Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

3/2020.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. február 26. napján 14.00 órai kezdettel testületi ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc Díszterem
Napirend előtt: Közmeghallgatás – napirendje: A 2020. évi költségvetés – második forduló
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) A 2020. évi költségvetés – második forduló
2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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 József Attila Általános Művelődési Központ és az ÁMK Könyvtárának beszámolója
2019. évi tevékenységéről
5) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
6) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
7) Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztása
8) Páger-Horváth Andrea kinevezése
9) Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
10) A Békéscsabai Tankerülettel kötött működtetési megállapodás és vagyonkezelési
szerződés részleges megszüntetése
11) A Mezőhegyes, 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
12) A Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásáról
13) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
14) A Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról
15) Mezőhegyes Városháza födémkárosodás vis maior pályázatának benyújtása
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) 2) 5) 6) 7) 9) 10) 11) 12) 13) 15) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
A napirend 3) 4) 8) témáinak előadója: Mitykó Zsolt, a József Attila Általános Művelődési Központ
megbízott intézményvezetője
A napirend 14) témájának előadója: Tarkó Gábor, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 1) 4) 7) 10) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 2) 3) 5) 6) 9) 11) 12) 13) 14) 15) témáit
Mezőhegyes, 2020. február 20.
Pap István Tibor sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottsága 2020. február 24. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2020. február 26.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
 Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
 Bérlő bérlakásba más személy befogadása iránt kérelme

Mezőhegyes, 2020. február 20.
Tisztelettel:
Tarkó Gábor sk.
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottsága 2020. február 25. napján 1400 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2020. február 26.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A város 2020. évi rendezvényterve
 RETRO Mezőhegyes Kulturális Csoport kérelme
Mezőhegyes, 2020. február 20.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3/2020.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
162/2019.(VIII.14.) Kt. sz. határozat: A testület úgy határozott, hogy a 2019. évi
ingatlanértékesítésekből származó bevételeit az alábbi fejlesztési célú kiadásokra kívánja
fordítani: (Határozat végrehajtása)
1) Elsősorban a jogszabály által előírt felújításokra, így:
- Központi óvoda épületének tetőjavítása – teljesítve (196/2019.(IX.25.) Kt.sz.
határozat)
- Óvodai udvari játékok pótlása – teljesítve (167/2019.(IX06.) Kt. sz. határozat)
- Centrál épületén a galambriasztó rendszer továbbvitele – teljesítve
(168/2019.(IX.06.) Kt. sz. határozat)
- Centrál konyha tetővápa szigetelése – teljesítve (169/2019.(IX.06.) Kt. sz.
határozat)
- Diákotthonban tálalókonyha felújítása – a felújítás kivitelezői munkálatainak
elvégzésére árajánlatot kértek.
2) Másodsorban a pályázatokból eredő kötelezettségekre, így:
- Petőfi sétány felújítása (BM pályázathoz önerő biztosítása, a pályázat pozitív
elbírálása esetén) – az önkormányzat pályázata forráshiány miatt nem részesült
támogatásban.
- Alapszolgáltatási Központ épületének felújítására elnyert TOP pályázathoz önerő
biztosítása, vagy erre tartalék képzése – a kivitelezési munkálatok három ütemben
valósulnak meg. Az I. ütem kivitelezési munkálatai megkezdődtek (lásd.
256/2019.(XII.19.) Kt. sz. határozat) Az I-II. ütemre megkötötték a szerződést a
Bólem Építőipari Kft-vel. A III. ütem kivitelezési munkálatait az önkormányzat
saját szakembereivel végzi el.
3) Egyéb felújításokra, így:
- Kórház utcán a Kórház épülete előtti járdaburkolat építés – teljesítve
- Újtelepi óvoda kerékpártároló építés – teljesítve
- ÁMK udvar térkövezés pótlása – teljesítve
- Jókai utca makadám út rekonstrukció közösen a napelemes céggel – teljesítve
(225/2019.(XI.14.) Kt. sz. határozat)
- Temető urnafal és környezetének kialakítása – tervezésre árajánlatot kértek
- Bazár épület felújítása – az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatallal megtörtént az
egyeztetés
- Tanácskozó terem bútorzat, légkondicionáló - a VP6-19.2.1.-49-6-17. kódszámú,
„Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület” című nyertes pályázat által az
új asztalok, székek beszerzésre kerültek, a légkondicionáló részben megvalósul
régi berendezések felszerelésével
- Centrál étterem kerthelyiség kialakítása
197/2019.(IX. 25.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
ROHU-444 kódszámú, „A Magyar–Román határmenti térség közösségeinek TEN-T
infrastruktúrához való összekapcsolása” című pályázaton elnyert bruttó 9.731.000,- Ft
támogatáshoz 5%-os önkormányzati önerőt biztosít bruttó 487.000,- Ft összegben. Az
önerő fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
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Felhatalmazott, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket
megtegyem.
Határozat végrehajtása: A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése
folyamatban van.
225/2019.(XI.14.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Mezőhegyes, Jókai utca útrekonstrukciójához saját forrásként a kivitelezési költség
50%-ával, bruttó 6.016.701-Ft összeggel hozzájárul. Az önkormányzati saját forrás
fedezete a 188/2019. (IX. 25.) Kt. számú határozattal értékesített 689/2 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséből befolyó bruttó 25.146.000,- Ft bevétel szükséges része. Az
útrekonstrukciót az EOGEN Hungary Szolgáltató Kft. (6753 Szeged, Csertő u. 19.)
végezteti el a Jókai utcában általa megépíttetett naperőművek kivitelezésekor okozott
útkárosodás kompenzálásaként a kivitelezési költség másik 50%-ának, bruttó
6.016.701-Ft összegű saját forrásának bevonásával. Az önkormányzat a bruttó
6.016.701-Ft összegű saját részét az EOGEN Hungary Szolgáltató Kft. részére
legkésőbb 2020. január 31.-ig átutalja.
Határozat végrehajtása: A Kft. megrendelése alapján a kivitelezői munkálatokat befejezték,
a műszaki átadás-átvétel, valamint a pénzügyi elszámolás is megtörtént.
247-248/2019.(XII.11.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület módosította a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, majd jóváhagyta a módosításnak megfelelő
egységes szerkezetbe foglalt okiratot.
Határozat végrehajtása: Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez megküldték
a szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstárhoz. A MÁK a vizsgálat során
hiányosságot nem tárt fel, így az alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba vétele
megtörtént.
254/2019. (XII. 19.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek
integrált fejlesztése” című pályázat műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére árajánlatát elfogadva – felkéri a legkedvezőbb árajánlatot adó Szuda György egyéni
vállalkozót (6914 Pitvaros, Kossuth u. 2.) bruttó 1.500.000,- Ft összegért.
Felhatalmazott, hogy a műszaki ellenőri szerződést kössem meg a vállalkozóval.
Határozat végrehajtása: A szerződést megkötöttem Szuda György egyéni vállalkozóval.
256/2019. (XII. 19.) Kt. számú határozat: A „Szociális épület felújítása Mezőhegyesen”
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a testület a bírálóbizottság javaslata
alapján az alábbi döntést hozta:
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánította
mindkét rész vonatkozásában. Az eljárás nyertese az első rész vonatkozásában a
BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba Őszi utca 3.) 42.498.612,- Ft-os egyösszegű
nettó ajánlati árral, 24 hónap jótállási időtartammal. Az eljárás nyertese a második rész
vonatkozásában a BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba Őszi utca 3.) 12.329.298,Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 24 hónap jótállási időtartammal. A testület az
eljárást eredményesnek nyilvánította.
Határozat végrehajtása: A vállalkozási szerződést megkötöttem a BÓLEM Építőipari Kftvel. Az első rész vonatkozásában a munkaterület átadás-átvétele megtörtént, és a
kivitelezési munkálatok megkezdődtek.
7/2020.(I.29.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének első fordulós anyagát a második forduló
tervezési alapjaként azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrség és a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
működésére 100-100.000,- Ft, illetve Pintér Zoltánné helyi lakos futóversenyen való
részvételére 100.000,- Ft összegű támogatást állapított meg. Felkérte a jegyzőt, hogy a
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támogatási összegeket (mindösszesen 300.000,- Ft-ot, azaz háromszázezer forintot)
építse be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe, a polgármester számfejtés utáni
nettó tiszteletdíjából képzett tartalék előirányzat terhére. Felkért, hogy az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet terjesszem a testület 2020. február
26.-ai ülése elé.
Határozat végrehajtása: A testület módosítási javaslatai beépítésre kerültek az
önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetébe, mely jelen ülésre
beterjesztésre került.
10/2020.(I.29.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Alföld
Ambulance Kft.-vel (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli:
Kovács Ferenc ügyvezető) a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám - jelenleg Hild J. u. 2.
szám - alatti ingatlanban létesített Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és
működtetésére kötött szolgáltatási szerződést - mely 2020. január 31.-ével lejár – 2020.
június 30.-áig meghosszabbítja. A szolgáltatási díj 2019. március 1.-jétől havi nettó
1.444.000,- Ft (a szolgáltatás a tevékenység jellegére tekintettel ÁFA mentes), a
szolgáltatásnyújtás helye jelenleg Mezőhegyes, Hild J. u. 2. szám, a szerződés egyéb
feltételei változatlanok maradnak. Felkért, hogy a fentieknek megfelelően kössem meg a
szerződésmódosítást a Kft.-vel.
Határozat végrehajtása: A szerződésmódosítást megkötöttem az Alföld Ambulance Kft-vel.
14/2020. (I.29.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület az üres álláshelyek betöltéséhez
való előzetes hozzájárulásáról szóló 245/2019. (XII.11.) kt. számú határozatában foglalt
jogkörében úgy döntött, hogy határozott időre, 2020. február 1.-jétől 2020. március 31.éig, változatlan feltételekkel hozzájárul Kovács-Módis Beáta takarító (5820
Mezőhegyes, Táncsics utca 5. 4. a.), a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
dolgozójának közalkalmazotti jogviszonya meghosszabbításához. Felkért, hogy
gondoskodjak a kinevezési okiratok módosításáról.
Határozat végrehajtása: A testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem, a
kinevezési okiratokat a felek aláírták, és azt továbbították a MÁK Békés Megyei
Igazgatósága felé.
16/2020. (I.29.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
„Közvilágítás-üzemeltetési és karbantartási szerződés 3. számú módosításá”-t elfogadja,
ekképpen a közszolgáltatási szerződés érvényességi ideje 2020. április 30.-ára változik.
Felkért, hogy az NKM Energia Zrt.-vel (cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)
írjam alá a szerződés módosítását.
Határozat végrehajtása: A szerződés-módosítást megkötöttem a Zrt-vel.
19/2020. (I.29.) kt. számú határozat: A testület úgy határozott, hogy Dr. Balla Szilárd
(lakcím: 5904 Orosháza, Középlaki utca 17.) leendő háziorvossal a mezőhegyesi II.
számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására 2020. március 1. napjától
határozatlan időre megbízási szerződést köt bruttó 37.000,- Ft/munkanap megbízási díj
ellenében. A testület felkért, hogy gondoskodjak a megbízási szerződés megkötéséről,
majd azt utólag terjesszem a képviselő-testület elé megismerésre.
Határozat végrehajtása: A megbízási szerződést megkötöttem a doktor úrral. A szerződést
mellékletként csatoltuk a beszámolóhoz.
Mezőhegyes, 2020. február 20.
Pap István Tibor
polgármester

A beszámoló melléklete külön mellékletként csatolva! („Szerződések a lejárt
beszámolóhoz” néven)
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3-1/2020.

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/2020.(__.__) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 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 Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a 2020. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati tevékenységére,
a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó Általános Művelődési Központra,
valamint Alapszolgáltatási Központra terjed ki.
A költségvetés címrendje
2.§ (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat különkülön egy-egy címet alkotnak.
/a/
1.cím alatt Általános Művelődési Központ
/b/
2.cím alatt Polgármesteri Hivatal
/c/
3.cím alatt Önkormányzat tevékenysége
/d/
4.cím alatt Alapszolgáltatási Központ
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetését
1.221.978.365 forint költségvetési bevétellel,
365.435.000 forint finanszirozási bevétellel,
1.568.484.866 forint költségvetési kiadással,
18.928.499 forint finanszirozási kiadással,
-346.506.501 forint költségvetési egyenleggel,
346.506.501 forint finanszirozási egyenleggel,
összességében 0 ezer 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
265.600.000
0
265.600.000
Működési bevételek
141.709.538
0
141.709.538
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
0
31.000
31.000
Önkormányzat központi támogatásai
402.242.296
0
402.242.296
Támogatásértékű bevételek
116.747.827
295.647.704
412.395.531
Átvett pénzeszközök
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
926.299.661
295.678.704
1.221.978.365
Költségvetési maradvány igénybevétel
22.452.625
342.982.375
365.435.000
Hitel, kölcsön bevételei
0
0
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
22.452.625
342.982.375
365.435.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
948.752.286
638.661.079
1.587.413.365
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(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.
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
458.229.100
0
458.229.100
Munkaadót terhelő járulékok
81.319.717
0
81.319.717
Dologi jellegű kiadások
372.461.958
0
372.461.958
Ellátottak juttatásai
11.630.000
0
11.630.000
Pénzeszközátadások
10.722.020
7.117.094
17.839.114
Beruházási kiadások
0
275.974.244
275.974.244
Felújítási kiadások
0
348.569.741
348.569.741
Felhalmozási kölcsönök
0
0
0
Tartalékok
2.460.972
0
2.460.972
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
936.823.787
631.661.079
1.568.484.866
Hiteltörlesztések
0
7.000.000
7.000.000
ÁHT-n belüli megelőlegezések
11.928.499
0
11.928.499
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.928.499
7.000.000
18.928.499
KIADÁSOK ÖSSZESEN
948.752.286
638.661.079
1.587.413.365
(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási hiány külső finanszírozását 0 forint összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet biztosítja.
A költségvetés részletezése
5. § (1) A Képviselő-testület
a beruházások előirányzatát
275.974.244 forint összegben,
a felújítások előirányzatát
348.569.741 forint összegben hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadásokat célonként valamint a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú
melléklet tartalmazza.
6.§ (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit az 5. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. számú melléklet
részletezi.
(4) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület a pénzeszközátadások és támogatások, valamint a pénzeszközátvételek
előirányzatát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat
működési tartalékát
2.460.972 forint összegben,
felhalmozási tartalékát
0 forint összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a cél nélküli tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.
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9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét az alábbiakban állapítja
meg:
Megnevezés
Létszámkeret (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozó
82
Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozó
2
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő dolgozó
24
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó
2
Létszámkeret
110
(2) A képviselőtestület létszáma
(polgármester nélkül)
8 fő
(3) A közfoglalkoztatásban résztvevők 2020.évi tervezett létszáma
55 fő
(4) A létszámkeret összetételét a 11. számú melléklet költségvetési címenkénti részletezi.
10.§ A költségvetési címek működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatait, azon belül kötelező,
államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 12.,12/A.,12/B.,12/C.,12/D számú
mellékletek tartalmazzák.
11.§ A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
az előirányzat felhasználási ütemtervet – költségvetési címenként – a 13. számú mellékletben, a
likviditási tervét a 14.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
12.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének megfelelően a
közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket, természetbeni támogatásokat) a 16.
számú melléklet tartalmazza.
14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének d) pontjának
megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. A-D. mellékletek tartalmazzák.(Személyi
jellegű kifizetések, munkáltató járulék, közüzemi kiadások, áfa sorokon)
15.§ (1) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 60.§ (1) pontjára való hivatkozással, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. törvény 132.§-ában foglaltaktól eltérő összegben, 46.380 forintban került tervezésre.
(2) A köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítés
 felsőfokú iskolai végzettség esetében az alapilletmény 15 %-a,
 középfokú iskolai végzettség esetében az alapilletmény 5 %-a.
(3) A közalkalmazottak illetménye a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi
LXXI.törvény 6. számú mellékletében szereplő bértábla tételei alapján kerültek meghatározásra.
(4) A közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában rögzített 20.000 forint.
(5) A rendelet
 a polgármester illetményét
havi 299.151,-Ft,
o költségtérítését
havi
44.873 ,-Ft,
 az alpolgármesterek illetményét havi
0,-Ft
o költségtérítését
havi
0,-Ft, összeggel állapítja meg.
o
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16.§ (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
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(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a
rendszeres juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi
megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél
önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles - az elismert egyéb követeléseiről, valamint az elismert
kötelezettségeiről - tételes, korosított adatot szolgáltatni a fenntartó felé havonta a tárgyhót követő 5.
napjáig a 17. számú melléklet szerinti adattartalommal.
(7) A rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.törvény végrehajtásáról szóló a 368/2011.(XII.31.) korm.rendelet 169.§ és 170.§ -ban foglaltak
értelmében elkészített időközi költségvetési és időközi mérlegjelentést, a havi adatszolgálatásokat
kötelesek a fenntartó felé megküldeni.
(9) A felhalmozási célú hiány külső finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány előzetes hozzájárulása
szükséges.
(10) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti likviditási gondok
finanszírozási módja a likvidhitelfelvétel.
(11) A hitelszerződés megkötésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(12) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a Képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(13) A hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Az előirányzatok módosítása
17.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítási, valamint a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli
rovatok között saját hatáskörben módosítást, átcsopotosíthatást hajthat végre.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat
költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosításról, a költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület –az első negyedév kivételével -, a polgármester előterjesztése
alapján a II., a III, és a IV. negyedévben dönt.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(7) Abban az esetben, ha évközben az országgyűlés – a helyi önkormányztatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
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A gazdálkodás szabályai
18.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve
ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával
vállalhat kötelezettséget.
(3) A feladat elmaradásából származó előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselőtestület előzetes engedélyével kerülhet sor.
(4) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(5) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.
(6) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek lérehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzését - éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint – az
önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló belső ellenőr végzi. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
20.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Mezőhegyes, 2020. február hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

