közfoglalkoztatottakat, akik részt
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vettek a hóeltakarítási munkálatokban, és akiknek a napi munkaidejükön felül
túlmunkát rendeltek el, egyszeri tűzifa támogatásban részesíti. A támogatás mértékét
annak megfelelően határozta meg, hogy az egyes közfoglalkoztatottaknak a napi
munkaidőn felül hány órában rendelték el a hóeltakarítási munkálatokat. A munkadíj
1.000,- Ft/óra, 1 mázsa tűzifa ára 3.000,- Ft. A Testület a tűzifa mennyiséget az
önkormányzati telephelyen ledeponált – az önkormányzat tulajdonát képező – fasegélykeret terhére biztosítja. Felkért, hogy a tűzifa támogatás kiosztása érdekében
tegyem meg a szükséges intézkedéseket.
Határozat végrehajtása: Az érintett közfoglalkoztatottaknak a tűzifa támogatás kiosztásra
került.
Mezőhegyes, 2019. február 21.

Mitykó Zsolt
polgármester
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4-1/2019.
A Ménesbirtok központjának átfogó fejlesztési javaslata –
Előadók: Lázár János kormánybiztos, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
tulajdonosi joggyakorlója és Katona András, a DAW Építész Stúdió vezető építésze
A tájékoztató alapját képező tervek, prezentációk az alábbi linkekre kattintva érhetők el:
Arculati koncepció, arculati tervek:

https://drive.google.com/file/d/1dayHnP1HnoOl68hJ1bl9W2CNnjwLdEle/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mjBD1vc11o-v5tluBfLvsQ9a9mSU6EEW/view?usp=sharing
Átfogó fejlesztési javaslat:

https://drive.google.com/file/d/1tQFWq4A6ZVHRSlUoAE7G9cmNcWPk8ySj/view?usp=sha
ring
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4-2/2019.
Mezőhegyes Város ÖnkormányzatA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2019.(___.___) 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
1.008.855.217 forint költségvetési bevétellel,
1.664.020.835 forint költségvetési kiadással,
-655.165.618 forint költségvetési egyenleggel,
673.840.590 forint finanszírozási bevétellel,
18.674.972 forint finanszírozási kiadással,
655.165.618 forint finanszírozási egyenleggel, összességében
0 forint összevont egyenleggel állapítja meg.
(2) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a
Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
(adatok forintban)
Bevételek megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Közhatalmi bevételek
211.141.000
0
211.141.000
Működési bevételek
160.683.428
0
160.683.428
Felhalmozási bevételek
0
58.400.000
58.400.000
Önkormányzat központi támogatásai
330.466.287
6.947.770
337.414.057
Támogatásértékű bevételek
121.062.582 116.727.150
237.789.732
Átvett pénzeszközök
624.000
2.803.000
3.427.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
823.977.297 184.877.920
1.008.855.217
Költségvetési
maradvány
136.612.044 518.565.209
655.177.253
igénybevétel
Hitel, megelőlegezés bevételei
11.769.706
6.893.631
18.663.337
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
148.381.750 525.458.840
673.840.590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
972.359.047 710.336.760
1.682.695.807
(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
458.294.372
0
458.294.372
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Munkaadót terhelő járulékok
89.025.620
0
89.025.620
Dologi jellegű kiadások
323.614.966
0
323.614.966
Ellátottak juttatásai
9.077.000
0
9.077.000
Pénzeszközátadások
5.502.060
20.000.000
25.502.060
Beruházási kiadások
0
169.964.084
169.964.084
Felújítási kiadások
0
108.231.739
108.231.739
Felhalmozási kölcsönök
0
0
0
Tartalékok
77.008.507
403.302.487
480.310.994
Költségvetési kiadások
962.522.525
701.498.310
1.664.020.835
Hiteltörlesztések
0
8.838.450
8.838.450
Áht-n belüli megelőlegezések
9.836.522
0
9.836.522
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
9.836.522
8.838.450
18.674.972
KIADÁSOK ÖSSZESEN
972.359.047
710.336.760
1.682.695.807
(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a
1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási hiány külső finanszírozását 6.893.631 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
169.964.084 forint összegben,
a felújítások előirányzatát
108.231.739 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
77.008.507 forint összegben,
 felhalmozási tartalékát
403.302.487 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, 2019. február hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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Mezőhegyes Város Önkormányzat
…/2019.(__.__) 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. IV.
negyedévben 233.723.045 forinttal csökkent.
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, Településfejl. és Tur.-i 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
negyedik negyedéves módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény alapján.
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Erre a linkre kattintva érhető el a rendelet melléklete!
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4-3/2019.
Tájékoztatás a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működési
rendjéről, nyitva tartási rendjéről, a nevelés - gondozás nélküli munkanapról.
A József Attila ÁMK Óvodájának működési rendjéről, nyitvatartási és beíratási
rendjéről;
A bölcsődei térítési díj meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban ismertetem a József
Attila Általános Művelődési Központ 2019-as évre vonatkozó munkatervi adatait.
1.