A rendelet mellékletei külön mellékletként csatolva!
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Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020.(…...) Ö. számú rendeletének indokolása
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletét Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján készítettük el. Településünket
megillető önkormányzati támogatások az EBR42 informatikai rendszerben közzétételre keültek.
1. A kormányzat gazdaságpolitikája
A kormány következetes gazdaságpolitikája tartós növekedési pályára állította a magyar gazdaságot és
megteremtette az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági teljesítmény alapjait.
Magyarország belső növekedési motorjai stabilak, a gazdaság bővülési potenciáljára a külső környezet
változása jelenthet kockázatot.
A kiegyensúlyozott növekedés fenntartásához erős társadalom szükséges, ezért a családok helyzetének
megerősítése olyan nemzetstratégiai cél, melyhez – hazánk 2010 óta nyújtott teljesítményének
eredményeként – a gazdaságpolitikai eszközök minden eddiginél nagyobb mértékben járulnak hozzá.
A gazdaságpolitika középpontjában a magyar családok támogatása, valamint a gazdasági eredmények
fenntartása és védelme áll 2020-ban.
A 2013. évi növekedési fordulat óta a magyar gazdaság stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán
mozog, hazánk teljesítményéhez a legtöbb ágazat pozitívan járult hozzá, a bővülést nem az eladósodás
táplálja. A bruttó hazai össztermék (a továbbiakban: GDP) 2015-ben 3,5%-kal, 2016-ban 2,3%-kal,
2017-ban 4,1%-kal, 2018-ban pedig 4,9%-kal bővült reálértelemben. A kormányzati intézkedéseknek
köszönhetően a GDP-növekedés dinamikus marad, így annak üteme 2019-ben és 2020-ban is
várhatóan 4% lehet.
A költségvetési és pénzügyi egyensúly elérésére irányuló törekvések következtében a költségvetési
hiány 2012 óta stabilan a GDP 3%-a alatt teljesül, 2018-ban a kormányzati szektor hiánya a tervezett
2,4%-os szinthez képest kedvezőbben alakult, a GDP 2,2%-át tette ki. Az államadósság GDP-hez
viszonyított aránya fokozatosan csökkenve 70,8% alá mérséklődött tavaly.
A kormány intézkedéseinek és a piaci folyamatoknak köszönhetően – elsősorban a hazai elsődleges
munkaerőpiac bővülő foglalkoztatásának eredményeként – a foglalkoztatottak száma megközelítette a
4,5 millió főt, a munkanélküliségi ráta 3,5%-ra csökkent.
A kormány családvédelmi akcióterve a magyar családok megerősítése mellett nemcsak a népesedési
folyamatokra gyakorol kedvező hatást, hanem hozzájárul a magyar kistelepülések erősödéséhez, a
vidék versenyképességének javításához és támogatja a növekedési folyamatokat is.
2. Költségvetés-politikai keretek
A kormány család- és gazdaságvédelmi intézkedéseket előtérbe helyező célkitűzéseinek
megvalósításához biztosít stabil – és egyben a külső környezet változásaiból adódó kihívások és
pénzügyi kockázatok kezelésére alkalmas – keretet hazánk jövő évi költségvetése.
Magyarország 2020. évi költségvetésének középpontjában – a Konvergencia Programban foglalt
irányelvek mentén – a hiány és az államadósság további csökkentése, és – az egyensúlyos költségvetés
felé történő közelítés mellett – a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása áll.
A kormány a 2020. évi európai uniós módszertan szerinti hiánycélt a GDP 1,0%-ában határozta meg,
miközben az államadósság a hazai és uniós minimum előírásokat lényegesen meghaladó mértékben
csökkenhet.
A kormány az állam működése tekintetében – hasonlóan az idei és az előző évhez – 2020-ban is
nullszaldós költségvetést készített. A közszolgáltatások – többek között a honvédelem, az oktatás és az
egészségügy – költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza. A nulla
százalékos működési hiányt emellett 2020-ban is úgy kell elérni, hogy a fejlesztési források
biztosítottak legyenek, ezáltal a GDP növekedése a 4%-os tartományban maradjon.
A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2020. év főbb célkitűzések a következők:
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A családvédelmi akcióterv keretében – két lépcsőben – 2019-ben és 2020-ban bevezetésre
kerülő intézkedések célja a gyermekvállalás minden eddiginél nagyobb mértékű ösztönzése, a
fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek
elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a
magyar kistelepülések megerősítése és modernizálása.
A kormány gazdaságvédelmi akcióterve biztosítja, hogy – a nemzetközi pénzpiaci folyamatok
és reálgazdasági kockázatok mellett – hosszú távon is fenntartható legyen hazánkban a
folyamatos, az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági növekedés.
A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület
az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel.
A kiszámítható és biztonságos időskor megteremtése érdekében a nyugdíjak vásárlóerejének
megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy az uniós átlag feletti gazdasági
növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek.
Az Európát fenyegető bevándorlás, az azzal járó terrorveszély és a közbiztonságot érintő
hátrányos következmények miatt továbbra is az egyik legfontosabb kihívás Magyarország és a
magyar emberek biztonságának fenntartása. A kormány ezért továbbra is biztosítja a
közbiztonság megerősítéséhez és a honvédelem fejlesztéséhez szükséges forrásokat.
3. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek

I. A magyar családok támogatása, a családalapítás és gyermekvállalás ösztönzése
A demográfiai értelemben vett önfenntartó nemzet legnagyobb értéke és legfontosabb
erőforrása a család, így csak a gyermekvállalást és a gyermeknevelést segítő családpolitika
szolgálhatja érdemben hazánk céljait. A családbarát Magyarország építésének fontos eleme a
családvédelmi akcióterv, melynek középpontjában a gyermekvállalással összefüggő akadályok
elhárítása, az otthonteremtés támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a
gyermeknevelés és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar
kistelepülések megerősítése áll. Ennek végrehajtása 2019-ben kezdődik, és 2020-ban
folytatódik olyan intézkedések bevezetésével, melyekkel az állam minden korábbinál nagyobb
mértékben támogatja a fiatalok családalapítási és gyermekvállalási terveinek a megvalósítását.
A családvédelmi akcióterv keretében 2020. január 1-jétől az életük során legalább négy
gyermeket nevelő nők mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, valamint
bevezetésre kerül a nagyszülői gyermekgondozási díj, melynek keretében lehetőség lesz arra,
hogy a nagyszülő maradjon otthon az unokákkal. A családok védelmét, gyarapodását szolgáló
eszközrendszerben a központi költségvetésben megjelenő előirányzatokon túl ki kell emelni a
családoknak nyújtott kedvezményes hitelfelvételi lehetőségeket, valamint a bölcsődefejlesztés
céljára rendelkezésre álló jelentős európai uniós forrásokat. A 2020. évben is több, a
családokat segítő, kedvezményes hitelfelvételre lesz lehetősége a családalapításra készülő
vagy gyermeket nevelő házaspároknak, amely keretében várhatóan mintegy 700 milliárd forint
hitel kerülhet kihelyezésre. Alapvetően két kormányzati intézkedés teljesedik ki a jövő évben.
A babaváró támogatás a gyermeket vállalókat célozza egy olyan kedvezményes
hitelkonstrukcióval, amely a teljes kamatmentességtől a vissza nem térítendő támogatásig is
terjedhet a hitel futamideje alatt született gyermekek számától függően. Ennek a programnak a
keretében 2020-ban mintegy 420 milliárd forint hitel kihelyezésére kerülhet sor. A hitel,
illetve támogatás nincs célhoz kötve, szabad felhasználású. Az egész országban használt és új
lakásvásárlásra a kétgyermekes családok 10, a három vagy többgyermekes családok akár 15
millió forint összegű hitelt tudnak igénybe venni támogatott, 3%-os kamattal. A CSOK hitel
folyósítása 2020-ban meghaladhatja a 200 milliárd forintot. Kistelepülésen lakásvásárlással
egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén a kétgyermekes családok 10, a három vagy
többgyermekes családok akár 15 millió forint összegű hitelt tudnak igénybe venni támogatott,
3%-os kamattal. Kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése esetén a két és háromgyerekes
családok rendre 5, illetve 7,5 millió forint hitelt vehetnek fel támogatott, 3%-os kamattal. Az
utóbbi két, Falusi CSOK-hoz kapcsoló hitelfelvételi lehetőség keretében 80 milliárd forint
kihelyezésére kerülhet sor. A család és a munkavégzés összeegyeztetésének támogatása
érdekében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményrendszer további bővítésére
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kerül sor, ennek érdekében a bölcsődeépítési programra jelentős uniós források és kiegészítő
jelleggel hazai források állnak rendelkezésre. Az intézkedés révén három év alatt 21 ezer új
bölcsődei férőhely létesül, amelynek köszönhetően 2022-re minden, e lehetőséggel élni kívánó
szülő bölcsődébe viheti a gyermekét. A megújult finanszírozási rendszer kiszámítható
környezetet biztosít az országosan megvalósuló férőhelybővítéssel együtt járó fejlesztéshez. A
családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben
biztosított támogatás fajlagos összege emelkedik. Emellett a bölcsődei humánerőforrás
megfelelő anyagi elismerésének biztosításához is hozzájárul a költségvetés.
munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő hazai adórendszerben a munkabért
továbbra is Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsa (15%) terheli, a
gyermeknevelést pedig családi adó-, illetve járulékkedvezmény is segíti. Ennek keretében
2019-re – négy év alatt – a két gyermeket nevelő családok által érvényesíthető családi
kedvezmény mértéke a kétszeresére nőtt, így gyermekenként 20 ezer forintra emelkedett a
havonta igénybe vehető adókedvezmény összege.
Az otthonápolást végzők erőfeszítéseinek elismeréseként a kormány tovább emeli az
önellátásra képtelen hozzátartozójukat otthon ápolók ápolási és a gyermekek otthongondozási
díját.
A nők családban betöltött szerepének elismerésére a kormány változatlanul biztosítja a 40 év
jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevételének
lehetőségét, illetve ennek fedezetét. A nők nyugdíjkorhatár előtti tehermentesítése segíti a
családok gyermekvállalási hajlandóságának növekedését is.
A gyermekétkeztetés finanszírozásával a bölcsődétől az iskoláig biztosítja a kormány, hogy
minden gyermek színvonalas étkeztetésben részesüljön, és minden rászoruló gyermek
legalább napi egyszer – már az iskolai szünidőkben is – meleg ételhez jusson. Az állam a
gyermekétkeztetést ellátó konyhák működtetése mellett, azok fejlesztéséhez, bővítéséhez és
modernizálásához is hozzájárul a minőségi ellátás érdekében.
II. A magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedésének fenntartása
A versenyképesség és a termelékenység növelését ösztönző gazdaságvédelmi akcióterv elemei a
következők:
 2019. július 1-jével 2 százalékponttal, 19,5%-ról 17,5%-ra tovább csökken a szociális
hozzájárulási adó kulcsa.
 2020. január 1-jétől 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra tovább mérséklődik a kisvállalati adó
(kiva) mértéke.
 Az adórendszer töredezettségének csökkentése érdekében, a nyugdíjjárulék, a természetbeni
egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék
helyett egységes járulék jelenik meg az adórendszerben.
 A turizmus-fejlesztés és a szálláshely-szolgáltatás régiós versenyképességének javítása
érdekében 18%-ról 5%-ra mérséklődik a kereskedelmi-szálláshelyszolgáltatás áfakulcsa,
valamint az ágazati fejlesztések finanszírozása céljából kiterjesztésre kerül ezen
szolgáltatásokra a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás.
 A preferált kistelepüléseken 2020. január 1-jétől áfa-visszatérítési támogatás vehető igénybe 5
millió forint összeghatárig lakóingatlan építése mellett már bővítésre és felújításra is, ami
segíti a magyar emberek és családok lakáskörülményeinek javítását, a lakhatással összefüggő
terhek mérséklését, a kistelepülések lakásállományának modernizálását.
 A munkásszállók kialakítási programjának kiterjesztésével idén ősztől már a vállalkozásoknak
is lehetősége nyílik munkásszállás-építési vagy -felújítási támogatás igénybevételére, ami
hozzájárul a munkavállalói elvárásoknak is megfelelő lakhatási körülmények biztosításához,
és ezáltal – a vállalatok munkaerőigényéhez illeszkedően – a munkavállalók országon belüli
mobilitásának ösztönzéséhez.
 A hazai agrárium erősítése érdekében 2020 és 2030 között évi 17 milliárd forint öntözési célú
költségvetési forrás biztosítja a hazai vízgazdálkodás ilyen irányú fejlesztését.
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4. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések
A korábbi adó- és járulékpolitikai irányelvek mentén 2019-ben sor került a kétgyermekes családok
kedvezményének újabb emelésére, így gyermekenként immár 20 ezer forintra nőtt a havonta igénybe
vehető kedvezmény összege. A családvédelmi akcióterv részeként 2020. január 1-jétől az életük során
legalább négy gyermeket nevelő nők mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól.
A szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-jétől további 2 százalékponttal 19,5%-ról 17,5%-ra
csökken. A reálkereset alakulásának függvényében – 2020 folyamán – további 2 százalékponttal
mérséklődhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa.
A vállalkozások adóterhei az elmúlt években jelentősen mérséklődtek. A társasági adókulcs
egységesen 9%-ra csökkent.
A fogyasztási-forgalmi típusú adók esetén a gazdaságvédelmi akciótervnek megfelelően a szálláshelyi
szolgáltatásra vonatkozó áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra csökken. Egyúttal a 4%-os turizmusfejlesztési
hozzájárulás kerül kiterjesztésre a fenti szolgáltatásokra, amely hozzájárul az ágazati fejlesztések
finanszírozásához.
A gazdaságvédelmi akciótervnek megfelelően csökken az adórendszer töredezettsége a nyugdíjjárulék,
a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a
munkaerő-piaci járulék helyett jövő évtől az adórendszerben megjelenő egységes járuléknak
köszönhetően.
5. Fejlesztések a gazdasági növekedés ösztönzésére
 Az egészségügy korszerűsítése: az Egészséges Budapest Program keretében 2020-ban
folytatódik a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése.
 A vidék népességmegtartó erejének növelése: A vidék vonzerejének erősítése, a területi
egyenlőtlenségek csökkentése és a kistelepüléseken élő emberek életminőségének javítása
érdekében a Magyar Falu Program egyik pilléreként folytatódik az 5000 fő alatti
lakosságszámú kistelepülések megközelíthetőségének javítása, az ezen településeket érintő
közutak és közlekedési célú létesítmények felújítása.
 közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése: az infrastruktúrafejlesztési program keretében
folytatódik az autópályák országhatárig való elvezetése, a régióközpontok gyorsforgalmi
úthálózatba történő bekapcsolása, illetve térségi fejlesztési elemekre a közútfejlesztés.
 A vasúthálózati infrastruktúra fejlesztése: az uniós társfinanszírozású vasúti projektek mellett
– a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztésén felül – hazai
költségvetési forrásból folytatódnak egyes, gazdasági növekedést szolgáló vasúti
infrastrukturális beruházások, így például a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és
Szabadka térsége elővárosi közlekedésének fejlesztése, a Közép-Duna menti térség vasúti
felújításai és a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti
infrastruktúra beruházások.
6. Az életpályaprogramok folytatása, további bérrendezésekkel a közfeladatot ellátók anyagi
megbecsülésének növelése
A közszolgálati dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését az elmúlt években is számos intézkedés
erősítette, melyek jövőre is kiemelt hangsúlyt kapnak a költségvetésben. A költségvetés fedezetet
nyújt az egészségügyi ágazatban korábban végrehajtott béremeléseken túl egy újabb, többlépcsős
bérfejlesztés megvalósítására. Az intézkedés nyomán az egészségügyi szakdolgozók bére a 2018. évi
bérükhöz képest 2022-re átlagosan 72%-kal emelkedik. A bérfejlesztési program keretében az állami,
helyi önkormányzati, egyházi vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában és
fenntartásában álló védőnői szolgálatok által foglalkoztatott védőnők már az idei év közepétől az
egészségügyi szakdolgozókkal azonos mértékű bérezésben részesülnek.
Rendelkezésre áll a forrás továbbá a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének növelésére, a
bölcsődei humánerőforrás anyagi elismerésére, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott
képviselői juttatások, illetve köztisztviselői illetmények növelésére, a kormányzati igazgatásról szóló
törvény szerinti illetményemelés következő ütemére, valamint az Állami Számvevőszék
foglalkoztatottjai illetményének nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött növekedésére.
Fentieken túl a költségvetés számszakilag és szabályrendszerében is lehetőséget nyújt további
ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban életpályák indítására, folytatására és egyéb
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bérrendezésekre a 2020. év vonatkozásában. Ezek tekintetében azonban a kormány a későbbiekben
hoz döntést a költségvetés biztosította keretek között.
7. Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz
igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
7.1 Önkormányzatok működésének általános támogatása
A klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés,
helyi adóztatás stb.) ellátását – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános
támogatás szolgálja. A támogatáson belül elkülönítetten jelenik meg az önkormányzati hivatal, a
legtipikusabb településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető
fenntartás, közutak fenntartása), illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok, a lakott
külterülettel kapcsolatos és az üdülőhelyi feladatok támogatása.
7.2 Beszámítás
2020. évben is az általános támogatásokat csökkenti az iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt
bevétel. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55 %-át jelenti az alábbi
differenciálás szerint:
Település kategóriák
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 15.001,-Ft – 25.500,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 25.501,-Ft – 50.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 50.001,-Ft – 115.000,-Ft közötti
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 115.001,- Ft – 536.000,- Ft közötti

Támogatáscsökkentés
20 - 75 %
75 - 100 %
100 -110 %
120 - 125 %

Az elvárt bevétel miatti csökkenést az alábbi sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási
jogcímek tekintetében:
 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása,
 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
 Közvilágítás fenntartásának támogatása,
 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása,
 Közutak fenntartásának támogatása,
 Üdülőhelyi feladatok támogatása,
 Az önkormányzati hivatal működésének támogatás jogcímeken.
7.3 Köznevelési feladatok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási
struktúra alapján 2020. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. Az
óvodai ellátás feladatán dolgozó – csoport átlag létszáma, foglalkoztatási időkeret, gyermekekkel
töltendő kötött idő előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a
költségvetés finanszírozza és hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
7.4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátás
Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik.
7.4.1 Szociális feladatok egyéb támogatása
A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
7.4.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik
működési kiadásaihoz kapcsolódik. (családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás, bölcsődei ellátás)
7.4.3 Gyermekétkeztetés támogatása

16

Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a bölcsödében elhelyezett gyermekek
számára biztosított, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
Támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából és a
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából.
7.4.4 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek
szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma
alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek
figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
Egy lakosra jutó adóerő-képesség ( forint)
Forint/étkezési adag
Alsó határ
Felső határ
0
18000
570
18001
21000
542
21001
24000
513
24001
27000
485
27001
30000
456
30001
35000
399
35001
40000
342
40001
285
7.4.5 Szociális ágazati pótlék
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és
közterheihez a központi költségvetés támogatást biztosít.
7.4.6 Bölcsőde támogatása
A települési önkormányzatokat 2018. évtől feladatalapú támogatás illeti meg az általunk fenntartott
bölcsődék kiadásaihoz. Átlagbéralapú támogatás a foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák
béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás
szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
Továbbá bölcsődei üzemeltetési támogatás biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból
származó elvárt bevételek figyelembevételével.
7.4.7 Kulturális feladatok
A kulturális feladatoknál – azon belül a kulturális javak védelmére, a közművelődési és a nyilvános
könyvtári ellátásra – az előző években bevezetett szabályozás érvényesül.
8.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás,
valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai
magasak. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik
8.2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
 kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - igényelhető
maximális támogatás 30 millió forint
 belterületi utak, járdák felújítása – igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió
forint
 óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás - igényelhető
maximális támogatás 20 millió forint
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önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, igényelhető maximális támogatás mértéke
új főzőkonyhák létrehozására, vagy az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák
kapacitásbővítésére, fejlesztésére esetén 100 millió forint, melegítőkonyhák felújítására 10
millió forint.

8.3 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Igényelhető a könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki
fejlesztéséhez, a muzeális feladatok szakmai fejlesztéséhez.
8.4 Önkormányzati rendkívüli támogatása
A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. Az
önkormányzatok rendkívüli támogatást pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése
vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatásról a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási
igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 10- ig együttesen dönt.
9. Törvény további önkormányzatokat érintő rendelkezései
9.1 Köztisztviselői illetményalap
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 132. § szerinti illetményalap 2019.
évben is 38.650 forint. (58.§(1))
A helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletben a 2020. évben is – az önkormányzat saját
forrásai terhére – a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az 58.§ (6)
bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb
illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal
által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó
kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy
pótlék ez esetben sem fizethető. (58.§ (6))
A 2019. évben sikerrel pályázott önkormányzatunk a kiegyenlítő bérrendezési alap tárgyú pályázaton.
Az így megállapításra került 46.380 forintos illetményalapot tartjuk a 2020. évben is.
9.2 Cafetéria keret
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete illetve cafetéria-juttatást nem
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten nem haladhatja meg a
bruttó 200 ezer forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. (58.§ (4))
9.3 Közalkalmazotti fizetési osztályok, illetménypótlék, kereset-kiegészítés
A Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához
tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első
fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a törvény 6. számú
melléklete tartalmazza. (59.§ (1))
A Kt. 69.§-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2020.évben 20 ezer forint. (59.§ (1))
A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2020.
évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt
előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. (59.§ (2))
9.4 Kis összegű követelés
Az Áht. 97.§ (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 ezer forint.
(70. §)
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II. RENDELET ÖNKORMÁNYZATI ELEMEI
I.) BEVÉTELEK
1.) Központi támogatások ( 2.számú melléklet)
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása magában foglalja az önkormányzat
működési, a köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális
feladatok támogatását.
Az önkormányzat működési támogatása a 2013. évben bevezetett számítási képlet szerint került
modellezésre. A törvénytervezet 2020. évben is számol elvonással. A 2018. évi iparűzési alap 0,55 %a az irányadó. Mezőhegyes vonatkozásában az egy főre jutó adóerő-képesség 31.248 forint, így az
elvonás összege 48.078.247 forint (ez 2019. évben 34.411.449 ft volt). A vonatkozó szabályok
meghatározzák, hogy az elvonást mely támogatási jogcímeknél kell végrehajtani. A prioritást
figyelembe véve a zöldterület-gazdálkodás, az egyéb kötelező feladatok, a lakott külterületek
jogcímeken járó támogatás teljes mértékben, a közvilágítás fenntartásának támogatása részben
elvonásra kerül. A hivatal működési támogatásánál a 2019. évi normatívával kell a törvény szerint a
költségvetést elfogadni, a 2020. évi új normatívával képződött központi támogatás többlet március
hónaptól folyamatosan érkezik majd. A támogatás összege 2020. évben 92.692.923 forint lesz.
A köznevelési feladatok támogatása egyrészt az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők
bértámogatásából, másrészt az óvoda működési támogatásából tevődik össze. A támogatott létszám
meghatározása a 2013. évben bevezetett elveken alapul. Mezőhegyes Város Önkormányzatát
köznevelési feladatok támogatása jogcímén 2020. évben 78.695.850 forint illeti meg.
A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tartalmazza a szociális feladatok egyéb
támogatását, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetés
támogatását.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása, a 32 ezer forint egy lakosra
jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok, egyes szociális jellegű feladataihoz járul
hozzá.
A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál mind a szociális étkeztetés, mind a házi
segítségnyújtás, valamint a nappali intézményi ellátás tekintetében stagnáló ellátotti létszám alapján
történt a tervezés.
A bölcsődei feladatok támogatási rendszer 2018. évtől az óvodai feladatok támogatásához
hasonlatosan bértámogatásból és működési támogatásból tevődik össze. A bölcsődei feladatok
ellátáshoz a működési engedélyben nevesített 10 fő létszám alapján került lehívásra a támogatás, a
működési támogatás esetében az előző évi tényadatok alapján történt az igénylés.
A gyermekétkeztetés központi támogatása a dolgozók bértámogatásából és a gyermekétkeztetés
üzemeltetési támogatásából, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásából
tevődik össze. Mezőhegyes Város Önkormányzatát szociális és gyermekjóléti, valamint a
gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímen 2020. évben 120.456.102 forint illeti meg.
A kulturális feladatok támogatása a könyvtári és a közművelődési feladatok vitelét segíti.
Mezőhegyes Város Önkormányzatát kulturális feladatok támogatása jogcímen 2020. évben
6.367.590 forint illeti meg.
2.) Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételeket jelentő magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó, az
idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, valamint a 40 %-ban átengedett gépjárműadó az előző évi
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teljesítési adatok, továbbá az iparűzési adó feltöltések ismérvében került számításra. A helyi adó
követelések állománya a behajtási tevékenységnek köszönhetően csökkenő tendenciát mutat.
Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak
fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes és tisztességes eszközök széles körének alkalmazásával
következetesen lép fel. Az utóbbi években az adózók teherviselő képessége, a vállalkozások
bevételeinek és költségeinek alakulása, ezen keresztül az iparűzési adó vonatkozásában adóalap
alakulása, a magánszemélyek megélhetési gondjai, eladósodottsága stb. sok bizonytalansági tényezőt
jelent és jelentett mind a tervezés, mind a bevételek biztosítása során. Az önkormányzati adóhatóság
alapvető célkitűzése a hátralék beszedése, a növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása a
hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával. A költségvetési
munkaanyagban szereplő közhatalmi bevételek összege 265.600.000 forint.
3.) Működési célú támogatások
A működési támogatások 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 (földalapú
támogatás) foglalja magában. A működési támogatások összege 116.747.827 forint, részletezése a 9.
számú mellékletben található.
4.) Működési bevételek
A működési bevételek főként az intézmények ellátási és szolgáltatási díjait, továbbá a lakások
és helyiségek bérbeadásából származó bevételeket, a terményértékesítések bevételeit tartalmazzák. A
gyermekétkeztetés területén, valamint a szociális étkeztetés területén a csökkenő létszám kisebb
volumenű bevételeket eredményeztet. A működési bevételek összege 141.709.538 forint.
5.) Felhalmozási célú támogatások
A felhalmozási célú támogatások a Területi Operatív Program és Vidékfejlesztési Programok
keretében megvalósítandó beruházások (TOP-113, TOP-431, VP), felújítások pályázati támogatásait
tartalmazza 295.647.704 forint összegben.
6.) Felhalmozási bevételek
Az önkormányzat felhalmozási bevételein a korábbi testületi döntés értelmében értékesíteni
kívánt épület, ingatlan bevétele kerülne betervezésre. A 689/2 hrsz. ingatlan értékesítési bevétele az
előző év végén befolyt, így az összeg a pénzmaradvány részét képezi.
7.) Pénzmaradvány
A pénzmaradvány összege részben feladattal terhelt. A 365.435.000 forint összegű működési
pénzmaradványból 7.935.503 forint a Munkaügyi Központ által 2019. évben utalt előleg 2020.évi
bérfizetéshez, 296.139.156 forint a 2017.-2019. évben a TOP, KEHOP, EFOP, VP pályázatok
támogatási előlegeiből tevődik össze, 25.146.000 forint a 689/2. helyrajziszámú ingatlan
értékesítésének bevétel, 319.908 forint a polgármester 2019. évben keletkezett nettó bére, 11.928.499
forint a MÁK által januári bérfizetéshez utalt nettó előleg. A fennmaradó összeg az intézmények év
végi pénzkészletét, a 2019.12. havi hóközi bérek, illetve az előlegek teszik ki.
8.) Hitel bevételek
A költségvetési tervezetben hitelfelvétele tervezésre nem került.
II. KIADÁSOK
Az 1. számú táblázat intézményenként és összevont önkormányzati szinten tartalmazza a
kiadási és a bevételi adatokat. A 12/A., 12/B., 12/C., és a 12/D. számú mellékletek az intézmények
bevételeit és kiadásait feladatcsoportonként ismerteti.
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Az önkormányzat által ellátott feladatok csoportjai
Kötelező
Államigazgafeladatok
tási feladat
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Bölcsödei ellátás
x
Óvodai nevelés
x
Könyvtári tevékenység
x
Közművelődés
x
Iskola-egészségügyi tevékenység
x
Gyermekétkeztetés
x
Szociális és közétkeztetés
x
Éttermi vendéglátás
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Igazgatási tevékenység
x
Kisegítő tevékenység
x
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK
Városgazdálkodási tevékenységek
x
Közfoglalkoztatás
x
Egészségügyi alapellátás
x
Tanyagondnoki szolgálat
x
Ellátottak juttatásai
x
Képviselő-testület működtetése
x
Önkormányzati rendezvények
x
Önkormányzati vagyon működtetése
x
Mezőgazdasági területek művelése
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Nappli szociális ellátás
x
Család- és gyermekjóléti szolgálat
x
Szociális étkeztetés
x
Házi segítség nyújtás
x
FELADATOK

Önként
váll.feladat

x

x

1.) Általános Művelődési Központ (12/A.számú melléklet)
Az Általános Művelődési Központ bölcsődei, óvodai nevelési, közművelődési feladatokat lát
el, és biztosítja a gyermek, szociális és közétkeztetést, valamint a közoktatás működtetését.
Általános Művelődési Központ dolgozói létszáma 50 fő, melyből
 gyermekétkeztetési tevékenység
15 fő,
 közétkeztetési tevékenység
3 fő,
 bölcsődei ellátás
4 fő,
 óvodai nevelés
19 fő,
 közművelődés – könyvtár
8 fő,
 Iskola egészségügy
1 fő.
Az Általános Művelődési Központ személyi juttatás és járulék terhei 213.567.917 forint összegű
kiadást tartalmaznak. A dologi kiadások magukba foglalják az étkeztetés élelemezésianyag
beszerzéseit, a konyha üzemeltetési kiadásait. A 2020. évi dologi kiadások összege 134.300.029 forint.
A beruházási és a felújítási kiadások összege 624.500 forint, Efop-418 pályázati előlegből
visszautalandó rész 700.393 forint. A beruházási sorok összetétele a 4. számú mellékletben
részletezésre került.
A melléklet önkormányzati támogatás sora tájékoztatást nyújt arról, hogy az adott tevékenység
kiadásainak, saját, átvett bevételeinek és központi támogatásainak számbavételét követően, az
intézmény tevékenységeinek ellátásához 97.590.440 forint nagyságrendű önkormányzati támogatást
szükséges biztosítani.
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2.) Polgármesteri Hivatal (12/B. számú melléklet)
A Polgármesteri Hivatal az államigazgatási feladatai mellett eseti segélyezési tevékenységet
lát el, valamint biztosítja a teljes önkormányzati feladatok vitelét.
Polgármesteri Hivatal dolgozói létszáma 26 fő, melyből
 igazgatási tevékenység
22 fő (köztisztviselő)
 kisegítő tevékenység
4 fő (informatikus, közterület-felügyelő és 2 fő takarítónő).
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulék terhei 115.709.366 forint összegű kiadást
tartalmaznak. A dologi kiadásokra az épület és járműüzemeltetés költségére, a különféle szolgáltatási
díjakra 22.091.588 forint került tervezésre. A beruházási kiadások az elavult számítástechnikai
eszközök és programok részleges cseréjére irányul 1.000.000 forint összegben. Dolgozói lakásépítési,
lakásvásárlási munkáltatói visszatérítendő támogatásként 400.000 forint került tervezésre.
A melléklet önkormányzati támogatás sora tájékoztatást nyújt arról, hogy az adott tevékenység
kiadásainak, saját, átvett bevételeinek és központi támogatásainak számbavételét követően, az
intézmény tevékenységeinek ellátásához 49.645.654 forint nagyságrendű önkormányzati támogatást
szükséges biztosítani.
3.) Önkormányzati tevékenységek (12/C. számú melléklet)
Az önkormányzati tevékenység magában foglalja a közfoglalkoztatás, a tanyagondnoki, az
egészségügyi, a segélyezési feladatok vitelét, valamint az önkormányzati vagyon működtetését.
Önkormányzati tevékenység dolgozói létszáma 23 fő, melyből
 városgazdálkodás
15 fő (parkfenntartás 9 fő + karbantartás 6 fő)
 tanyagondnoki szolgálat
3 fő
 egészségügyi ágazat
5 fő (védőnők, fogorvos, fogászai és háziorvosi asszintensek)
 jogalkotás
(társadalmi megbizatású polgármester és alpolgármesterek)
Az önkormányzati tevékenység személyi juttatás és járulék terhei 167.958.511 forint összegű
kiadással járnak, melyből ~ 39 % ( 65.970.948 Ft) a közfoglalkoztatás területén foglalkoztatottak bér
és járulék terhe. A dologi kiadások összege az épületek és a járművek üzemeltetési költségeit, illetőleg
a szolgáltatások díjait tartalmazza 193.443.386 forint összegben. A dologi kiadás tartalmazza a
különféle tagsági díjakat, az önkormányzati rendezvények kiadásait, illetve a Bagaméry ügy
perköltségét is. A pénzeszközátadások 10.722.020 forint (Kistérségi tagdíjak, civil szervezetek
támogatása, Dareh tagdíj, temető üzemeltetési hozzájárulás) összegét, valamint a felhalmozási célú
támogatásokat a 9. számú melléklet részletezi. A segélyezési keret 11.630.000 forint összegű.
A beruházási és felújítási kiadások összege 622.026.485 forint, összetétele a 4. számú
mellékletben található. A fejlesztések zöme a szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakaszára irányul,
valamint a Területi Operatív Programban és Vidékfejlesztési Programban megvalósítandó
fejlesztésekre. Hitel visszafizetés a gépjárművek vásárlásához felvett célhitel 2020. évi
törlesztőreészlete 7.000.000 forint összegben.
A melléklet önkormányzati támogatás sora tájékoztatást nyújt arról, hogy az adott tevékenység
kiadásainak, saját, átvett bevételeinek és központi támogatásainak számbavételét követően, az
intézmény tevékenységeinek ellátásához 82.382.168 forint nagyságrendű önkormányzati támogatást
szükséges biztosítani.
4.) Alapszolgáltatási Központ (12/D. számú melléklet)
A 2019. január 1.-vel létrehozott új intézmény, az Alapszolgáltatási Központ a nappali
szociális feladatokat, valamint a család- és gyermekvédelmi központ feladatait látja el.
Alapszolgálatatási Központ dolgozói létszáma 11 fő, melyből
 nappali szociális ellátás
3,5 fő,
 család- és gyermekjóléti szolgálat
3 fő,
 szociális étkeztetés
0,5 fő,
 házi segítség nyújtás
4 fő
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Az Alapszolgáltatási Központ személyi juttatás és járulék terhei 42.313.043 forint összegű kiadást
tartalmaznak. A dologi kiadásokra az épületüzemeltetés költségére, a különféle szolgáltatási díjakra
22.626.955 forint került tervezésre. A beruházási kiadások 893.000 forint összegben került
betervezésre. A betervezésre került konyhai eszközökre a Kossuth u. 20. épületbe a felújítás után
történő visszaköltözéskor lesz szükség, hogy a működési engedély kiadása megtörténhessen.
A melléklet önkormányzati támogatás sora tájékoztatást nyújt arról, hogy az adott tevékenység
kiadásainak, saját, átvett bevételeinek és központi támogatásainak számbavételét követően, az
intézmény tevékenységeinek ellátásához 35.981.738 forint nagyságrendű önkormányzati támogatást
szükséges biztosítani.
5.) Forráshiány
A működési bevételek és a működési kiadások összevetésénél 104.029.831 forint negatív
különbözet tapasztalható. A különbözet forrásául rendkívüli támogatás került tervezésre, mivel a
vonatkozó rendelkezések értelmében forráshiányt a rendelet nem tartalmazhat. A forráshány a
költségvetési főösszeg 6,5 %-a.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva
vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Valamennyi bizottság
Minősített többség
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pénzügyi

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.
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 2020. évi költségvetéséről szól, a 2020.
évi költségvetés főösszegét adja meg.
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
megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.
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3-2/2020.

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2020. (__.__) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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 2019. évi
költségvetésről a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetését
1.174.461.076 forint költségvetési bevétellel,
1.687.235.283 forint költségvetési kiadással,
-512.774.207 forint költségvetési egyenleggel,
531.437.544 forint finanszírozási bevétellel,
18.663.337 forint finanszírozási kiadással,
512.774.207 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
332.796.967
0
332.796.967
Működési bevételek
226.167.425
0
226.167.425
Felhalmozási bevételek
0
67.370.000
67.370.000
Önkormányzat központi támogatásai
366.716.198
0
366.716.198
Támogatásértékű bevételek
130.712.505
46.290.481
177.002.986
Átvett pénzeszközök
1.066.500
3.341.000
4.407.500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.057.459.595
117.001.481
1.174.461.076
Költségvetési maradvány igénybevétel
65.265.380
447.243.665
512.509.045
Hitel, kölcsön bevételei
0
7.000.000
7.000.000
Áht-n belüli megelőlegezések
11.928.499
0
11.928.499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
77.193.879
454.243.665
531.437.544
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1.134.653.474
571.245.146
1.705.898.620
(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
496.922.496
0
496.922.496
Munkaadót terhelő járulékok
94.592.928
0
94.592.928
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Dologi jellegű kiadások
422.747.206
0
422.747.206
Ellátottak juttatásai
6.200.000
0
6.200.000
Pénzeszközátadások
21.756.568
16.599.010
38.355.578
Beruházási kiadások
0
193.649.962
193.649.962
Felújítási kiadások
0
67.393.737
67.393.737
Felhalmozási kölcsönök
0
0
0
Tartalékok
80.664.570
286.708.806
367.373.376
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.122.883.768
564.351.515
1.687.235.283
Hiteltörlesztések
0
6.893.631
6.893.631
Áht-n belüli megelőlegezések
11.769.706
0
11.769.706
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.769.706
6.893.631
18.663.337
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.134.653.474
571.245.146
1.705.898.620
(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási hiány külső finanszírozását 7.000.000 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
193.649.962 forint összegben,
a felújítások előirányzatát
67.393.737 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
80.664.570 forint összegben,
 felhalmozási tartalékát
286.708.806 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 lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Mezőhegyes, 2020. február hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

A rendelet mellékletei külön mellékletként csatolva!
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Mezőhegyes Város Önkormányzat
___/2020. (__.__) Ö. sz. rendeletének
indokolása
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati számú rendelet
módosításához
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) Ö. számú
rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszege 2019. IV. negyedévben
304.475.170 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, Szociális és Ügyrendi Bizottság
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 2019. évi költségvetéséről szól, a 2019.
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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3-3/2020.
Tájékoztatás a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének és
Óvodájának működésének rendjéről 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 gondozási térítési díj meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban ismertetem a József
Attila Általános Művelődési Központ 2020-as évre vonatkozó munkatervi adatait.
1.

A József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének tervezett működési
rendje a 2019/2020. nevelési év II. félévében:
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig naponta, 700 órától 1700 óráig, napi 10 óra
Nevelés-gondozás nélküli munkanapok: Április 21. (kedd) Bölcsődék napja
Takarítási szünet: 2020. július 20-tól – augusztus 14-ig

2.

A József Attila Általános Művelődési Központ Óvodájának működési rendje a
2019/2020. nevelési év II. félévében:
Óvodai nyitva tartás: 600 -1630-ig napi 10,5 óra
Az óvoda nyári ügyeleti rendje:
Időpont
Nyitva tartó telephely
2020. június 15. hétfő – július 17. péntek
2. sz. Óvoda (Ruisz utca)
2020. július 20. hétfő – augusztus 19. szerda
1. sz. Óvoda (Kozma u)
Augusztus 24. 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: 2020. május 12-13. – Mezőhegyes,
Béke park 1.