A József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének tervezett működési
rendje a 2018/2019. nevelési év II. félévében:
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig naponta, 700 órától 1700 óráig, napi 10 óra
Nevelés-gondozás nélküli munkanapok: Április 18. (csütörtök) Bölcsődék napja
Takarítási szünet: 2019. július 22-tól – augusztus 16-ig

2.

A József Attila Általános Művelődési Központ Óvodájának működési rendje a
2018/2019. nevelési év II. félévében:
Óvodai nyitva tartás: 600 -16.30-ig napi 10,5 óra
Az óvoda nyári ügyeleti rendje:
Időpont
Nyitva tartó telephely
2019. június 17. hétfő – július 19. péntek
1. sz. Óvoda (Kozma utca)
2019. július 22. hétfő – augusztus 23. péntek
2. sz. Óvoda (Ruisz utca)
Augusztus 26. hétfő – minden telephely nyit.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Az óvodai beiratkozás tervezett időpontja: 2019. április 23-24.

3.

Bölcsődei térítési díj meghatározása
Bölcsődei térítési díj: 0.-ft
Bölcsődei térítési díj fizetés bevezetését a Képviselő–testületet, a korábbi években
nem támogatta.
328/2011./XII:29. Kormányrendelet 9§.(2) bekezdése előírja, hogy ha a
bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat
megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és
határozatban dokumentálni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Mezőhegyes, 2019. február 18.
Soósné Záluszki Mária
József Attila ÁMK igazgató
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Határozati javaslat
…/2019. (II. 27.) Kt. számú határozat
Bölcsődei térítési díj meghatározásáról

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
értelmében a bölcsődei intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban, azaz nulla forintban
határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4-4/2019.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
___/2019. (___.___.) önkormányzati rendelete
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 6. § (2) Önkormányzat szervezeti egységei, telephelyei
Szervezeti egység
Megnevezése
Védőnői szolgálat
Kertészeti részleg
Karbantartó részleg
Helytörténeti Gyűjtemény
Savanyító üzem
II. számú Háziorvosi rendelő
I. számú Fogorvosi Szolgálat

Szervezeti egység
címe
telefonszáma
Mezőhegyes, Hild János u. 1. szám
06-68/466-086
Mezőhegyes, Tavasz u. 1.szám
06-68/466-066
Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.szám
Mezőhegyes, Szent György tér 1.
68/466-103., 30/445-5432
30/294-07-56
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1.
Mezőhegyes, Ruisz Gy. u. 1.
Mezőhegyes, Kozma F. u. 3.
30/866-75-46

„
2. § A rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (4) Önkormányzat vállalkozás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
I. számú Háziorvosi rendelő
III. számú Háziorvosi rendelő
Házi gyermekorvosi rendelő
II. számú Fogorvosi szolgálat
Folyékony hulladékkezelés
Kommunális és szelektív hulladékkezelés
Köztemető üzemeltetés
Állati hulladékkezelés és gyepmesteri feladatok

Működtető neve
Vállalkozó orvos
Vállalkozó orvos
Vállalkozó orvos
Vállalkozó orvos
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
DAREH Bázis Zrt.
Polacsik Attila vállalkozó
Gáspár Tamás vállalkozó

”
3. § Ez a rendelet 2019. április 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Mezőhegyes, 2019. február hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához
A Dr. Szegvári Péter Imre háziorvossal, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosával kötött
feladatellátási szerződés – nyugdíjazása okán - 2019. március 31.-ével megszűnik.
Dr. Szegvári Péter Imre vállalta, hogy 2019. április 1.-jétől 2019. szeptember 30.-áig
megbízási szerződéssel, helyettesítés keretében ellátja a háziorvosi feladatokat, az
asszisztenssel együtt, akit jelen ülésen nevez ki a testület közalkalmazotti jogviszonyba.
A háziorvos működési engedélye 2019. március 31.-ével lejár, és 2019. április 1.-jétől az
önkormányzat lesz a háziorvosi körzet működtetője, nem a vállalkozó.
Jelen rendeletmódosítás a működési engedélybeli változást vezeti át az SZMSZ-ben.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Okt, Közműv.-i és Sport Biz.
vm. Szociális és Eü. Biz.
minősített többség

Szükséges szavazat:
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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 önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megalkotása kötelező a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján. Az
SZMSZ bármikor módosítható a képviselő-testület döntése alapján. Jelen SZMSZ
módosításra azért van szükség, mert a II. számú háziorvosi körzet háziorvosának működési
engedélye 2019. március 31.-ével lejár, és 2019. április 1.-jétől az önkormányzat lesz a
háziorvosi körzet működtetője, nem a vállalkozó. Ezt a változást az SZMSZ-ben is át kell
vezetni.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendelettervezetnek nincs számottevő társadalmi hatása. A II.
számú körzet háziorvosa továbbra is ellátja a körzet feladatait, helyettesítés keretében.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása. A háziorvos
megbízási díját és a háziorvosi asszisztens illetményét a helyettesítés ideje alatt a NEAK-tól
kapott finanszírozás fedezi.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye. A II. számú
háziorvosi körzet továbbra is működik, és fogadja a betegeket, csak immár az önkormányzat a
működtetője, nem a vállalkozó orvos.
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 nem eredményezne az Önkormányzat által
elkövetett mulasztásos törvénysértést, de nem lenne összhangban a képviselő-testület
189/2018. (IX.26.) kt. számú határozatával, melyben a képviselő-testület a Mezőhegyesi II.
számú háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának, Dr. Szegvári Péter Mezőhegyes, Ruisz
Gy. u. 1. szám alatt praktizáló háziorvosnak a bejelentését tudomásul vette, 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 megszüntette.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4-5/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein
belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §
(1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente kell megállapítani.
A számszaki adatokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését az adósságot keletkeztető ügyletekről.
Határozati javaslat
…../2019. (II.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét az előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt tartalommal (1. számú
melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2019. február 8.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pü.vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur.-i Bizottság
Egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4-6/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2018. január 31.-ei ülésén az Alföld Ambulance Kft.-vel
(székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető)
2016. december 21.-én a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített
elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére létrejött szolgáltatási szerződést
változatlan feltételekkel meghosszabbította, 2018. március 1.-jétől 2019. február 28.-áig.
A Kft. nettó 1.205.000,-Ft/hó összegért vállalta az elsősegélynyújtó szolgáltatás ellátását.
A Kft.-t a szerződés lejártához közeledve megkerestük azzal, hogy vállalná-e a feladat
további ellátását, és ha igen, milyen feltételek mellett.
A Kft. 2019. február 21.-én kelt levelében előadta, hogy továbbra is vállalja az
elsősegélynyújtó hely üzemeltetését, azonban tekintettel arra, hogy a Kormány az
egészségügyi dolgozók bérét 18%-al, valamint a kötelező minimálbért is megemelte, így a
korábbi üzemeltetési díjon emelni kényszerülnek, hiszen a bérjellegű költségek az
elsősegélynyújtó hely üzemeltetési költségének mintegy 92%-át teszik ki. A cég továbbra is
partnerként tekint városunkra, így a szolgáltatási díjat csak az Állam által előírt bér jellegű
emelésekkel kívánja megemelni. Így 2019. március 1.-jétől az elsősegélynyújtó hely
üzemeltetését havi nettó 1.444.000,-Ft-ért tudja vállalni.
A szolgáltatatás díja az emeléssel együtt sem éri el a közbeszerzési értékhatárt (18 millió
Ft), így közbeszerzési eljárást lefolytatni nem kell.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy döntse el, elfogadja-e a Kft.-nek az
Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát, ennek megfelelően
meghosszabbítja a szerződést az új díjtétel alkalmazásával, az egyéb feltételek változatlanul
hagyása mellett, vagy úgy dönt, hogy nem fogadja el az ajánlatot, és nem hosszabbítja meg a
Kft. szerződését, mely a határozott idő lejártával megszűnik.
Ennek megfelelően kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok
valamelyikét emelje határozattá:
A) Határozati javaslat
…../2019. (II.27.) kt. számú határozat
Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
szám alatti Elsősegélynyújtó helyet üzemeltető Alföld Ambulance Kft. (székhelye: 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) szolgáltatási
díjemelésre vonatkozó kérésének helyt ad, és elfogadja, hogy a Kft. 2019. március 1.-jétől az
elsősegélynyújtó hely üzemeltetését havi nettó 1.444.000,-Ft-ért látja el.
Ennek megfelelően a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített
Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére létrejött szolgáltatási szerződést mely 2019. február 28.-ával lejár - további 1 évre meghosszabbítja, 2019. március 1.-jétől
2020. február 29.-éig.
A szolgáltatási díj 2019. március 1.-jétől havi nettó 1.444.000,-Ft-ra változik, a szerződés
egyéb feltételei változatlanok maradnak.
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Felkéri a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően kösse meg a szerződésmódosítást a
Kft.-vel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. február 28.
B)
Határozati javaslat
…../2019. (II.27.) kt. számú határozat
Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Alföld Ambulance Kft.
(székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető)
által üzemeltetett Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanban létesített
Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére létrejött szolgáltatási szerződést mely 2019. február 28.-ával lejár - nem hosszabbítja meg, tekintettel arra, hogy a Kft. havi
nettó 1.444.000.-Ft szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzete okán - nem áll módjában elfogadni.
A testület döntése értelmében a szolgáltatási szerződés a határozott idő lejártával megszűnik,
2019. február 28.-án.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a Kft.-vel, és tegye meg a szükséges
intézkedéseket a szolgáltatási szerződés megszüntetése érdekében.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2019. február 21.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság, vm.
Szociális és Eü. Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4-7/2019.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői beosztására beérkezett
pályázatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2018. december 12.-ei ülésén, a 255/2018. (XII.12.) kt. számú
határozatával döntött arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § -a alapján pályázatot ír ki a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. A határozat értelmében a
pályázatok benyújtásának határideje 2019. február 15.-e volt.
A benyújtásra nyitva álló határidőben egy pályázat érkezett, határidőn túl nem érkezett
pályázat.
A pályázó Gál Mária, Mezőhegyes Hild J. u. 12/A. szám alatti lakos, aki ideiglenesen –
2019. február 28.-áig - meg van bízva a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ magasabb
vezetői –intézményvezető- beosztásának ellátásával, jelenleg is az önkormányzat
közalkalmazottja.
Gál Mária minden szükséges dokumentumot becsatolt, pályázata érvényes. A szükséges
végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, a feladat ellátására alkalmas. Pályázatának anyaga
az előterjesztés mellékletét képezi.
A pályázatot a 2018. december 12.-én megválasztott 4 tagú bírálóbizottság megvizsgálta
2019. február 20.-án, és a pályázatot egyhangúan megfelelőnek, a pályázót alkalmasnak
találták. Javasolják a pályázat elfogadását, és a pályázó megbízását.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az egyetlen érvényes pályázó, Gál Mária
pályázatát fogadja el, és 2019. március 1.-jétől 2024. február 29-ig, 5 év időtartamra őt bízza
meg a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői – intézményvezetőbeosztásának ellátásával, a jelenleg érvényes illetménye és bruttó 50.000,-Ft/hó összegű
magasabb vezetői pótlék fejében.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2019. (II.27.) kt. számú határozat
Gál Mária magasabb vezetői megbízása a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői beosztásának ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/A-20/B §.-ai, valamint 69.-70. §-ai
alapján 2019. március 1.-jétől 2024. február 29.-éig, 5 év időtartamra megbízza Gál Máriát
(szül.: Mezőhegyes, 1962. szeptember 25. an.: Suba Mária, Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A.
szám alatti lakos), az önkormányzat közalkalmazottját, egyben a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ ideiglenesen megbízott vezetőjét a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ magasabb vezetői – intézményvezető - beosztásának ellátásával.