3.

Bölcsődei gondozási gyermekétkezési térítési díj meghatározása
Bölcsődei étkezési térítési díj: 508.-Ft
Bölcsődei gondozási 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
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megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és
határozatban dokumentálni.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület a Jegyzőre
ruházta át az alábbi döntéseket:
a)
jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, és arról minden év március 1-jéig
tájékoztatja a lakosságot
b)
jóváhagyja a bölcsődében a nevelés-gondozás nélküli munkanapot (április 21. vagy
az azt követő legközelebbi munkanap), és március 1-jéig tájékoztatja róla a szülőket,
valamint tájékoztatja őket a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek
felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről.
c)
meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a
helyben szokásos módon gondoskodik azok közzétételéről
d)
dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Továbbá kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a bölcsődei intézményi térítési díjról – a
fent hivatkozott kormányrendelet rendelkezése értelmében – az alábbi határozati javaslatot
fogadja el:
Határozati javaslat
…/2020. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Bölcsődei gondozási térítési díj meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 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: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Mezőhegyes, 2020. február 18.
Mitykó Zsolt
József Attila ÁMK intézményvezető
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3-4/2020.

Beszámoló
A József Attila Általános Művelődési Központ 2019. évi tevékenységéről
1. AZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, MINT SZERVEZET
Az Általános Művelődési Központ, különböző alaptevékenységeinek ellátása, a
szervezeti és szakmai tekintetben önálló, egymással együttműködő és tevékenységüket
összehangoló intézmény-egységek működésében valósul meg. Az intézményegységek
munkáját az intézményegység-vezetők irányítják, a működés összehangolását az
intézményvezető látja el.

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖZMŰVELŐDÉS
ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

BÖLCSŐDE
ÉS
ÓVODA

CENTRÁL ÉTTEREM
ÉS
VENDÉGHÁZ

Humán erőforrás:
Engedélyezett álláshelyek száma
intézményvezető
intézményegység vezető
óvodatitkár
óvodapedagógus/ kisgyermeknevelő
pedagógiai asszisztens
dajka
művelődésszervező
könyvtáros
iskolavédőnő
informatikus
technikus
portás ügyintéző
ügyviteli dolgozó
élelmezés szervező/ raktáros
szakács és konyhai kisegítő
felszolgáló
takarítónő és mosónő
karbantartó
gépkocsivezető
31

52
1
2
1
12
1
6
1
1
1
1
1
1
2
2
10
2
3
2
2

Megjegyzés

1 betöltetlen

Közfoglalkoztatási program:
Intézményünk 2018 március 1-től vesz rész önállóan a közfoglalkoztatási programban.
2019. 03. 01-től 2020. 02. 29-ig került sor a dolgozók foglalkoztatására.
Közfoglalkoztatottak száma: 17 fő
Óvoda, bölcsőde: 6 fő
Centrál: 7 fő
Művelődési ház, könyvtár: 4 fő
Tevékenységünk színterei:
 Bölcsődei és óvodai nevelés három telephelyen:
 Bölcsőde:
Csokonai u.1. szám
 Óvoda:
1. sz. Kozma Ferenc u. 17. szám
2. sz. Ruisz Gyula utca u. 2. szám
3. sz. Csokonai u. 1. szám
 A közművelődés:
 Központi épület – Béke park 1. sz.:
Városi könyvtár
előtér és színházterem (öltöző+gépház)
tornacsarnok (A Tankerület és az Önkormányzat szerződése
alapján)
 Civil ház – Kiskatonák tere 10. sz.
megállapodás alapján (biliárd és asztalitenisz szakosztály,
amatőr zenekarok)
 Centrál Étterem: gyermek és közétkeztetés, vendéglátás – Kozma Ferenc u. 22. sz.
 Tálalókonyhák:
Bölcsőde
1. sz. Óvoda
2. sz. Óvoda
3. sz. Óvoda
Kozma Ferenc Szakképző Iskola és Kollégium
 Centrál Vendégház – Kozma Ferenc u. 10.sz.
Intézményünk törvényes működését az év folyamán több alkalommal ellenőrizték az arra
jogosult személyek illetve szervezetek. Az ellenőrzések eredményeit jegyzőkönyvek
tartalmazzák, a szükséges intézkedések, beszerzések megtörténtek.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Téma: jogkövetési vizsgálat
Időtartam: 2019.02.07.
 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Téma: Élelmiszerhigiéniaihatósági ellenőrzés
Centrál Étterem
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Időtartam: 2019.07.10.
 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége Téma: 1. sz Óvoda – átfogó ellenőrzés
Időtartam: 2019.04.17.
 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
Téma: Napközis tábor közegészségügyi ellenőrzése
Időtartam: 2019.07.12.
 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
Téma: Utóellenőrzés
Időtartam: 2019.07.30.
2. BÖLCSŐDE
I. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS FELADATA
A családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő
gondozást nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyermekek számára,
akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő
kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelést, gondozást végzi.
Bölcsődébe a gyermek 20 - hetes korától vehető fel,
 harmadik életévének, betöltéséig, vagy
 annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti, vagy
 annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és
december 31-e között tölti be a harmadik életévét, - ha a szülő, törvényes
képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde
biztosítja.
 Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus
31-ig nevelhető és gondozható a bölcsödében.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermekek állnak, de nagyon fontos az
őket körülvevő családok szerepe is. Az alapprogram a családra, mint komplex rendszerre
tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését, hanem az egész család
támogatását célozza meg. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák
azokat a készségeket, amelyek segítik őket, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan
viselkedjenek saját kulturális környezetükben. Mindezt olyan módszerekkel, melyek
segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy minden kisgyermekre és családjára
kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, szülők
munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
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A bölcsődei munka alapelvei:
Adaptáció
A szülővel történő folyamatos beszoktatás biztonságot ad a gyermeknek,
megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást, a szülő önkéntes részvételén
alapul. A kisgyermeknevelő tájékoztatja a szülőt a beszoktatás idejéről a szülő
részvételének módjáról, az együttműködés formai és tartalmi követelményeiről. A
beszoktatás optimális ideje két hét, de szükség esetén növelhető illetve csökkenthető. A
beszoktatás az első héten a szülővel együtt történik, második héten már a szülő állandó
jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel. A gyermek és a saját
kisgyermeknevelője között kialakuló érzelmi kötődés segít az új környezet
elfogadásában. A fokozatos beszoktatás új lehetőséget nyújt a család és a bölcsőde
kapcsolatának kialakításához a kölcsönös együttműködéshez.
Személyi állandóság
A „saját gyermek" rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport fele
tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A saját kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a
bölcsödébe. A nevelés, gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyerekek fejlődését, vezeti a
feljegyzéseket, a gyermek törzslapját, fejlődési naplóját és számon tartja az újabb fejlődési
állomásokat. A „saját gyermek" rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon
lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait.
Folyamatos napirend
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek szükségleteinek
kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti a
biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirend
függ a gyermekek életkorától, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják például az
évszakok, és a csoportlétszám is. A jó napirendre, a folyamatosság és a rugalmasság
jellemző. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása. A Kisgyermeknevelők
maguk döntenek arról, hogy egy-egy napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt.
ŐSZI — TÉLI NAPIREND
700-800
00

30

1030-1130
1130-1200
1200-1500
1500-1520
1520-1630
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Folyamatos játék

8 -8
830-930
930-940

Gyermekek érkezése
Reggeli
Egyéni gondozás
Tízórai
Egyéni gondozás
Ebéd
Alvás, pihenés, egyéni gondozás, ébredési sorrendben
Uzsonna
A gyermekek távozása

TAVASZI - NYÁRI NAPIREND
700-800
800-830
830-930
930-940
1030-1130
1130-1240
1200-1540
1500-1520
1520-1630

Folyamatos játék

Gyermekek érkezése
Reggeli
Egyéni gondozás
Tízórai
Egyéni gondozás
Ebéd
Alvás, pihenés, egyéni gondozás, ébredési sorrendben
Uzsonna
A gyermekek távozása

Ünnepek, rendezvények










Farsang
Húsvét
Jótékonysági rendezvény
A Bölcsődék Napja, gondozás-nevelés nélküli munkanap
Anyák napja
Családi-és gyermeknap, (búcsú az óvodába induló gyermekektől}
Mikulás várás
Közös ünnepvárás a szülőkkel
Karácsonyi ünnepség

Bölcsődei dokumentáció
A bölcsődei nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és
fejlesztését különböző, a bölcsődei kisgyermeknevelők által készített feljegyzések, és
dokumentumok szolgálják. A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentáció:





"Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap"
Fejlődési napló
Üzenő füzet a szülőknek a havi jelentősebb eseményekről,
Jellemzés a szakértői bizottsági, illetve egyéb szakvizsgálatokhoz.

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás
feladatait — a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített —
fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján végzi a bölcsőde. Az egyéni
fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus
(terapeuta) készíti el. Központilag kiadott nyomtatványon egyéni fejlesztési naplót vezet.
A gyermek fejlődését a korai fejlesztést értékelő lapon értékeli. Az egyéni fejlesztési
tervet és az értékelési lap egy példányát megküldi a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy példánya az intézményben marad.
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II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A bölcsődei minimum személyi feltételeket a 15/1998.(IV.30.) N.M. rendelet 1.
sz melléklete határozza meg intézményünkre vonatkozóan az alábbiak szerint:

1 fő
2 fő
1 fő

Engedélyezett létszám (fő)
intézményvezető
kisgyermeknevelő/l csoport
dajka

Szakalkalmazottak továbbképzési lehetőségei:
A 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai
szempontból professzionális felkészültséget igényel, és a fő hangsúly már nem a gondozási
feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, szocializációs tevékenységekre, valamint a
korai felismerésre. Ezért fontos, hogy a kisgyermeknevelő komplex ismerettel, tudással
rendelkezzen, melyet a megfelelő képzés elsajátítása által képes megszerezni.
Kisgyermeknevelőink, tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják el
munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben
tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért munkaidöjükön túl, sokat áldoznak szabadidőjükből
is arra, hogy a bölcsőde a szakmai szabályoknak megfelelően működhessen, ezáltal a
gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára
kötelező a szakmai továbbképzést a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza.
kisgyermeknevelő I. — 60 pont/ciklus
Továbbképzés megnevezése
I.ciklus 2018 - 2024
Családpedagógiai képzés
Topsec Informatikai és Oktatási Kft.
Tanúsítvány 2019_Csaladpedagogia_0222_2cs-15
Bölcsődében, mini bölcsődében intézményvezetői képzés
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének
elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta
ártalmak azonosítása, kezelése
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
Igazolás SZOC/1378/2019.
„Felismerés és támogatás”-a kora gyermekkori intervencióról
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
Igazolás SZOC/2150/2019.

kisgyermeknevelő II. — 60 pont/ciklus
Továbbképzés megnevezése
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Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.Családbarát
Országos Nonprofit Közhasznú Kft.

Dátum

Pontsz.

2019.03.22.

20

2019.06.22.

20

2019.06.26.

40

2019.10.30.

30

Dátum

Pontsz.

I. ciklus 2018 - 2024
A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének
elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta
ártalmak azonosítása, kezelése
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
Igazolás SZOC/1378/2019.
„Felismerés
és támogatás”-a kora gyermekkori intervencióról
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
Igazolás SZOC/2150/2019.

2019.06.26.

40

2019.10.30.

30

Bölcsődei dajka munkakör. A bölcsődei dajkának 2019. december 31-ig az Nm.
rendelet 176§ (3) bekezdése szerint 100 órás bölcsődei dajkaképzést kellett elvégeznie, és így
megfelelt a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz melléklet II. rész „I. Alapellátások cím 2.1 és
Országos dajka
Nonprofit
Közhasznú
Kft.Családbarát
2.2.Családbarát
pontjában a bölcsődei
munkakörhöz
megállapított
képzési követelményeknek.
Országos Nonprofit Közhasznú Kft. 2019.06.26.
40
III. TÁRGYI FELTÉTELEK
A készségfejlesztő játékokat folyamatosan pótoljuk, jelentősebb beszerzés az 1%-os
adó felajánlásokból és a jótékonysági rendezvény bevételéből történt. Kisgyermeknevelőink
az évszakoknak megfelelő dekorációval teszik hangulatossá bölcsődénket. A karbantartási
munkálatokat folyamatosan végezzük, a nyári szünet idején megtörtént a tisztasági meszelés
és a kazán javítása.
2019-ben megvalósult fejlesztések, beszerzések:
Udvari játékok
o
oszlop csere a teraszon
o
örökzöld cserje ültetése, régi balesetveszélyes bokrok megszüntetése, új telepítés
(jótékonysági rendezvényen befolyt összegből)
o
homokozó lefedése fa mobil tetővel ( jótékonysági rendezvényen befolyt
összegből)
Csoportszoba
o A csoportszoba berendezése teljesen megújult. A jótékonysági rendezvény
bevételének ránk eső részéből szekrénysort vásároltunk, kiegészítő polcokkal.
o A készségfejlesztő játékok folyamatos pótlása.
o Nagymozgásos játékok vásárlása (szülői adományból)
o Finom motorikát fejlesztő matatófal vásárlása és készítése.
o Önnálósodást segítő falitárolók beszerzése.
Átadó
o A belső falak nedvesedésének és penészedésének megszüntetése, újrafestése.
Tervezett fejlesztések:
A 6/2016.(I11.24.) EMMI rendelet, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosítása-,
indokolttá teszik az alábbi fejlesztéseket.
o
Fedett babakocsi és kerékpár tároló, melyet a jogszabály is nevesít
(5. melléklet 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet).
o
Terasz tető lécek karbantartása
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

Szigetelés javítása,(teraszon madárfészkek megszüntetése)
udvari játékok folyamatos karbantartása, festése
gumitégla telepítése
Átadóban radiátor folyamatosan szivárog, fal újra vizesedik. Az elfolyás miatt a
kazán
is sűrűn leáll.
A konyhából és folyosóról áradó folyamatos emésztőszag megszüntetése.
Ablakcsere ( balesetveszélyesek, nem energiatakarékos
tányérok, poharak pótlása
homokpótlás a homokozóban
folyamatos tisztítószer ellátás

A Szülői közösség kérésre a rokkantparkoló felszabadítása. A bölcsőde előtt csak
rokkantparkoló van. A szomszédok nehezen, vagy már nem tolerálják, hogy folyton előttük
parkolnak. A pályázat lezárult, ellenőrzés megtörtént, ezért lehetséges a parkoló
felszabadítása.
IV. BÖLCSŐDEI TÉRÍTÉSI DÍJ
A bölcsödet térítési díj megállapítása az Szt. 115§-a alapján, illetve a Gyvt. 147. §-a
alapján történik. A gondozott gyermekek részére napi négyszeri (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna) étkezés biztosított. A térítési díj: 508.-Ft/fő/nap
Gondozási díj: 0.- Ft/fő/nap
A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek számár, ha a következő kritériumok közül akár egy is fennáll:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 tartós betegség, vagy fogyatékosság
 egészséges, de a családjában nevelkedő testvére tartós beteg vagy fogyatékos
 három vagy több gyermek a családban
 nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság
 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 130%-át (2020. évben 139.185 Ft).
Térítési díjat fizetők számának alakulása:
Megnevezés
kedvezményben nem részesülő
100%-os kedv. részesülő

2019. május
5 fő
7 fő

A 100%-os kedvezményben részesülők jogosultságai - 2019. május
Három, vagy több gyermek a családban
1 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

1 fő

Az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át

5 fő
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ÉLELMEZÉS
A gyermekek élelmezése a modern táplálkozástudományi elvek szem előtt
tartásával történik. Intézményünkben a bölcsődés gyermekek élelmezése során
figyelembe vesszük a 37/2014. (VI.30.) EMMI rendeletben foglaltakat. Az étrend
tervezésekor arra törekszünk, hogy a gyermek a bölcsődei minimum négyszeri étkezés
alkalmával minél több zöldséget és gyümölcsöt kapjanak. Figyelünk a napi energia,
fehérje és szénhidrát bevitelre. szem előtt tartjuk az ételek allergén tartalmát. Az
intézményi étkezés során a gyermekek számára a napi ajánlott tápanyag értékek 75%-át
biztosítjuk. A bölcsődénkben elhelyezett gyermekek között nincs diétás étkezést igénylő.
Étkezések alkalmával figyelembe vesszük a gyermekek mennyiségi és időbeli
egyéni igényeit. Minden gyermek a saját szükségletének megfelelő mennyiséget fogyaszt
el a felkínált ételből, lehetőséget biztosítunk az önálló étkezésre való törekvésben.
V.

VI. STATISZTIKA - 2019. május 31.
Megnevezés
Engedélyezett férőhelyek száma
Beíratott gyermekek száma
(2019. 05.31.)

Gyermek életkora
12 - 23
24 - 35
36 - 47
hónapos
hónapos
hónapos

Összesen
fő

-

-

-

10

1

9

2

12

-

11

-

11

-

-

-

0

Veszélyeztetettség miatt
soron kívül elhelyezést nyert

-

-

-

0

Egyedülálló szülő gyermeke
Igazolt munkahellyel
rendelkező szülő

-

1

-

1

Óvodai nevelésbe távozók száma
Férőhely hiányában
elutasítottak száma

7

7

VI. A BÖLCSŐDE KAPCSOLATRENDSZERE
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja
a gyermek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a
kisgyermeknevelők között partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a
gyermekek
harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja
szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a
gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A
kisgyermeknevelő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a
szülőt gyermeke nevelésében. Kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről.
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A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség,
a személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek
személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ
megosztása.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, egyéni kapcsolattartási
formák beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, üzenő-füzet, családlátogatás, csoportos
kapcsolattartási formák: szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések, hirdetőtábla,
nyílt napok, írásos tájékoztatók, szervezett programok, stb. Mivel mindegyik más-más
szerepet tölt be, célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni közülük.
Kapcsolattartás az óvodával. Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk az egy
intézményként működő bölcsőde-óvoda lehetőségeit, és biztosítsuk a gyerekek 20 hetes kortól
6-7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő nevelését, gondozását, fejlesztését. Az
óvoda mindenkor épít a bölcsödében folyó munkára. A gyermekek bölcsődés társaikkal a
megosztott közösségben kezdhetik el az óvodai életet. A bölcsőde -óvoda mindennapjaiban,
rendezvényeiben és ünnepeiben is egy közösséget alkot.
3. ÓVODA
Szervezeti felépítés:

A törvényi előírásoknak megfelelően minden csoportban 2 fő óvodapedagógus és a 2011. évi
CXC törvény 2. melléklete alapján 1 fő dajka látja el a napi feladatokat.