A közalkalmazott illetménye (az alapilletmény és a szociális ágazati összevont pótlék
összege) nem változik, azonban vezetői pótlékát 2019. március 1.-jétől 2024. február 29.-éig a
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Kjt. 69. §-a és 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján bruttó 50.000,-Ft/hó összegben állapítja
meg (magasabb vezetői pótlék).
A közalkalmazott kinevezése egyebekben változatlan marad.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közalkalmazott kinevezésének a fentiek szerinti
módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. március 1.
Mezőhegyes, 2019. február 21.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság,
Szociális és Eü. Bizottság, vm.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4-8/2019.
ELŐTERJESZTÉS
A tanyagondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2018. december 12.-ei ülésén, a 253/2018. (XII.12.) kt. számú
határozatával döntött arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § -a alapján pályázatot ír ki Mezőhegyes Város Önkormányzata I. számú
körzetének, a Mezőhegyes 17. major, 73. major, 6. major és 81. major területén ellátandó
tanyagondnoki álláshely betöltésére. A határozat értelmében a pályázatok benyújtásának
határideje 2019. február 15.-e volt.
A benyújtásra nyitva álló határidőben két pályázat érkezett, határidőn túl nem érkezett
pályázat. Mindkét pályázat érvényes, a jelentkezők minden szükséges dokumentumot
becsatoltak.
A pályázók:
1. Boros István, Mezőhegyes Mátyás kir. u. 27. szám alatti lakos, aki jelenleg a helyettes
tanyagondnok az I. számú körzetben, tehát jelenleg is az önkormányzat
közalkalmazottja. A szükséges tanyagondnoki előképzést elvégezte, a feladat
ellátására alkalmas. Vállalja az OKJ-s tanyagondnoki képzés elvégzését is.
Pályázatának anyaga az előterjesztés mellékletét képezi.
2. Léka Jánosné, Pitvaros Arany János u. 3/A szám alatti lakos, bolti dolgozói és
vendéglátó-ipari tapasztalattal rendelkezik. B kategóriás jogosítvánnyal és érettségi
bizonyítvánnyal rendelkezik, így a feladat ellátására alkalmas. Vállalja az OKJ-s
tanyagondnoki képzés elvégzését. Pályázatának anyaga az előterjesztés mellékletét
képezi.
A tanyagondnoki állásra jelentkezők lakosság előtti bemutatkozására 2019. február 25.-én
17 órától, a testületi anyag kiküldését követően kerül sor, ezért a lakosság véleményéről és a
fórum eredményéről a testületi ülésen tájékoztatást fogok nyújtani. Előzetesen a lakossági
visszajelzések pozitívak a jelenlegi helyettes tanyagondnok, Boros István munkájáról. A
másik jelentkezőt a lakossági fórumon ismerheti meg a lakosság, ő nem helyi lakos.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy – tekintettel majd a későbbi lakossági fórum
eredményére is - a jelenlegi helyettes tanyagondnok, Boros István pályázatát fogadja el, őt
hirdesse ki a nyertes pályázónak, és őt nevezze ki az I. számú körzet tanyagondnokának.
Boros István ismeri a helyi lakosokat és a majorokat, a lakosság elégedett a helyettes
tanyagondnoki munkájával.
Új munkakörében közalkalmazotti illetménye a garantált bérminimum (bruttó 195.000.Ft) és a besorolásának (D13 fizetési osztály) megfelelő szociális ágazati összevont pótlék
(bruttó 36.115,-Ft) összege, azaz bruttó 231.115.-Ft.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
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Határozati javaslat
…../2019. (II.27.) kt. számú határozat
Boros István kinevezése az I. számú körzet tanyagondnokának
I. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 253/2018. (XII.12.) kt. számú határozatával a
Mezőhegyes Város Önkormányzata I. számú körzetének, a Mezőhegyes 17. major, 73. major,
6. major és 81. major területén ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére kiírt pályázatára
beérkezett 2 db pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A pályázók közül Boros István, Mezőhegyes Mátyás kir. u. 27. szám alatti lakost, jelenlegi
helyettes tanyagondnokot hirdeti ki a nyertes pályázónak.
II. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kinevezi
Boros István (Szül: Mezőhegyes 1962.11.13., an: Szabó Róza) Mezőhegyes, Mátyás kir. u.
27. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata I.
számú körzetének, a Mezőhegyes 6. major, 17. major, 73. major és 81. major
tanyagondnokának,
az
önkormányzat
falugondnoki-tanyagondnoki
szolgáltatás
szakfeladatára, tanyagondnok munkakörbe, 2019. március 1.-jétől határozatlan időre, heti 40
órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló
324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó 231.115,- Ft/hó
összegben állapítja meg, mely magába foglalja a garantált bérminimum – 195.000,- Ft/hó –
valamint a kötelező szociális ágazati összevont pótlék – 36.115,- Ft/hó – összegét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon Boros István
kinevezési okiratának módosításáról.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a másik pályázót.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: a közalkalmazotti kinevezés módosítására: 2019. március 5.

Mezőhegyes, 2019. február 21.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság vm.
Szociális és Eü. Bizottság
egyszerű többség
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Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 1. számú melléklete!
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 2. számú melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4-9/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Faluhelyiné Takács Beáta háziorvosi asszisztensi kinevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak – illetve az egészségügyi intézmények közalkalmazottainak jogállásáról és kinevezéséről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.), valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik.
A Kjt. 20/A. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a jelen előterjesztésben foglalt
álláshely pályáztatás nélkül betölthető.
A Dr. Szegvári Péter Imre háziorvossal kötött feladatellátási szerződés – nyugdíjazása
okán - 2019. március 31.-ével megszűnik. Dr. Szegvári Péter Imre vállalta, hogy 2019. április
1.-jétől 2019. szeptember 30.-áig megbízási szerződéssel, helyettesítés keretében ellátja a
háziorvosi feladatokat.
A testület 4/2019. (I.24.) kt. sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Mezőhegyesi
II. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására Dr. Szegvári Péter Imre Mezőhegyes,
Ruisz Gy. u. 1. szám alatt jelenleg praktizáló háziorvossal és 1 fő háziorvosi asszisztenssel a
feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap időtartamra, 2019. április 1. napjától
2019. szeptember 30. napjáig megbízási szerződést köt.
Dr. Szegvári Péterrel a személyes közreműködői szerződést megkötöttem (amely a
lejárt határidejű határozatok között megtalálható), az asszisztens azonban nem számlaképes,
így közalkalmazotti kinevezésére van szükség.
Faluhelyiné Takács Beáta, a II. számú háziorvosi körzet jelenlegi háziorvosi
asszisztense vállalja a feladat ellátását, és 2019. február 21.-én benyújtotta a Polgármesteri
Hivatal felé a végzettségét és előző munkaviszonyait igazoló dokumentumokat.
Faluhelyiné Takács Beáta (szül: Makó 1965.11.09., an: Kovács Erzsébet)
Mezőhegyes, Kossuth u. 13/1. szám alatti lakos 2011. május 27.-én szerezte meg az
SZSZKSZ Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézményében az ápoló
OKJ-s szakképesítést.
Faluhelyiné Takács Beáta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos
Működési Nyilvántartásában érvényes ápoló igazolvánnyal rendelkezik, melyet csatolt a
benyújtott dokumentumok mellé.
A kinevezéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, melyet megigényelt.
A Kjt., végzettsége és korábbi munkaviszonyai alapján, tekintettel a 2019. január 1.jétől érvényes garantált bérminimum összegére, valamint a korábbi munkáltatónál
megállapított magasabb bérére, Faluhelyiné Takács Beáta teljes munkaidős közalkalmazotti
illetménye bruttó 250.000.-Ft/hó, mely önkormányzatunknál a garantált bérminimum
összegéből (bruttó 195.000.-Ft/hó) és a munkáltató által megállapított egyéb pótlék
összegéből (bruttó 55.000.-Ft/hó) fog állni. A háziorvosi asszisztenst heti 40 órás, teljes
munkaidőben foglalkoztatná az önkormányzat.
Kinevezésére 2019. április 1.-jei hatállyal kerülhet sor, határozott időre, 2019.
szeptember 30.-áig, az II. számú háziorvosi körzet háziorvosa személyes közreműködési
szerződésében meghatározott időtartammal megegyezően.
Javaslom a Képviselő-testületnek, döntsön arról, hogy kinevezi-e Faluhelyiné Takács
Beátát a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztensének.
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Ennek megfelelően kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa
meg, és az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2019. (II.27.) Kt. sz. határozat
Faluhelyiné Takács Beáta kinevezése a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
asszisztensének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján kinevezi Faluhelyiné Takács Beáta (szül: Makó