Humán erőforrás:
Engedélyezett álláshelyek
Óvodapedagógus
Pedagógiai asszisztens
Dajka
Óvodatitkár

11
1
5
1
40

Karbantartó
Képesítési adatok
Közoktatás vezető szakvizsga
Vezető óvodapedagógus szakvizsga
Óvodapedagógus alapvégzettség (főiskola)
Besorolási adatok
Pedagógus I
Pedagógus II
Megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozók
Logopédus
Gyógypedagógus, SZIT- terapeuta

2
1
2
8
7
4
1
1

Csoportjaink egyéni arculata
Csicsergő, Zümmögő csoport – Művészeti nevelés
Alapvető cél a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. Ehhez
szükséges, hogy az esztétikai nevelés nagyobb hangsúlyt kapjon, hassa át az egész óvodai
nevelést és a tevékenység-formákban is nagyobb szerephez jusson.
A gyermeki személyiséget úgy szeretnénk alakítani a művészeti nevelés segítségével,
hogy nyitott, érdeklődő, önálló, természetszerető- védő, tisztelettudó, segítőkész egyén váljék
belőle.
Feltételezzük, hogy minden gyermekek vonzódnak a meséhez, zenéhez és az alkotó
tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapják, kialakul tartásuk, önállóvá,
nyugodttá és kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, rácsodálkozni.
A gyermekek esztétika iránti fogékonyságának alakításban alapvető feladat:

az esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása;

harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejélődésének elősegítése;

az egészséges, esztétikus természeti, tárgyi-és társadalmi környezet biztosítása,
segítse a szépérzék kialakulását;

képesek legyenek a tárgyi – emberi - természeti környezetben észrevenni a
szépet, a csúnyát;

az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai
ítéletének;

a művészeti tevékenységekhez kapcsolódjanak rácsodálkozási élmények, s ez
által a gyermekekben erősödjön az élmény befogadó képesség;
Katica és Nyuszi csoport – Néphagyományőrzés
Nevelésünk tartalmát a néphagyomány ápolás sokszínű tevékenységrendszere
gazdagítja. A gyerekek cselekvésén keresztül olyan, a későbbi életére is meghatározó
élményeket kap, amelyek a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. A
mindennapok és egyes jeles napok hagyományőrző szokásai az óvodai élet
tevékenységrendszerébe jól illeszkednek.
A néphagyomány őrzés jeles napjai

Mihály napi vásár és a szüret
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lovas hagyományok őrzése

Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a 4. vasárnapig)

Mikulás
(december 6.)

Luca nap
(december 13.)

Karácsony érzelmi előkészületei

Farsang (Vízkereszttől – jan.6.- húshagyóig)

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)

Pünkösd (Húsvét után az 50. nap)
Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez a gyermekek
kíváncsiságát folyamatosan kielégítő, változatos tevékenységet biztosítunk. a hagyományok
ápolása közben az együttjátszásunk, együttmunkálkodásunk, tervezgetésünk örömtelivé,
izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Kiemelkedő jelentőséggel bírnak ünnepeink, melyek
közösség-formálásunk és a családdal való együttműködésünk alappillérei. Maga az ünnep,
külsőségeivel együtt vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, hogy legyen. Az ünnepre
való készülődés aktivizálja a gyermekeket, felkelti kíváncsiságukat. A gondolatok, ötletek
születése, majd a célok kitűzése, működésbe hozza fantáziájukat. A megvalósításban vállalt
szerepek az intellektuális és gyakorlati tevékenységek hosszantartó láncolatai. Maga az ünnep
a kiteljesedés, közösségünk érzelmeit, gondolkodását, magatartását formáló erő. A
hagyományápolás színesebbé és gazdagabbá teszi mindennapjainkat. A népszokásokról
keveset közvetít a család, így feladatunknak tartjuk, megismertetni gyermekeinkkel azokat az
értékeket, melyek ha nem léteznének nem lenne min megvetni lábunkat. A népi játékok
meghatározó szerepet töltenek be nevelő munkánk során. Nagy hangsúlyt fektetünk a
kézművesség kínálta lehetőségek maximális kihasználására. Ezáltal ismertetjük meg
gyermekeinket az ősi népi kézművesség értékeivel, az ősi technikákkal, ösztönözve őket az
alkotás örömének felfedezésére, a munka megbecsülésére, véleményalkotásra, a természet
szeretetére.
Maci csoport – Egészséges életmódra nevelés
Egészséges óvodai környezet, kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör kialakításával,
egészséges életmód szervezésével segítjük a gyermekek fejlődését, figyelembe véve eltérő
testi - lelki szükségleteiket. Egészséges életmódra nevelünk az egészséges életvitel igényének
kialakításával, a gyermekek mozgásigényének kielégítésével, harmonikus, összerendezett
mozgásfejlődésének elősegítésével.
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges
életmód, testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés
szokásainak alakításával.
Statisztikai adatok
Intézményi adatok

Férőhely
Óvodai nevelésben résztvevő összes

2018.10.01.
125

2019.10.01.
125

115 fő

121 fő
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Várható 2020.
125
120

gyermek
Férőhely kihasználtság %
Csoport átlaglétszám
SNI gyermek
SNI-vel felszorzott létszám
SNI-vel felszorzott csoport átlaglétszám
Napi nyitva tartás
Napi nyitva tartási óra
Óvodai csoportok száma
Étkező gyermekek létszáma
HH / HHH gyermekek
A tényleges összlétszám %
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű
A tényleges összlétszám %

92 %
23 fő
5 fő
126 fő
25 fő
600-1630
10,5
5
89 fő
9 fő
7%
5 fő
4%

97 %
24 fő
4 fő
130 fő
26 fő
600-1630
10,5
5
119 fő
11 fő
9%
7 fő
6%

96%
24 fő
4 fő
129
26 fő
600-1630
10,5
5

A gyermekek adatai
Időpont

Nemek aránya

Nem magyar
állampolgár

fiúk

lányok

-

60 fő
54 fő

55 fő
67 fő

2018.10.01.
2019.01.01.

Iskolaköteles gyermekek
6. életévét betölti 08.31-ig
Óvodai szakvélemény alapján iskolaérett
Oktatási Hivatal szakvéleménye alapján óvodában marad
Szakértői vélemény alapján óvodában marad

Fejlesztő tevékenység

A gyermekek korösszetétele
3 évesnél
3 éves 4 éves 5 éves
fiatalabb
5 fő
29 fő
28 fő
37 fő
3 fő
33 fő
30 fő
29 fő
2018
31
25
5
1

fő
8
7
6

logopédia terápia
gyógypedagógia
SZIT/TMSM terápia

2019
40
31
6
3

2018/2019
heti óra
3
2
2

6 éves
16 fő
26 fő

várható -2020
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2019/2020
fő
heti óra
11
3
10
2
5
2

Csoportok adatai
Időpont
október
2018/2019 1.
létszám/SNI május 31.
aug. 31.
Időpont

Maci
kiscsoport

Csoport neve / Típusa
Katica
Nyuszi
Csicsergő
vegyes
kiscsoport
nagycsoport
csoport

Zümmögő
középső
csoport

15

25/1

24/2

25

26/2

17
17
Maci

26/1
26/2
Nyuszi

24/2
25/2
Katica

26
26
Csicsergő

26/2
26/1
Zümmögő
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2019/2020
létszám/SNI

október
1.

kiscsoport

középső
csoport

vegyes
csoport

kiscsoport

nagycsoport

20

28/2

24/2

25

24

Pedagógiai folyamatok
Éves munkatervünket a stratégiai dokumentumokkal összhangban készítettük el. Az
operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálta, és a
dokumentumokban nyomon követhető. A pedagógiai folyamatok, a személyiség- és
közösségfejlesztést, az elvárt nevelési eredmények elérése, a szülők, gyermekek és
munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálták. A
megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
adottságait figyelembe véve – megjelentek az óvónők tervező munkájában. A teljes
pedagógiai folyamat nyomon követhető a csoportnaplókban, valamint a gyermeki
produktumokban.
A gyermeki teljesítményeket folyamatosan követjük, dokumentáljuk, elemezzük, és szükség
esetén fejlesztési tervet készítünk, amely a róluk vezetett dokumentációban nyomon
követhető.
Személyiség- és közösségfejlesztés
Óvodánkra a támogató szervezeti és fejlesztési kultúra jellemző. A lassú ütemben
fejlődő, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek
megkülönbözte-tett figyelmet kapnak. Napi munkakapcsolatot tartunk fenn szakmai támogató
hálózattokkal, szervezetekkel. A gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások,
a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú. Az
alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, - különös tekintettel az intézményi
hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára - követhetők.
A pedagógiai munka feltételei
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, rendelkezünk a fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel. A
megvalósítás anyagi fedezetét döntően a jövőbeni pályázati lehetőségekből kívánjuk
biztosítani. Reményeink szerint a megvalósítás fázisába érkezik az 1. sz óvoda energetikai
fejlesztése pályázati forrásból.
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége
megfelel a nevelő-munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. Intézményünkben
rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. A
humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése annak érdekében történik, hogy a
munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek,
elvárásainak. Az intézményi szükségleteknek megfelelően, és az óvodapedagógus egyéni
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életpálya figyelembe vételével készítettük el továbbképzési programunkat, melyben prioritást
élvez munkatársaink felkészítése, a tanfelügyeleti ellenőrzésre, és a minősítési eljárásra.
Továbbképzések
Az intézményi továbbképzési programban meghatározott elvek alapján a 20192020-as továbbképzési terv tartalma szerint.
Továbbképzés megnevezése
„Felismerés és támogatás”-a kora gyermekkori intervencióról

Óraszám Fő
2
30

„Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás: áttekintés és esetmegbeszélés”
„A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz
kapcsolódó attitűdök átadásának módja”
Családpedagógiai képzés
IKT képzés
Közösségi Újraélesztési és Elsősegélynyújtási tréning

20
20
20
20

1
4

2
1
1

4. KÖZMŰVELŐDÉS és VÁROSI KÖNYVTÁR
Közművelődés
Az Általános Művelődési Központ Béke parki épülete közösségi és kiállító tér is,
amely adottságait kihasználva a sokszínű kulturális és sportélet színtere, és egyben
funkcióhoz kötődő szolgáltatások működtetője. Az intézmény, vezető szerepet tölt be a
város közművelődésben a szórakoztató, az ifjúsági és többgenerációs rendezvények, városi
ünnepségek, kiállítások, hangversenyek, nemzeti ünnepek szervezésében. Befogadója
tanfolyamoknak, civil és sport szer-vezeteknek, művészeti csoportoknak, vallási és politikai
eseményeknek. Az elmúlt esztendő gazdag kulturális kínálatot eredményezett a kis létszámú
szakmai kollektíva elhivatottságának köszönhetően. Szoros költségvetésünk ellenére sikerült
színvonalas rendezvényeket szervezni.

Személyi ellátottság
Közművelődés

Városi Könyvtár

Infotechnikai
csoport
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Kiszolgáló személyzet

Csoportok

1 fő
karnagy
(megbízási jogviszonyban)

1 fő
intézményegység vezető
1 fő
művelődésszervező
1 fő
portás

1 fő
lovas terapeuta
(megbízási jogviszonyban)

1 fő
könyvtáros
1 fő ügyviteli dolgozó
+ 2 fő közfoglalkoztatott

1fő
technikus

1 fő
takarító

1 fő
rendszergazda

+ 2 fő közfoglalkoztatott

1 fő
mazsorett csoportvezető
(egyesületi alkalmazásban)

Nőklub
(Térítésmentes)
Foltvarró klub
(Térítésmentes)
Meridián torna
(Térítésmentes)

2019. évi megvalósult RENDEZVÉNYEK saját és partnereink hálózatában
Újévi koncert, Magyar Kultúra Napja, Mozgáskorlátozott Egyesület- farsangi összejövetel
Mezőhegyes Kupa Kispályás Labdarúgó Torna, Tehetséges fiatalok délutánja,
Foltvarró kör évkezdő foglalkozása, Nőklub évnyitó, Békés Megyei Agrárkamara - Fórum,
Széchenyi és kora- Papp Éva előadása, Kozma Ferenc Szakképző iskola szalagavatója,
Molnár László fotókiállítás, Nőnapi rendezvény, Bölcsődei és Óvodai Jótékonysági
Rendezvény, Kézimunka kiállítás, Nemzeti Ünnepünk március 15. – Városi ünnepség,
1848/49 Emlékfutás, Kerekes György előadás, Középiskolás közlekedési vetélkedő,
Nemzetközi Birkózó verseny, Megyefutás, Mezőhegyesi Mozgáskorlátozottak közgyűlése,
József Attila Versmondó Verseny, Gyöngyszemek Mazsorett Gála,
Könyvtár Olvasó-terasz átadása, Tűzzománc kiállítás, Antikvár könyvvásár,
Mezőhegyes 30 éve város - jubileumi ünnepség:
Laczó András az operaház magánénekesének és művésztársainak előadása,
Szent György napi rendezvény: sakkverseny, búcsú, rajzverseny, tűzzománc kiállítás, „Süsü
és barátai” kiállítás, Honfoglalósdi, rajzverseny és tűzzománc kiállítás,
Lovas terápiás verseny Hódmezővásárhely
Szokolay Kórus a római kat. templomban
Nemzetközi Rendőr Lovasverseny – előző napon a résztvevők díszelgő felvonulása
Országos Balesetmegelőzési Bizottság – BMBB Közlekedésbiztonsági nap
Kálvin Kórus előadása a római kat. templomban, Városi Gyereknap,
I.Városi Pedagógusnap a Ménesbirtokon,
Dóbisz Áron orgonakoncert a kat. templomban,
Mezőhegyes Város Fúvószenekara a római katolikus templomban
Pünkösdi Pingpong bajnokság, Mesés délután a városi könyvtárban I.
I. Hegyesi BMX Jam, Mesés délután a városi könyvtárban II.
XXXVII. Mezőhegyesi Gyermek Néptánctábor, Erzsébet tábor: VII. Lovastábor
Mesés délután a városi könyvtárban III., Kertmozi-sorozat,
Retro mezőhegyes Találkozó, Erzsébet tábor Foci I., Antikvár könyvvásár,
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Szent István ünnepe: kulturális és sport programok, fúvószenekarok és mazsorettek
nemzetközi találkozója, Duma’Színház előadása, tűzijáték,
Európai Mobilitási Hét, Lovasterápiás verseny Fót, Idősek napja összvárosi rendezvény,
Országos Könyvtári Napok: Kerekes György előadás, Papp Éva előadás, Kepenyes Pál zenés
előadás, Antik könyvvásár, Szűcsné Kurucz Saci kiállítása,
Országos Könyvtári Napok – Könyves Vasárnap
Aradi vértanúk napja – Templomkoncert,
Nemzeti ünnepünk október 23. – Városi megemlékezés, kerékpártúra
Rajzfilm-napok, József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Jótékonysági Rendezvény,
Mikulás szolgálat, Antikvár könyvvásár,
Karácsonyváró Mezőhegyes (vallási – kulturális - családi program): adventi gyertyagyújtás,
városi karácsony, véradók köszöntése
Táborok
2019. nyarán 3 tábor valósult meg munkatársaink közreműködésével, a résztvevő
gyermekek száma összesen 81 fő.
Erzsébet Tábor Program:
36. Mezőhegyesi Gyermek Néptánctábor – 40 fő
7. Lovastábor – 20 fő
Foci-tábor – 21 fő
Mezőhegyes Város Fúvószenekara
A 2019-as évet a hagyományosan megrendezett Újévi Koncerttel kezdték.
Az év folyamán az alábbi fellépéseik voltak:
Június: Pünkösdi Hangverseny
Július: Ambrózfalva, Magyarbánhegyes, Nagylak,
Augusztus: Augusztus 20.- Mezőhegyes, Tótkomlós, Lőkösháza, Kevermes,
Csanádpalota
Szeptember: Dombegyház
A zenekar hangszerállományán jelentős felújítást igényel, szükség lenne a folyamatos
felújítás megoldására. A zenekar létszáma jelenleg stabil 30 állandó tagjuk van de az
utánpótlás nincs biztosítva, különösen a rézfúvóshangszereknél. Új hangszereket kaptunk a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. jóvoltából.
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
A Gyöngyszemek 4 csoportban edzenek:
Margaréta csoport (4-8 évesek)
Gyöngyvirág csoport (8-12 évesek)
Rubin csoport (10-16 évesek)
Smaragd csoport (16 év fölött)
Összesen:
2018-hoz képest a létszám emelkedett.

47

12 fő
12 fő
8 fő
11 fő
43 fő

Csoportvezetők:





Margaréták:
Gyöngyvirágok:
Rubintok:
Smaragdok:

Kecskés Eliza
dr. Paulik Ildikó
Polacsik Vivien
dr. Paulik Ildikó

A felnőtt csoportból 3 fő dr. Paulik Ildikó, Surányi Erzsébet, Kecskés Eliza sikeresen
elvégezték a Mazsorett Oktatói képzést Debrecenben. 2019. szeptemberétől Polacsik Vivien
is ezen a képzésen vesz részt.
A három féléves képzés kéthetente szombatonként zajlik Debrecenben, és vizsgákkal záródik.
A tandíjat az egyesület fizeti, az útiköltséget a saját pénzből finanszírozza.
A mazsorettes lányoknak a képzés mellett a ruhákat, eszközöket is folyamatosan pótolni kell.
Pomponokat vettek, új ruhákat készíttettek, botokat vásároltak.
Szeptember óta az Újévi Koncertre készültek.
Az ÁMK költségvetéséből havi 50.000,- Ft működési támogatást nyújt a csoport
részére, ezen túl technikai eszközökkel, berendezéssel és szervezéssel is segíti
rendezvényeiket.
A 2019. év eseményei
Esemény
Zenekarral közös főpróba az Újévi Koncertre
Újévi Koncert
Végegyházán Újévi Koncert
Egyesületi közgyűlés. Mazsorettes szülői értekezlet.

Főpróba a mazsorett bálra
Lovasverseny eredményhirdetésen közreműködés, Lovas
rendőrökkel műsor, vonulás
Nagybánhegyes falunapok, Paprikafesztiválon szereplés a
zenekarral.
Surányi Erzsébet mazsorett oktató esküvőjén vonulás zenekarral.
Lőkösháza - Falunapokon szereplés
Tótkomlóson Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó, Mazsorett
Felvonulás és műsor
Mezőhegyesen ünnepi szereplés, vendégek fogadása, nemzetközi
találkozó, felvonulás és műsor a ligetben.
Kevermes falunapok. Szereplés a zenekarral együtt.
Mazsorettre beiratkozás, új tagok érkezése, felvételi alkalmassági
próba. Csoportok újra osztása. csoportvezetők kijelölése.
Kövegy falunapok. Mazsorett szereplés
Télapó érkezik a mazsorettes gyerekekhez, ajándékot hoz,
műsorral köszöntötték a vendéget.
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A 2019-as év programjai mellett minden hétfőn, szerdán és pénteken mazsorett próbák
zajlanak.
Lovas-terápiás csoport
A lovas-terápiás oktatás 2013-ban indult. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a
település költségvetésében rögzíti a képzéshez szükséges forrást úgy, hogy azt a József Attila
Általános Művelődési Központ foglalkozásaként nevesíti. A foglalkozás feltételeit a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt biztosítja.
Lovas terapeuta: Kézsmárkiné Piti Irén
Gyógypedagógus: Molnárné Lakatos Edina
Gyógypedagógiai asszisztens: Kecskés Sándorné és Varga Éva
A gyermekek a heti foglalkozásokon túl évente két alkalommal vesznek részt versenyeken.
XIX. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál - 2019.06.10. Hódmezővásárhely
Eredmények:
9 db I. hely,
10 db II. hely
1db III. hely
2 db IV. hely
Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas és Lovasterápiás Versenye Fót - 2019.09.27-29.
A Magyar Lovasterápiás Szövetség az idei évben is megrendezte a fogyatékkal élő
gyermekek terápiás lovas versenyét. Mezőhegyes Várost immár a hetedik alkalommal a
Nóniló csapat képviselte, kísérőként Molnárné Lakatos Edina gyógypedagógus, Kecskés
Sándorné, Varga Éva gyógypedagógiai asszisztens, Soósné Záluszki Mária ÁMK igazgató
támogatták, segítették a gyerekeket a sikerek elérésében. Természetesen mindez nem jöhetett
volna létre, ha a lovas terapeutánk Kézsmárkiné Piti Irén nem készítette volna fel a gyerekeket
a tanév során. Nagy öröm volt számunkra, hogy az idei versenyen már saját lovat, Indiát is
tudtunk magunkkal vinni, aki a verseny előtti készülődésben sikeres terápiás lovas vizsgát
tett, Máté Ferenc belovagló segítségével.
Eredmények.