1965.11.09., an: Kovács Erzsébet) Mezőhegyes, Kossuth u. 13/1. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztensének,
Mezőhegyes Város Önkormányzatának háziorvosi alapellátás szakfeladatára/kormányzati
funkciójára, 2019. április 1.-jétől határozott időre, 2019. szeptember 30.-áig, heti 40 órás
teljes munkaidőben.
A próbaidő időtartama 3 hónap.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
szabályainak megfelelően, tekintettel a 2019. évben érvényes garantált bérminimum
összegére, valamint a korábbi munkáltatónál megállapított magasabb bérére, bruttó 250.000.Ft/hó összegben állapítja meg, mely magában foglalja a garantált bérminimum összegét
(bruttó 195.000.-Ft/hó) és a munkáltató által megállapított egyéb pótlék összegét (bruttó
55.000.-Ft/hó).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2019. február 21.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4-10/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Belterületi lakossági utak kiegészítő tervezési feladatairól
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 88/2018. (II. 28.) kt. sz. határozatával döntött a város
három utcacsoportot érintő területén lakóutak építési engedélyezési terveinek elkészítéséről.
Az építési engedélyezési terveket a legkedvezőbb ajánlatot adó KÖVIMET Mérnöki Tervező
és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) készítette el bruttó 2.108.200,-Ft
összegért.
A három utcacsoport tervei az alábbi főbb jellemző paraméterekkel készültek el:
1. Mezőhegyes, József Attila u. – Ruisz Gyula u. (tervszám: UT469-1/2018) 573,08 m
hosszan, 46 lakóépületet érintve, br. 37.176.975,-Ft becsült bekerülési összeggel,
808.195,-Ft/lakóház fajlagos költséggel;
2. Mezőhegyes, Árpád u. – Alkotmány u. – Váczi Mihály u. (tervszám: UT469-2/2018)
812,38 m hosszan, 45 lakóépületet érintve, br. 49.943.243,-Ft becsült bekerülési
összeggel, 1.109.850,-Ft/lakóház fajlagos költséggel;
3. Mezőhegyes, Akácfa u. – Pacsirta u. – Orgona u. (tervszám: UT469-3/2018) 635,12 m
hosszan, 24 lakóépületet érintve, br. 35.548.712,-Ft becsült bekerülési összeggel,
1.481.9636,-Ft/lakóház fajlagos költséggel.
Az elkészült építési engedélyes tervdokumentációkat, költségbecsléseket átvizsgálva
megállapítható, hogy az anyagok ugyan engedélyezésre alkalmasak, de a költségbecslések
elnevezésüknek megfelelően csak közelítő adatok, nem kivitelezésre (közbeszerzésre)
alkalmas tételes költségvetések, és nem tartalmazzák az esetenként igen jelentős
közműkiváltási, közművédelmi költségeket, valamint az ezekkel járó földmunkák anyag- és
díjtételeit. A pontos bekerülési költségek ismerete nélkül nem tudunk indulni egy esetlegesen
kiírásra kerülő útépítési pályázaton sem.
A tervek szerint, valamint a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján a 2. pontban részletezett
utcacsoport esetében az Árpád utcában csak két ház előtt készülne útburkolat (a további öt ház
előtt nem), illetve az Árpád utcához kapcsolódó rövid Lehár Ferenc utca kimaradt a
tervezésből, pedig a lakótömbben ezzel az utcával érne körbe a szilárd burkolatú úthálózat.
A Képviselő-testületnek korábban tájékoztatást adtunk a fentiekben részletezett helyzetről, és
iránymutatást kértünk arra vonatkozóan, milyen formában folytassuk a lakóutak kiépítésének
előkészítését.
Az iránymutatás arra vonatkozott, hogy kérjünk árajánlatot az engedélyezési tervet készítő
KÖVIMET Kft-től:
- a 2. pontban szereplő Árpád utca továbbtervezésére és a Lehár F. u. megtervezésére
(cca. 380 m további hosszban);
- mindhárom utcacsoport esetében a majdani kivitelezésre és közbeszerzésre alkalmas –
a vonatkozó közbeszerzési jogszabályok alapján kötelező – tételes költségvetések
elkészítésére, amelyek tartalmaznak minden felmerülő járulékos költséget is
(közműkiváltások, földmunkák, geodéziai költségek, közmű szakközeg kirendelési
költséget, stb.).
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mindhárom utcacsoport esetében (a szükséges tervkiegészítés után) az engedélyezési
eljárás lefolytatására, valamint a jogerős útépítési engedély beszerzésére.