Szegedi Balázs BÉ1-1 hely, A6/K 2. hely,
Balassa Alexandra: BT1-1 hely, A6/N 2. hely
Burus Richárd BÉ2-2. hely, A6/N-1 hely,
Balassa János BÉ2-2. hely, A6/N-3 hely
Balassa József: A6/N-1.hely, BH 2.-5. hely
Csordás Barbara: BÉ3-3. hely
Szegedi Réka: BT3-1 hely
Mag Fruzsina Katalin: BÉ3-2. hely
Krizsán Ramóna Daniella: BE3-2. hely
Polgár Márk: BÉ3-4. hely
Szépe Dorina:2-8.hely, A6/N 4. hely
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Jámbor Vilmos Emlék csapatváltó verseny III. forduló 3. hely: Csordás Barbara,
Szegedi Réka, Mag Fruzsina, Krizsán Ramóna.
Díjlovasokkal közös csapatverseny: - 2. hely - Csapattag: Szegedi Réka
Összesített csapatverseny:19 csapatrésztvevő. IV. hely Nóniló csapata
A csapat az eredményes szereplésért pénzdíjazásban részesült, melynek összege
300 000 Ft. Ezt az összeget a terápiához szükséges felszerelésekre, valamint közös
kirándulásokra fordítjuk, lehetőséget adva a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan helyekre
ahová csak lehet. Többnyire nehéz körülmények között élnek ezért családi körben ezek a
kirándulások nem tudnak megvalósulni.
Partner szervek rendezvényei, intézményen kívüli tevékenységeink
Intézményünk szolgáltató funkciójához szorosan hozzátartozik, hogy befogadja más
intézmények, civilszervezetek, magánszemélyek és cégek rendezvényeit. Ekkor a hely
biztosítása mellett igény szerint technikai (hangosítás, asztalok, székek, paravánok, fotó,
video) és szervezési segítséget is nyújtunk. Kiemelten fontosnak tartjuk és partnerként
kezeljük városunk két oktatási intézményének rendezvényeit. Egyre szorosabb a kapcsolatunk
a Mezőhegyesi Sportegyesülettel. Helyet biztosítunk közgyűléseiknek, valamint dolgozóink
segítenek az egyes adminisztrációs, hangtechnikai, eredményjelzői feladatok ellátásában is,
mind az ÁMK épületében, mind az MSE pályán.
További egyesületek kérik rendezvényeikhez a művelődési központ munkatársainak
segítségét: Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület, Mezőhegyesi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület, József Attila Általános
Művelődési Központ Óvodás és Bölcsődés Szülői Munkaközössége, Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola Szülői Munkaközössége, illetve a RETRO Mezőhegyes csoport.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel, kölcsönösen segítjük egymás
rendezvényeit. Asztalokat, székeket, paravánokat, dobogókat, adunk kölcsön, illetve
hangtechnikát biztosítunk.
Környező települések közül a Végegyházi Barangoló Egyesülettel, és a
mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központtal, a Békés megyei Rendőrkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottságával, és a Pitvarosi Család-és Karrier Ponttal van szoros
kapcsolatunk. Az elmúlt években több pályázatban közösen vettünk részt.
A mezőkovácsházi Duma’Színház fennállása óta minden évben nálunk tartja
hagyományos nyári tréningjét, melyet augusztus 20-án egy fergeteges előadással zár,
városunk lakói és a környékbeli településekről hozzánk látogató közönség számára.
Kiemelt szakmai partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei
Igazgatósága és a békés Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete.
A város lakossága körében egyre népszerűbb a Mikulás- szolgáltatásunk.
Folyamatosan nő az igénybe vevők száma. 2020-tól javasolt két napra tervezni, a nagy számú
jelentkezés miatt.
Munkatársaink rendszeresen közreműködtek vidéki csoportok városunkba
látogatásakor idegenvezetéssel és fotózással.
Folyamatosan jelen vagyunk a városban megvalósuló egyéb programokon valamilyen
technikai segítséggel (hangosítás, asztalok, székek, paravánok, fotó, videó). Ezek közül a
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hangtechnikai segítséget kérik a leggyakrabban, szinte nincs olyan hét, hogy
hangtechnikusunk munkáját ne venné igénybe valamelyik partnerünk, a Polgármesteri
Hivatalban, Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, az
Alapszolgáltatási Központban, az MSE pályán, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
lóversenypályán és a Nonius Hotelben megvalósuló rendezvényeken.
Kiemelt pályázatok:
1. Az EFOP 4.1.8. Mezőhegyes József Attila ÁMK Könyvtári Intézményrendszer
Fejlesztése, amelyre 39,76 millió forintot nyert.
Ebből az összegből egy olvasó terasz lett kialakítva.
Továbbá 17 millió forint értékben informatikai és audiovizuális eszköz került beszerzésre:
10 db asztali számítógép, 10 db monitor, 10 db vezeték nélküli egér, 10 db Wi-fi router, 2 db
projektor, 20 db táblagép, 5 db laptop, 20 db küldő HDD, 1 db fényképezőgép, 1 db
videokamera, 1db vetítő vászon, 1 db LED fal, 10 db számítógép asztal hozzá tartozó
székekkel, 2 db könyvszállító kocsi, és 2 db könyvbemutató állvány.
Az ünnepélyes átadóra április 17-én került sor, melyen közreműködött a Szeged Classic Trio.
2. EFOP 3.3.2. Közművelődési és Köznevelési Programok Megvalósítása a József
Attila ÁMK közvetítésével címmel 2019. augusztusában zárult le (az Irányító Hatósággal
történő egyeztetések még tartanak, a programelemek dokumentálása folyamatban van). A
program 2018. áprilisában indult, és 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Az előkészítő munkák és szakmai anyagok elkészülte után, áprilisban megkezdődtek a
programban vállalt rendszeres foglalkozások, heti, havi szakkörök:
Foglalkozássorozat - Drámapedagógiai foglalkozás,
tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoportok,
versenyek, vetélkedők,
műhely- és klubfoglalkozás,
témanap, témahét, művészeti csoportfoglalkozások, kulturális óra.
A szakmai megvalósítóknak minden alkalommal, minden eseményről pontosan
dokumentációs feladatokat kellett végrehajtaniuk (haladási napló, névsor, fotók). A
projektben megvalósított foglalkozásokon részt vevő gyermekek megismerték a szűkebb és
tágabb lakókörnyezetük hagyományait, értékeit, valamint a Mezőhegyeshez kötődő lovas
hagyományokat, néphagyományokat. Természetesen kiemelt szerepet kapott a Mezőhegyesi
Nemzeti Ménesbirtok Zrt., múltja-jövője.
Alaklomról, alkalomra erősítettük a gyerekek környezet állapota iránti érdeklődését,
megóvásának fontosságát valamint segítettük környezettudatuk, felelősségérzetük fejlődését.
Figyeltünk arra, hogy, tartsák tiszteletben egymás munkáját, segítsék egymást az
eredményesség érdekében. Fontos volt a munka során, hogy a kevésbé ügyeseket,
visszahúzódókat kiemelt figyelemmel támogassák, bíztassák, örüljenek egymás
eredményeinek. Ezt úgy értük el, hogy a csoportok munkáját egyben értékeltük, az
értékelésben fontos szempont volt, hogy mindenki részt vett-e a munkában, és milyen volt a
csoport hangulata, munkamegosztása, munkastílusa. Pozitívan értékeltük a másik csoportnak
nyújtott segítséget. A közös munka révén erősödött egymás iránti felelősségtudatuk, fejlődött
a kreativitásuk. Figyelmet fordítottunk annak érzékeltetésére, hogy egy közösséghez
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tartoznak. Nem számít ki milyen körülmények közül érkezett, ebben a közösségben
mindannyian egyenlők. Legnagyobb sikere a zenés foglalkozásoknak volt. A gyerekek
izgatottan vártak minden alkalmat, és aktív résztvevők voltak. A zenés foglalkozások
segítségével fejlesztettük megfigyelőképességüket, gondolkodásukat. A közös éneklés
fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermekek akarat ereje. A tábor során,
szakmai programokon minőségi oktatást kaptak a táborozók, mindezt olyan formában, hogy
igazi szabadidős élményt nyújtson vagyis a közösségépítésen túl, a hasznos szabadidő
eltöltést helyeztük előtérbe.
A résztvevő gyermekek havi szakkör – keretében a megismerkedtek Mezőhegyes
kulturális örökségi értékeivel. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság központjának
Világörökség várományos épületeivel. A szíjgyártással, Noniusz lófajtával, vasúttörténettel.
Nem csak elméletben beszéltünk mindezekről, hanem ellátogattunk a Nemzeti Ménesbirtok és
tangazdaság központjába, ahol megnéztük a világörökség várományos épületeket, a kocsi
múzeumot, a Nonius lovakat, Valamint a helytörténeti gyűjteményben és a vasútállomáson is
voltunk.
A Heti szakkör – témája a "Művészek és katonák": kulturális jelentőséggel bíró
kiemelkedő személy a magyar történelemben volt. A foglalkozásokon bemutattuk, hogy
Görgey Artúr, Jókai Mór, Kossuth Lajos nemcsak mint neves történelmi személy, hanem mint
hazájukat szerető és ismerő természettudósok is figyelemre méltó és jelentős munkássággal is
rendelkeztek. A foglalkozások az Általános Művelődési Központban valósultak meg.
Foglalkozássorozat keretén belül drámapedagógiai foglalkozásokon megismerkedtek
sárkányölő Szent György legendájával. A foglalkozás központi témája Szent György és a
sárkány legendája volt. A gyerekek először a történettel ismerkedtek meg, majd ellátogattak a
mezőhegyesi Szent György katolikus templomba, majd több formában is feldolgozták a
legendát.
A tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport foglalkozásain kórusban
népdalokat, katonadalokat, indulókat, hangszeres játékokat tanultak, gyakoroltak. Nagy
hangsúlyt fektettünk a népi hagyományok, népi játékok, a népdalok megismertetésére. A
ritmusérzék fejlesztése a zenei nevelés alapvető feladata, ezért minden alkalommal ritmikai
érzék fejlesztésére is fordítottunk időt.
Versenyek, vetélkedők alkalmával számot adtak kistérségi helytörténeti ismereteikről.
Vetélkedők kerülnek megvalósításra „Megélhetés és hagyományok Mezőhegyesen és
környékén” c témakörben. Feladatok: helytörténeti totó, esszé, műemlék épületek felismerés,
otthoni gyűjtőmunka, Mezőhegyeshez köthető jeles személyek.
A Műhely- és klubfoglalkozás sorozat témája a - Lovarda: a ló ábrázolások megfigyelése
valamint a lovak rajzolása, mint hagyományőrzés és népművészet volt. A lovas
hagyományok megismerése mellett a lóábrázolás kapott kitüntető figyelmet a
foglalkozásokon, melyeket színesítette a pusztabuszozás, a központi istállóban tett látogatás,
lovak „testközeli” megfigyelése
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Kistérségi helytörténeti ismeretekkel foglalkoztak témanapok keretében. A Kozma
Ferenc Szakképző Iskolában a következőkkel ismerkedtek meg a gyerekek: a
táplálkozásunkban kulcsszerepet játszó zöldségnövényeket betakarításhoz szükséges
eszközöket, a leszedett növények tárolásának módjait, felhasználásának lehetőségeit, lótartás
régen és ma, lovas életmód, íj szerepe a korai, főleg ősmagyar hadviselésben, a lőfegyverek
kialakulása, előtérbe kerülése, mai hagyományőrző íjak, háziállatok tartásának alapvető
feltételei, légpuska működési elve. Továbbá a ménesudvarban lovas bemutatókat tekinthettek
meg.
A művészeti csoport foglalkozásain a Szent György legendához kapcsolódó témák
feldolgozására került sor. A római katolikus Szent György templomban, Szent György
lovagról készült ábrázolásokat tanulmányozhatták az érdeklődők. Sőt, a lovagkorra jellemző
életmóddal, kultúrával, hagyományokkal ismerkedhettek. A hely „szellemiségén” túl maga a
templom építése, története is az ismeretanyag részét képezte.
A művészeti táborban a néptánc, alapjaival való megismerkedés mellett a következő
programok valósultak meg: népviselet, népdal, népi hangszerek ismerete, kreatív
foglalkozások, sportolási lehetőségek, vetélkedők, városnézés.
Kulturális óra - Hangszeres játékház: ismerkedés az ütős és ritmus, fúvós, vonós
hangszerekkel. Interaktív gyerekműsor keretében öt alkalommal Kepenyes Pál hangszeres
előadó zenész, zenetanár vezette a foglalkozásokat.
Összes résztvevő 2442 gyermek, ebből hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók, gyerekek száma 525 fő.
A résztvevő partnerintézmények: József Attila ÁMK, József Attila Általános Iskola és
Kollégium és AMI Battonyai telephely, a Mezőhegyesi Kozma Ferenc Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium diákjai, Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola, és a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gyakorlóiskolája.
A hagyományos szakmai és közcélú lokális rendezvényeinken túlmenően, terveink
szerint 2020-ban is folytatjuk széleskörű, változatos, értékes ismereteket hordozó kulturális
eseménysorozatainkat.
Ennek a törekvésnek fontos alapköve, hogy a Békés Megyei Önkormányzattal „Hagyomány,
Érték, Közösség Békés megyében” című programjához csatlakozási szándékunkat jeleztük.

Egészségügyi - Szolgálat
ÁMK -üzemorvos: Dr. Guti Pál
Bölcsődei és óvodai szolgálat:
Gyermekorvos: Dr. Varga Sándor
Fogorvos: Dr. Marzan Mária Renáta
Iskolaegészségügyi – Szolgálat:
Gyermekorvos: Dr Varga Sándor,
Háziorvos (üzemorvos): Dr Guti Pál,
Iskolavédőnő: Erdősi Tiborné.
Az iskola-egészségügyi ellátást a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza.
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A védőnő önállóan végzi a következőket: testméretek mérése, vérnyomásmérés, érzékszervek
vizsgálata, alapfokú ortopédiai elváltozások szűrése, golyva tapintásos vizsgálata, testi
higiénés állapot szűrése, védőoltások szervezés, dokumentálása, egészségnevelő előadások
tartása.
Szakorvoshoz küldött tanulók nyilvántartása. Eltérő tantervű osztályok kiemelt gondozása.
Elsősegélynyújtás.
 Szűrővizsgálatok a páros évfolyamokban, az összes iskolában.
 Tisztasági vizsgálat évente háromszor, illetve igény szerint az iskolában ,
az általános iskolai diákotthonban minden hétfőn reggel a beköltözés előtt
 Kampányoltások szervezése és lebonyolítása a 6. és 7. évfolyamokban: Kanyaró –
rubeola –mumpsz, diftéria – tetanusz, hepatitis-B, méhnyakrák – elleni oltások.
A leggyakoribb kiszűrt elváltozások: statikai lábbetegség, hanyag tartás, túlsúlyosság,
szemészeti elváltozás.
Iskolavédőnőnk évek óta tanítóvédőnőként részt vesz a főiskolás védőnők képzésében
gyakorlati oktatásában. Ez évben 1 főiskolai hallgató gyakorlati oktatásában közreműködött.
VÁROSI KÖNYVTÁR
I. A KÖNYVTÁR KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE
A könyvtár küldetésnyilatkozata
A Városi Könyvtár fő feladatait magában foglaló nyilatkozat a kulturális javak védelméről
és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 68.§ a. pontjában kapott felhatalmazás alapján e törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével készült.
- A könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok, stb.) helyben
használatával és kölcsönzésével, tájékoztatással mindenki számára hozzáférést biztosít
az információ minden megjelenési formájához.
- Támogatja a tanulási tevékenységet, az önképzésben részt vevők felkészülését segíti a
rendelkezésre álló eszközökkel.
-

Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Küldetése, hogy mindenki korlátozás nélkül hozzájusson a dokumentumok különféle
típusaihoz, az információhoz a magyar és egyetemes kultúra valamint a gazdaság
valamennyi területén.

Feladataink hatékony megvalósítása érdekében:
- A könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsájtja.
- Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
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Tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és könyvtárkultúrához
kapcsolódó értékeket, felismeri és használja az új technológiákat, együttműködik
országos és régiós könyvtári hálózatokkal és rendszerekkel, a helyi kulturális és
gazdasági szervezetekkel.

A könyvtár jövőképe
A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak,
felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek mindenki számára a lakóhelytől és
településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére. Elősegítve ezzel a
különböző területek versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, és segítve a leszakadó
térségek és csoportok felzárkózását.
Az információs és tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő,
feltáró és szolgáltató intézménye a könyvtár. A Városi Könyvtár a településen vezető szerepet
tölte be az információs szolgáltató intézmények között, megőrizve hagyományos könyvtári
funkcióit. Új rétegeket szólít meg a könyvtár, ezáltal bővül a felhasználók köre (diákok,
nyugdíjasok, pedagógusok, felnőtt tanulók, civil szervezetek). Legtöbben továbbra is a
különböző dokumentumok kölcsönzéséért, illetve a helyben használatért keresik fel az
intézményt. A civil szféra itt találja meg a rá vonatkozó jogszabályokat.
A dokumentumok mellett növekszik az internet használat is. Könyvtárunk a jövőben is
teret biztosít a modern technikák használatának, rendezvényeknek.
A korszerű szolgáltatások bevezetése mellett igyekszünk megtartani könyvtárunk
családias, közvetlen hangvételű légkörét. Közkedvelt szolgáltatásunk lesz, amikor a
felhasználók, az olvasók az otthonukból veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
Működése szempontjából a költségvetési források a legbiztonságosabbak, ezen felül
minden más lehetőséget megragadunk. (Pályázatok, mecenatúra).
Könyvtárunk igen fontos civilizációs és kulturális szolgáltatást képvisel, az egyének
igényeit elégíti ki, és jelentős befolyással bír a tanulásra, oktatásra és az állampolgárok
életére. A mai információs és tudástársadalomban a könyvtárakat olyan helyeknek tekintik,
ahol a tudás és a kultúra szabadon áramlik, és amelyek kiegészítik a médiák és az oktatási
rendszer kínálatát.
SWOT analízis:
A fejlesztést befolyásoló tényezők:
Erősségek

Fejlesztendő területek (Gyengeségek)

•
Hagyományokkal
rendelkező,
ismert
intézmény
•
A városban frekventált helyen található.
akadálymentesített megközelíthetőség
•
Többféle dokumentumtípust foglal magába
a gyűjtemény
•
A felhasználók igényei fokozottan
valósulnak meg az állomány kiépítése során
•
Az önkormányzat gondoskodik a könyvtár

•
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A működési feltételek javítása:
helyhiány, zsúfoltság, raktárhiány
•
A könyvtár jelenlegi helyén nem bővíthető,
ezért a felnőtt és a gyerek részleg külön
helyiségben került elhelyezésre, mindez 1 fő
könyvtárossal és két közmunkás dolgozóval
ellátva.
•
A dolgozói létszám kevés a lakosság
számát (5100 fő) és a könyvállomány nagyságát,

fenntartásáról
•
Számítógép állományunk átlagéletkora 3
év alatti.
•
Korszerű, integrált könyvtári szoftver
használata
•
Biztosított az átjárhatóság a gyermek és a
felnőtt részleg között
•
A könyvtári tevékenységet folyamatos
kapcsolattartás és kapcsolatépítés jellemzi
•
Rendezvényeink a kultúra, az irodalom, az
olvasás népszerűsítését, szövegértést, a digitális
kompetenciák fejlesztését szolgálják.
•
A
könyvtári
dokumentumállomány
számítógépes feldolgozottsága 100 %-os
 Empátia
 Családias kapcsolatok
Lehetőségek
•
A minőségi rendszer követelményeinek
könyvtári alkalmazása
•
Marketing tevékenység
•
Folyamatos pályázati aktivitás
•
Új célcsoportok és szolgáltatási formák
bevezetése
•
Képzés
•
Együttműködés városi intézményekkel,
civilszervezetekkel
•
Szoros
együttműködés
az
oktatási
intézményekkel
 Információs rendszer

valamint 2 külön helyiségben történő elhelyezését
tekintve.
•
A dokumentumállomány tervszerű
fejlesztése érdekében évente több (3-4)
alkalommal kellene állományunkat gyarapítani.
•
Célcsoport bővítése
•
A marketing és PR tevékenység

Veszélyek
•
Olvasói informálódási szokások változása
•
A
dokumentumok
gyors
avulása,
elhasználódása, rossz minőségben kiadott könyvek
•
A könyvtárat nem használók körében a
hagyományos könyvtárkép él
•
A fenntartói források egyre inkább
elégtelenek az állomány fejlesztésére, a
berendezés felújítására, és újak vásárlására,
technikai
fejlesztésekre,
működtetésre
és
karbantartásra.
 A városfejlesztési koncepcióban nem
szerepel a könyvtár helyhiány gondjának
rövidtávú megoldása
 A munkanélküliek számának növekedése,
megjelenése a könyvtárakban új, szociális
feladatokat ró a könyvtárakra

2019-es évre kitűzött stratégiai céljaink voltak, amelyeket sikerült megvalósítanunk:
-

-

rendszeresen mértük partnereink elégedettségét, elvárásaikat figyelembe vettük,
szolgáltatásainkat a mért eredmények figyelembe vételével fejlesztettük.
a térség lakossága számára biztosítottuk az információhoz és a dokumentumokhoz
való szabad, korlátlan hozzáférést, ezzel megteremtve az egyenlő esélyű,
demokratikus hozzáférést
a könyvtár állományában nem található dokumentumokhoz könyvtárközi kölcsönzés
útján biztosítottuk a szabad hozzáférést.
több helyi programokat szerveztünk, mint az előző évben

A Könyvtár vezetése és munkatársai hatáskörükhöz mérten elkötelezettek abban, hogy a
városunk lakói és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtsanak.
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Az itt található szabályzatok, rendszerek, eszközök, megfogalmazott alapelvek, rögzítik az
intézmény minőségügyi folyamatait, a kompetenciahatárokat, a felelősséget, a határidőket, a
dokumentálásra vonatkozó szabályokat, a mérési, értékelési rendszert és eszközöket.
A Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát minden munkavállaló ismeri és alkalmazza.
Stratégiai célok:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár a térség
valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja az információkhoz és a
dokumentumokhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, ezzel is megteremtve
az egyenlő esélyű hozzáférést.
Online katalógus naprakész építése, mely tartalmazza a könyvtár teljes állományáról
szóló információkat.
A könyvtár állományában nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés
útján való biztosítása.
Szolgáltatásaival hozzájárul az életminőség javításához.
Törekszik a könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók bevonására és a
használók képzésére.
Helyi programok szervezésével, és az országos programokhoz csatlakozva színesíti az
olvasáskultúra területét.
A könyvtárak által gyűjtött ismeretanyagok közvetítése.
Információszolgáltatás a munkaerő-piaci lehetőségekről.
Közhasznú információk elérhetősége a könyvtár honlapján.
Digitális írástudás oktatása.
Élethosszig tartó tanulás támogatása.
Kollégák szakmai tudásának képzéseken való fejlesztése.
Tervek évenkénti felülvizsgálata.
Nyitott kommunikáció, hatékony közönségkapcsolat, jelenlét a médiában.

II. SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYI KÉRDÉSEK :
Szervezeti felépítés
Az Általános Művelődési Központ, különböző alaptevékenységeinek ellátása, a
szervezeti és szakmai tekintetben önálló, egymással együttműködő és tevékenységüket
összehangoló intézmény-egységek működésében valósul meg. Az intézményegységek
munkáját az intézményegység-vezetők irányítják, a működés összehangolását az
intézményvezető látja el.
A Városi Könyvtár az Általános Művelődési Központ - Béke parkban található központi épületében kapott helyet két különálló helyiségben, ezért szükséges volt a felnőtt és
gyermek anyag kettéválasztása. Mindkét helyiség rendelkezik kölcsönözhető és kézi
állománnyal, számítógépekkel és helyben olvasásra, illetve elmélyült munkára is alkalmas
hellyel. A kölcsönzési tevékenység a TextLib integrált könyvtári rendszer használatával
történik, az egységes rendszert feltételeinek kialakítása megtörtént.
Személyi feltételek:
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1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros szakember
A könyvtáros asszisztens dolgozói létszám emelésének szükségességét jeleztük a
fenntartónak, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár 2 különálló helyiségben van elhelyezve
és jelenleg 1 könyvtáros szakember látja el.
III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:
Könyvtárunk hétfőtől péntekig 8-12-ig , 13-17 óráig tart nyitva. Hétvégén zárva tart.
A nyitvatartási idő csökkenésének oka, hogy szabadság kiadása miatt augusztus
hónapban három hétig zárva tartott könyvtárunk. Azonban ezen időszak alatt is volt kereslet a
könyvtári szolgáltatásokra, így a munkarend átszervezése mellett döntöttünk.
Olvasói és dolgozói számítógépek:
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető
el)

11

11

12

0

Olvasói munkaállomás

9

9

9

0

Dolgozói munkaállomás

3

3

3

0

Összesen

12

12

12

0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
A 2018/2019. évben az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” nevű nyertes pályázatunk eredményeként az
alábbi eszközök beszerzésére került sor:
- 1 db szerver gép,
- 10 db asztali számítógép, 10 db monitor, 10 db periféria, 10 db WIFI router,
- 2 db projektor, 20 db tablet, 20 db külső HD, 1 db fényképező gép, 1 db video kamera,
- 1 db vetítő vászon, 5 db laptop,
Reprográfiai eszköz:
1 db fénymásoló/nyomtató berendezés található a könyvtárban 5 évesnél fiatalabb.
Hangtechnikai eszköz nincs a könyvtárban.
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Internet-szolgáltatás adatai:
Sávszélesség: széles sávú
Sebesség: 100/10 Mbits
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs
Gyűjteményfejlesztés:
Beszerzett dokumentumok
Könyvek, időszaki kiadványok, egyéb
összesen a tárgyév végén (db)
- ebből hangdokumentumok összesen
Folyóirat
Beszerzett dokumentumok értéke az
adott évben (Ft)
Beszerzett dokumentumok db-száma
Beszerzésre fordított összeg:
- ebből érdekeltségnövelő támogatás:
ajándék dokumentumok db-száma
Ajándék értéke (Ft):
- ebből MÁRAI IX. program könyvek
(db)
MÁRAI könyvek értéke:
Törölt dokumentumok értéke
Törölt dokumentumok db-száma
leltárba vett összes dokumentum
értéke

2017
26.883

2018
27.183

2019
27.205

1.573
0
791.803

1.575
0
1.092.794

1.578
2
840.158

433
411.234
131.835
277
378.569
0

475
408.763
192.388
328
684.031
137

344
649.805
196.000
145
190.353
51

0
70.882
186
22.166.778

385.992
25.325
177
23.234.247

129.554
240.115
322
23.834.290

A törlés oka behajthatatlan követelés, elhasználódás, elavult tartalom.

Mutatók

2018. évi
tény

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2019. évi
terv

2019.
évi tény

409

900

650

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

0

200

30

-

ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (bruttó ezer Ft)

3

30

0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)

80

150

112

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db )

2

2

0

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)

0

0

0
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változás
%-ban
előző
évhez
képest
+59%

+40%

0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

2

20

3

+50%

A könyvtári állomány éves gyarapodása
összesen (db)

475

500

344

-28%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

177

200

322

+82%

Gyűjtőköri dokumentumféleségek: könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok
A gyűjtés szintje és mélysége:
Könyvek:
Szépirodalom:











a magyar irodalom klasszikusai / válogatva
a világirodalom klasszikusai / válogatva
kortárs magyar szerzők művei / válogatva
kortárs külföldi szerzők művei / válogatva
lírai, prózai, drámai antológiák / válogatva
tematikus antológiák / válogatva
életrajzok, történelmi regények / válogatva
gyermek- és ifjúsági regények / válogatva
általános- és középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányok / válogatva
az általános iskolai magyar nyelv és irodalom tanításában tárgyalt szépirodalmi
művek a szükséges példányban
 képes-, mesés- és verseskönyvek az óvodáskorúaknak és az alsó tagozatosok
számára / válogatva
Szakirodalom:
 kis- közép- és nagyméretű alapszintű általános lexikonok, enciklopédiák
válogatva
 ugyanez középszinten / erősen válogatva
 a tudományok, a kultúra, a hazai, és az egyetemes művelődéstörténet kisközép- és nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összegfoglalói /
válogatva
 Mezőhegyesre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok /teljességre
törekedve
 Békés megyére vonatkozó kiadványok / válogatva
 a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket
tartalmazó kiadványok / válogatva
 többnyelvű szótárak világnyelveken / teljességre törekedve
 többnyelvű szótárak egyéb nyelveken / erősen válogatva
 adattárak / erősen válogatva
 Mezőhegyes mezőgazdasági tevékenységével kapcsolatos alap- és középszintű
irodalom / válogatva
 általános iskolai tankönyvek
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 az ÁMK dolgozóinak ön- és továbbképzéséhez szükséges szakirodalom
 Valamennyi szaktárgyból a pedagógus továbbképzést segítő alapvető
módszertani kiadványok, tanulmány kötetek, közművelődéssel kapcsolatos
kézikönyvek
Hangzóanyagok:
 CD, DVD
Folyóiratok:
 helyi sajtótermékek gyűjtése (Mezőhegyes, Új Mezőhegyes újság).
 1 db havi folyóirat,
 1 db heti folyóirat
 Nemzeti Kulturális Alap által biztosított térítésmentes folyóiratok.
A gyűjtemény összetétele megegyezik a gyűjtőköri szabályzatban felsoroltakkal. Az
elmúlt évhez képest emelkedett a fenntartó által biztosított gyarapításra fordítható összeg,
valamint 2 db folyóirat rendelésére is lehetőséget kaptunk. A Könyvtári Intézet ajánlása
alapján a könyvtárakban korosztályonként legalább 2-3 magazint, folyóiratot kellene
kölcsönözhetővé tenni.
A tartalmilag és fizikálisan elavult könyveket rendszeres ellenőrzés után kivonjuk az
állományból.
Beszerzéseinket A Libri Könyváruházban szoktuk elvégezni az olvasók előzetes
megkérdezése, olvasói szokások felmérése után sajnos évente csak 1 alkalommal. A tervszerű
állománygyarapításhoz évente többször (negyedévente) kellene dokumentumainkat
beszerezni.
2019-ban 650 ezer Ft-ot fordítottunk beszerzésre, ebből az érdekeltségnövelő
támogatás 196 ezer Ft volt. Ez 199 db könyv vételárát tudta fedezni. 2019-ben a működési
összeg 10 %-át tudtuk
beszerzésre fordítani. Könyvtári Intézet ajánlása alapján 1000 lakosonként minimum 50 új
könyv beszerzése javasolt, ez esetünkben min. 250 könyvet jelentene.
A MÁRAI IX. program könyvei is megérkeztek, ez 51 db könyvet és 3 db CD hangos
könyvet jelentett 129.554,-Ft értékben.
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
Városi könyvtárunk nyilvános könyvtár, ennek a funkciónak megfelelően alakítottuk
ki az ellátandó feladatok sorát.
Tevékenységek:
•
•
•
•
•
•

állományát gyarapítja, feltárja és a könyvtárhasználók rendelkezé sére bocsátja;
könyveket kölcsönöz felnőtteknek és gyerekeknek;
biztosítja a számítógépek használatát és internethez való hozzáférést;
biztosítja a gyűjtemény zavartalan helyben használatát;
könyv beszerzések lebonyolítása;
az állományt gyűjteményként kezeli és tartja nyilván;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

új könyvek leltárba vétele és az integrált könyvtári rendszerben való feldolgozása;
rendszeres időközönként az állomány ellenőrzése;
lakosság részére történő fénymásolás, nyomtatás, scanelés;
a lakosság segítése a számítógépek használatában, a digitális kompetenciák
fejlesztésében
könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása;
témafigyelés;
helytörténeti irodalom gyűjtése, frissítése;
a tanulók részére ismerethordozók, források gyűjtése;
helyet ad és az eszközöket biztosítja a könyvtári és a szaktárgyi órák megtartásához;
rendezvényekhez programokat készít;
tartós tankönyveket biztosít a tanulók részére;
tanulók részére megismerteti a könyv és könyvtár használatának lehetőségeit tanítási
órán belül és azon kívül;

Gyűjteményfeltárás
2018. évi 2019.
2019.
tény
évi terv évi tény

változás %ban előző
évhez képest

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített
rekordok száma

475

500

344

-28%

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama percben
kifejezve)

60

60

60

0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)

3

3

3

0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

100%

100%

100%

0

Mutatók

A gyűjtemény feltárását a 2002. évben beszerzett TextLib integrált könyvtári
rendszerrel végezzük. A dokumentumok feldolgozottsága 100%. Terveinkben szerepelt, hogy
2019. év második felében már az integrált könyvtári rendszer segítségével végezzük a
statisztikai kimutatások készítését és a csoportos leltárkönyv vezetését. A statisztikai
kimutatások készítése részben megvalósult, részben a csoportos leltárkönyv segítségével
végezzük.
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Állományvédelem
Tavalyi munkatervünkben szerepelt, hogy a megfelelő eszközök beszerzése után a
helytörténeti gyűjteményünket fokozatosan digitalizáljuk, sajnos az anyagi eszközök
hiányában nem sikerült az ehhez szükséges eszközt beszerezni.
Könyvtárhasználat
A beiratkozott olvasók számának csökkenését eredményezte az általános iskolás
tanulók számának csökkenése, valamint Mezőhegyes lakosságának elöregedése, csökkenése.

Látogatók megoszlása korcsoportonként
6-8 évig
12%

12%

8-10 évig
10-12 évig

6%

12-15 évig
22%

12%

15-20 évig
20-26 évig
27-40 évig

9%

18%
3%

41-62 évig

6%

63 évesnél idősebb

A könyvtári csoportos látogatások száma az iskolai csoportok, valamint a Nőklub és
Egészségklub csoportjainak és könyvtárunk rendezvényeinek látogatását jelenti. Azon kívül
az EFOP-4.1.8. pályázat keretében megvalósult rendezvényeinket.

Dokumentumforgalom
A helyben használt dokumentum, minden olyan dokumentum, amit a könyvtár
helyiségében használtak helyben, adatok gyűjtésére, vagy kölcsönzési céllal áttanulmányozva.

Könyvtárhasználat
Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)
-

Ebből kölcsönzött edokumentumok száma (db)

Helyben használt dokumentumok

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

19.720

20.000

18.397

- 7%

0

0

0

0

24.518

25.000

24.032

-2%
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(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)

0

10

0

0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)

30

40

20

-50%

Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

248

270

186

-25%

Online és elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.
Szolgáltatás

2019-ben megvalósult
(I=1/N=0)

A fejlesztés részletes leírása

Honlap
1
Új honlap bevezetésének
tervezett időpontja 2020.

A József Attila Általános Művelődési
Központ honlapjáról érhető el, külön link
címen a könyvtár.
A honlapot folyamatosan fejlesztjük
mindig az aktuális információkkal

Referensz szolgáltatás

1

elérhető a honlapról

Közösségi oldalak

1

a közösségi oldalt állandóan új
információkkal töltjük fel.

Hírlevél

1

közösségi oldalon és honlapon

A honlap nem önálló, a József Attila Általános Művelődési Központ honlapjáról
érhető el.
Sajnos az elektronikus katalógus a honlapról közvetlenül otthonról nem elérhető, ez a 2020.
évben tervezett feladat. Árajánlat alapján kb. 70.000-150.000,-Ft-ba kerül.