Az árajánlat a felsorolt feladatokra 2019. február 18-án beérkezett a KÖVIMET Kft-től,
amelyet az előterjesztéshez mellékeltem.
Az árajánlat részletezi a három utcacsoportra külön-külön, illetve mindösszesen is a vállalási
díjakat. A vállalási díj mindösszesen nettó 660.000,-Ft + 178.200,-Ft ÁFA (27%) = bruttó
838.200,-Ft.
Az árajánlat tájékoztatásul felhívja a figyelmet arra is, hogy az engedélyezés a tervezési
költségeken kívül további költségekkel is jár (tulajdoni lapok, térképmásolatok beszerzésének
díja, útügyi hatóság engedélyezési díja, a bevont szakhatóságok díja, igazgatási szolgáltatási
díjak). Ezek pontos összegét csak a tervkiegészítés és a pontos ingatlankigyűjtés után lehet
meghatározni, mivel függenek az érintett ingatlanok számától, térképi elhelyezkedésétől és a
konkrét úthosszaktól is. Ezeknek a költségeknek a fedezésére aktualitásuk esetén önálló
előterjesztést készítünk.
A tervezőtől tájékoztatást kértünk a kiegészítő tervezés, a tételes költségvetések
elkészítésének és az engedélyezési időknek a várható időtartamára is.
A határidők az alábbiak:
- kiegészítő úttervezés és a költségvetések elkészítése: szerződéskötéstől számított 30.
naptári nap;
- közműegyeztetés lefolytatása, engedélyezési eljárás megindítása: a szerződéskötéstől
számított 60. naptári nap;
- építési engedély beszerzése: az engedélyezési eljárás megindításától számított 60.
naptári nap.
Javaslom a fent leírt, Árpád u. – Alkotmány u. – Váczi Mihály utca útterveinek kiegészítését,
ennek érdekében kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2019. (II. 27.) Kt. számú határozat
Belterületi lakossági utak kiegészítő tervezési feladatairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Árpád utca – Alkotmány utca – Váczi Mihály utca
(tervszám: UT469-2/2018) útterveinek kiegészítését, mindhárom utcacsoport (tervszámok:
UT469-1/2018, UT469-2/2018, UT469-3/2018) esetében a tételes költségvetések elkészítését,
valamint az útépítési engedélyek beszerzését határozza el.
A kiegészítő tervezési feladatokra a csatolt árajánlatban szereplő részletezett tartalommal
mindösszesen bruttó 838.200,-Ft vállalási díjért felkéri a KÖVIMET Mérnöki Tervező és
Szolgáltató Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.).
A kiadás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. március 29.
Mezőhegyes, 2019. február 19.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejl. és Tur. Biz.
egyszerű többség
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Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4-11/2019.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyesi Lókórház Kft. részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Megkeresett a Mezőhegyesi Lókórház Kft. (5820 Mezőhegyes, Ómezőhegyes major 19/A.)
ügyvezetője, Dr. Szakács Attila Örs.
Kérte, hogy a képviselő-testület engedélyezze a Kft. részére a Mezőhegyes név használatát. A
kérelmező tevékenységi köre: állat-egészségügyi ellátás. A névhasználat célja és módja a
Mezőhegyes városban működő, helyi állat-egészségügyi ellátás fejlesztése Mezőhegyesre
való utalással a cég nevében.
A névhasználatot a cég működésének idejére kérik engedélyezni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a „Mezőhegyes” név használatát, és az
alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
_____/2019. (II. 27.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Lókórház Kft.részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2019. február 28.-ától a
cég működésének idejére engedélyezi a Mezőhegyesi Lókórház Kft.-nek (5820 Mezőhegyes,
Ómezőhegyes major 19/A.) a „Mezőhegyes” név használatát a Mezőhegyes városban
működő, helyi állat-egészségügyi ellátás fejlesztése céljából.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a közlésre: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2019. február 21.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Biz.
egyszerű többség
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