Online szolgáltatások

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

Távhasználatok száma

693

750

725

+5 %

A könyvtár honlapja (teljes webhely)
mely nyelveken érhető el a magyaron
kívül

0

1 angol

0

0

A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek gyakorisága
(alkalom/hónap átlagosan)

havi 1+3
havi 1+5
havi 1+5
+13 %
alkalom év alkalom év alkalom év
közben
közben
közben

A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének száma összesen

15

17

64

17

+13%

A könyvtárban használható
adatbázisok száma

0

1
0
helyismere
ti

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatások száma (db)

1

1

1

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő
használók száma (fő)

1.683

2.000

1.662

-1%

A könyvtári OPAC használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás
az OPAC-ra)

0

500

0

Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé
tett dokumentumok száma (db)

0

0

0

0

A távhasználatok száma a honlap használatát tartalmazza, a közösségi média használat
nem. Szükség lenne az elektronikus katalógus otthonról történő elérésének lehetőségére.
A Web 2.0 interaktív szolgáltatás és a Facebook használat lehetősége.
A honlap tartalmát minden hónapban frissítjük, valamint a könyvtári rendezvények előtt és
után, az új könyvek vételekor.
Digitalizálás
2019-es tervünkben szerepelt, hogy állományvédelmi célból a megfelelő eszközök
beszerzése után, a helytörténeti gyűjteményünket fokozatosan digitalizáljuk. Sajnos anyagi
források hiányában nem sikerült az ehhez szükséges eszközt beszerezni.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások:
Összesítő táblázat

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez
képest

2019. évi
tény

Az összes könyvtári képzés,
program száma

123

112

84

-33%

A könyvtári programokon,
képzéseken résztvevők száma
összesen

2.903

2.700

1.517

-48%

A könyvtári képzéseket,
tevékenységeket támogató helyi
kiadványok száma

3

5

3

0
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Téma szerint

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez
képest

2019. évi
tény

A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzések és programok száma

5

6

6

+20%

A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzéseken és programokon
résztvevők száma

102

125

179

+ 75 %

A könyvtár által szervezett digitális
6
kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó
nem formális képzések és programok
száma

6

10

167%

A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó
nem formális képzéseken és
programokon résztvevők száma

18

25

80

447%

A könyvtár által szervezett
engedélyezett, akkreditált képzések,
továbbképzések száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati foglalkozások
száma

80

60

14

-82%

A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati foglalkozásokon
résztvevők száma

1.840

1.500

208

-89%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 16
helyi közösségi programok,
rendezvények száma összesen

20

45

281 %

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 615
helyi közösségi programok,
rendezvényeken
résztvevők száma

650

578

-6%

A könyvtárban szervezett időszaki
kiállítások száma

0

0

1

A könyvtárban szervezett időszaki
kiállítások látogatóinak száma

0

0

52

66

Egyéb témájú programok, képzések
száma

16

20

8

-50%

Egyéb témájú programon, képzésen
résztvevők száma

328

400

420

128%

Az összes könyvtári képzés,
program száma

123

112

84

-33 %

Összes könyvtári programokon,
képzéseken részt vevők száma:

2.903

2.700

1.517

-48%

A könyvtár rendezvényei téma szerint 2019.
Olvasási kompetencia fejlesztő foglalkozások/előadások:
1. 02.22. Nemzetközi könyvajándék-nap
könyvek adomány. a spec. tantervű gyermekek részére
2. 06.29. mese délután – Népmese mondás interaktív elemekkel
3. 07.06. mese délután – Lengemesék feldolgozása
4. 07.13. mese délután – Hagyományos népmese mondás
5. 09.30. OKN Antikvár könyvárusítás
6. 10.06. OKN – könyves vasárnap
Összesen:
6 alkalom
digitális kompetencia fejlesztés
10 alkalommal

30 fő
12 fő
15 fő
14 fő
80 fő
28 fő
179 fő
80 fő

helyi közösségi program :
Egészségklub foglalkozásai 32 alkalom/év
Nőklub foglalkozásai 10 alkalom/ év, résztvevő
Mozgáskorlátozottak klubfoglalkozásai 3 alkalom/év
Összesen:
45 alkalom

256 fő
220 fő
102 fő
578 fő

Időszaki kiállítás: 09.30. OKN – Bababakiállítás

52 fő

Könyvtárhasználati foglalkozások:
OKN - Baba-mama klubfoglalkozás – a könyvtár bemutatása: 1 alkalom
EFOP rendezv. Micimackó mesehét 5 alkalom
EFOP rendezv. Micimackó mesehét 5 alkalom
EFOP rendezv. Könyvet a kézbe
EFOP 4.1.8 Könyvet a kézbe
Mozgáskorlátozottaknak könyvtár bemutatása 1 alkalom
Összesen:
14 alkalom

16 fő
59 fő
59 fő
25 fő
15 fő
34 fő
208 fő

Egyéb témájú programok:
2019.02.22. Papp Éva előadása
2019.04.10. Filmvetítés
2019.04.17. EFOP pályázat projektátadó ünnepség
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40 fő
57 fő
40 fő

2019.05.17. Kerekes György előadása
2019.09.13. Filmvetítés
2019.10.02. Kerekes György előadása
2019.10.03. zenés interaktív gyerekműsor
2019.10.03. Papp Éva előadás
Összesen: 8 alkalom

34 fő
60 fő
36 fő
119 fő
34 fő
420 fő

Célcsoport szerint
2018. évi
tény
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma

1

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

2

5

500 %

A könyvtár által szervezett
20
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon résztvevők
száma

40

166

830 %

A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programok, képzések száma

2

10

1000%

A könyvtár által a nyugdíjas
29
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken résztvevők
száma

60

220

758 %

Tárgyévben a családok számára
meghirdetett rendezvények száma

8

8

8

0%

Tárgyévben a családok számára
meghirdetett rendezvényeken
résztvevők száma

335

350

344

+3%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések
száma

113

100

61

-47%

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen
résztvevők száma

2.519

2.250

787

-69%

Az összes könyvtári képzés,
program száma

123

112

84

-33%

A könyvtári programokon,
képzéseken részt vevők száma

2.903

2.700

1.517

-48%

1

A könyvtár rendezvényei célcsoportok szerint 2019.
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Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő rendezvények:
 Nemzetközi könyvajándék-nap
o (könyvek adományozása a spec. tantervű gyermekek részére)
 Mozgáskorlátozottak klubfoglalkozásai 3 alkalom/év
 Mozgáskorlátozottaknak könyvtár bemutatása 1 alk

30 fő
102 fő
34 fő

Nyugdíjas korosztály számára szervezett programok:
 Nőklub foglalkozásai

10 alkalom/év

220 fő

Családok számára szervezett programok:









Antikvár könyvárusítás
Könyves vasárnap
Babakiállítás
Papp Éva előadása
EFOP 4.1.8 pályázat projektátadó ünnepség
Kerekes György előadása
Kerekes György előadása
Papp Éva előadása

80 fő
28 fő
52 fő
40 fő
40 fő
34 fő
36 fő
34 fő

Egyéb célcsoportnak szánt programok: (elsősorban gyerekeknek és Egészségklub)













Mese délután – Népmese mondás interaktív elemekkel
Mese délután – Lengemesék feldolgozása
Mese délután – Hagyományos népmese mondás
Egészségklub foglalkozásai
42 alkalom/év
Baba-mama klubfoglalkozás
Micimackó mesehét
5 alkalom (tavasz)
Micimackó mesehét
5 alkalom (ősz)
Könyvet a kézbe
1 alkalom (tavasz)
Könyvet a kézbe
1 alkalom (ősz)
Filmvetítés
1 alakom (tavasz)
Filmvetítés
1 alkalom (ősz)
Zenés interaktív gyerekműsor
Összesen:
61 alkalom

12 fő
15 fő
14 fő
336 fő
16 fő
59 fő
59 fő
25 fő
15 fő
57 fő
60 fő
119 fő
787 fő

A könyvtárba látogató érdeklődőknek bemutatjuk akár csoportosan, akár egyénileg a
számítógépek használatát, a könyvtár honlapjának kezelését. Segítjük és tanítjuk őket az
internet használatára és e-mailek küldésére. Könyvtári könyvjelzőt készítettünk, melyen
szerepel a nyitvatartási idő és a telefonos-és internetes elérhetőségünk is.
Az összes könyvtári képzés, program számának csökkenése hátterében az iskolai
könyvtárhasználati foglalkozások számának csökkenése áll, valamint az iskolai osztályok
létszámának csökkenése.
Sajnálatos tény, hogy a település lélekszámának csökkenése évről-évre tapasztalható a
város lakosságának számában is.
Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
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Egy db olvasói számítógépre TIOP-os pályázaton nyert vak olvasó szoftver került
telepítésre, mellyel az esélyegyenlőség jegyében lehetőséget biztosítsunk vak olvasóink
számára számítógép használatára.
Fogyatékossággal élők számára az intézmény akadálymentesített, valamint a könyvtár
olvasói terét úgy alakítottuk ki, hogy a kerekesszékkel élők is könnyedén tudnak közlekedni.
IV. FEJLESZTÉSEK
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2007.
A József Attila Általános Művelődési Központ épülete, melyben a könyvtárunk is
található, 1982-ben került átadásra, az azóta eltelt időben rendszeresen karbantartják, a
hibákat kijavítják, de esztétikailag kifogásolható állapotban van. A festés 10 évnél régebbi, a
világítása korszerűtlen (neon csöves), a fűtése korszerűnek mondható. A nyílászárók
hőszigetelt műanyag ablakok. A padlózata linóleum. Összességében elmondható, hogy
felújításra szorul. Legnagyobb gond a helyhiány, zsúfoltság, raktárhiány. A könyvtár jelenlegi
helyén nem bővíthető, ezért a felnőtt és a gyerek részleg külön helyiségben került
elhelyezésre, amin sajnos belátható időn belül nem tudunk változtatni.
Bútorok állapota: Nem esztétikus, 20 évnél régebbi bútorok.
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2018.
A könyvtár bútorzatára teljes egészében jellemző, hogy 20 évnél régebbi, nem
esztétikus, rossz állapotban lévő könyvespolcok, szekrények, íróasztalok, kölcsönző pult. A
könyvespolcok a gyerekkönyvtári részlegünkben deformáltak, labilisak, cseréjükre lenne
szükség. 1,8 m magas, 1 m széles kétoldalas könyvtári polcrendszer kb. 100 ezer Ft/m. A két
középső sor cseréje esetén ez 1.800 ezer Ft.
A gyerek könyvtári részlegben babzsák foteleket és párnákat kívánatos lenne vásárolni
(kb. 30 ezer Ft/db), amik a gyerekek táborozásánál, mesehallgatásnál, filmnézésnél, könyvek
olvasgatása közben és óraközi szünetekben kellemes pihenést, kikapcsolódást tudnának
nyújthatni, ezáltal bevonzva a látogatókat a könyvtárba és rendezvényeinkre.
A felnőtt könyvtár kölcsönző pultjának cseréje kb. 60 ezer Ft. Részleges
bútorfelújításra sor került 2018-ban, az EFOP-4.1.8-16 számon kiírt pályázat
eredményeképpen. A könyvtár helyiségében sor került az informatikai asztalok cseréjére,
valamint az ahhoz tartozó új irodai forgószékek beállítására.
Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek
bemutatása
A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ 2017-ben pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” tárgyú , a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló,
az egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések / EFOP-4.1.8-16
számon kiírt pályázatára, melyen 39.761.928,-Ft-ot nyert intézményünk.
Projektünk (2019-ben került végleges átadásra) megvalósításával hozzájárultunk a könyvtár
egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének, és a könyvtár, mint
tudásbázis szerepének, erősítéséhez. A szolgáltatások IKT hátterének fejlesztésével, és
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szabadtéri oktatási tér kialakításával a szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az
elérhető célcsoport számának emelkedéséhez .
Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Az egész életen át tartó tanulást támogató feltételek fejlesztése céljából, a városi
könyvtárhoz kapcsolódó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló, szabadtéri oktatási célú teret
alakítottunk ki. A könyvtár kihasználatlan belső udvarral rendelkezett, mely alkalmas
gyermekek játékos foglalkozásainak lebonyolítására és csendes, nyugodt olvasásra. Tanulásra
alkalmas közösségi térként is funkcionálhat. A zárt udvart környezetbarát térburkolattal, zöld
növényzettel és kerti bútorok elhelyezésével, árnyékolóval, belsőépítészeti kialakításokkal
tettük használatra alkalmassá. IKT eszközök beszerzésével a szabadtéri foglalkozások
lehetőségét kívánjuk megteremteni a jövőben is. A kellemes környezet kialakításával, érdekes
tanulást, ismeretszerzést támogató programokkal növekszik a könyvtárhasználók és a
könyvtári rendezvények száma. (A megvalósult könyvtári rendezvények, programok
számában látszik az eredmény.)
Pályázatok, projektek
Az EFOP-4.1.8-16 számon kiírt pályázat keretein belül, melyen 39.761.928,-Ft-ot
nyert intézményünk, a 2019.évben került befejezésre az egész életen át tartó tanulást támogató
szabadtéri oktatási célú tér kialakítása. Az IKT eszközök és a belső berendezési tárgyak a
2018. évben már beszerzésre kerültek. A pályázati összegből 15.012.000,-Ft került elköltésre,
a maradék 24.750.000,-Ft volt a pályázatból a felhalmozási tartalék a 2019. évre (a
kivitelezési munkálatokra és a külső berendezési tárgyakra).
A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásában valósult meg. Megvalósítási időszak: 2018.02.01. – 2019.03.31. EFOP418-16-2017-00139.
V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ
A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
Kommunikáció

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás
%-ban
2019. évi
előző
tény
évhez
képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

189

250

157

-17 %

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések
nélkül)

0

0

0

0

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések
nélkül)

0

0

0

0
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Írott sajtó megjelenések száma (fizetett
hirdetések nélkül)

3

6

5

+ 67 %

Online hírek száma

1

2

2

+ 100 %

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

18

24

20

+ 11 %

Hírlevelek száma

0

4

0

0

Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték, ezer Ft)

0

0

0

0

Egyéb:….

0

0

0

0

Kommunikációs költségként szerepelnek saját nyomtatványaink könyvtárunkról és
könyvjelző, mint reklámanyag. Itt jelenik meg az integrált könyvtári rendszerért fizetendő
havi díj, az internethasználat díja és a telefon költsége.
Közösségi médiában (Facebook) minden hónapban megjelennek a könyvtárba érkezett új
könyveink, itt szoktunk hírt adni előzetesen rendezvényeinkről, az érdeklődés felkeltése
érdekében. A rendezvények lebonyolítása után szintén hírként, fotókkal alátámasztva
mutatjuk be az eseményt.
A városi havi lapban 2019-ben 5 alkalommal jelentünk meg híreket adva
eseményeinkről, valamint új beszerzésű könyveinket népszerűsítve.
Partnerség, együttműködések:
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Közösségi szolgálat/önkéntesség

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %ban előző
évhez képest

2019. évi
tény

Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma

4

5

4

0

Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma

18

20

18

0

A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

0

2

0

0

Intézményünk 18 középiskolával kötött megállapodást tanulók fogadására, közösségi
szolgálatra az Általános Művelődési Központ minden intézményegységébe. A könyvtárban
általában 3 – 5 tanuló szokott dolgozni a nyári szünet ideje alatt, illetve a könyvtár által
szervezett rendezvényeken.
Az alábbi iskolákkal van írásbeli megállapodásunk közösségi szolgálat fogadására:
1. Makói József Attila Gimnázium
2. Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Makó
3. Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma
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és

Szakközépiskolája
4. Bársony István Mezőgazdasági. Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
5. Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
6. Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Középiskolája és Kollégiuma
7. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
8. Békés Megyei Tisza Kálmán Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
9. Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
10. Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhegyes
11. Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolában Makó
12. Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Tagintézménye
13. Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény
14. Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
15. Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Tagintézménye
16. SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola
17. Horváth Mihály Gimnázium Szentes
18. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Könyvtárunk partnerlistája:
Közvetlen partnerek:
•
a könyvtár fenntartója: Mezőhegyes Város Önkormányzata
•
a József Attila Általános Művelődési Központ Igazgatója
•
A Közművelődési intézményegység vezetője
•
a könyvtár munkatársai
•
a könyvtár használói köre
Közvetett partnerek:
•
Békés megyei Könyvtár
•
József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
•
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete
•
Könyvtári Intézet Budapest
•
Helytörténeti Múzeum Mezőhegyes
•
Libri Könyvesbolt Békéscsaba, Szeged
•
Tóth Könyvkereskedés
•
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma
•
Nemzeti Kulturális Alap
•
Mezőhegyes újság szerkesztősége
•
a könyvtár honlapja
•
Vakok és Gyengén látók Egyesülete
•
Városvédő Egyesület Mezőhegyes
•
Református Egyházközség Mezőhegyes
•
Katolikus Egyházközség Mezőhegyes
KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.)
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Partnereinkkel való együttműködés az intézményi dokumentumokban rögzített szabályozás,
illetve a hagyományok alapján történik.
Innovatív megoldások, újítások
Antikvár könyvárusítás: minden nagyobb helyi ünnepen a könyvtárban található
duplum példányokból, időközben leselejtezett, de fizikailag használható állapotban
lévő könyvekből, az adományba kapott dokumentumokból, ami a könyvtárunkban is
megtalálható.
Olvas az osztály: a gyermek részlegünkben rendezett kis „verseny” a tanév
időtartamára, tanév végén a Suli-gyűlésen van eredményhirdetés és az osztály részére
egy ajándékutalvány átadása a legtöbbet olvasó osztálynak.

-

-

Könyvtárba járók elégedettségének mérése
2019. évben az olvasói elégedettség mérés online és papír alapú kérdőíveken történt. A
könyvtár megközelíthetőségével, elhelyezkedésével, valamint a nyitva tartással meg voltak
elégedve. A válaszadók sokkal több új könyvet szeretnének, azon belül is a szépirodalmi
műveket helyezik
előtérbe. A leghasznosabb szolgáltatásnak a könyvkölcsönzést és a fénymásolás-nyomtatás
szolgáltatásunkat tartották. Munkatársaink hozzáállását 10-es skálán 9 pontra értékelték.
Olvasóink a könyvtárban tartott rendezvényeket elégségesnek tartják, viszont több író-olvasó
találkozót szeretnének. A folyóiratok számával és kínálatával sajnos egyik megkérdezett sem
volt megelégedve. A napilapokat, hetilapokat minden megkérdezett kevésnek találta, annak
ellenére is, hogy a 2018-as évhez képest 2 db-al több folyóiratot fizetett elő a fenntartó.
A tavalyi évben mért eredmények figyelembe vételével próbáltuk a könyvek,
folyóiratok választékát bővíteni és a szolgáltatásunk színvonalát emelni.
5. CENTRÁL KÖZÉTKEZTETÉSI CENTRUM, ÉTTEREM ÉS VENDÉGHÁZ

2019-es év során az ellátottaknak a következő étel adagszámot biztosítottuk.
Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

2246

2246

2246

2246

-

Óvoda

-

21374

21374

21374

-

Iskola

7744

26891

35903

7744

7744

Szakközépiskola

7629

-

9938

-

7629

-

-

16568

-

-

Bölcsőde

Szociális
étkeztetés
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Előfizetői
vendég
Ménesbírtok
címerező tábor

-

-

8524

-

-

8887

4476

8844

-

9004

Svédasztalos vendéglátás 2019. december
31-ig
Szünidői
étkeztetés
Nyári tábor

-

-

5200

-

-

1333

1259

1103

1226

-

Az intézményegység a következő dolgozói létszámmal működik.
Dolgozói létszám
intézményegység vezető
élelmezés szervező
raktáros
szakács
felszolgáló
konyhai kisegítő
mosónő
takarítónő
térítésidíj kezelő
gépkocsivezető

Fő
1
1
1
6
2
4
0,5
1
1
1

A Centrál Étterem főzőkonyhája napi 800 fő kapacitású, a 2019-es évben közétkeztetés
részéről a kihasználtság 58%-os, az elmúlt évhez képest növekedést mutat.
A Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 17. szám alatt lévő 1-es számú óvodában a NÉBIH
ellenőrzést végzett, a tálalókonyha jó minősítést ért el.
Az intézmény tálalókonyháinak az előírásnak megfelelően megkértük a minősítési
ellenőrzést, melyek ebben az évben június 30.-ig megtörténnek.
A Kozma Ferenc utcai Vendégházban a 2019. évben 712 éjszakát töltöttek el a vendégek.

Centrál Étterem szabadkapacitás keretén belül működő vendéglátói része.
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alkalom

40

fő

7.900

fő/nap

198

nettó bevétel

12.066.692

nettó beszerzési érték

7.028.098

haszonkulcs

58%

Forgalmi adatok:

2018-os év

2019 december 31-ig

étel bevétel - Ft
fő vendég

20.376.177
9.200

25.340.055
15.800

fő/nap
bevétel - Ft/nap
ital bevétel

25
55.825
5.704.320

43
69.425
6.138.670

2020. évre több lakodalom és rendezvény van előjegyzésben, melyeknek kivitelezése az
esetleges intézmény-egységre vonatkozó kiszervezési szándék miatt bizonytalanságot jelent.

Mezőhegyes, 2020. február 19.
Mitykó Zsolt
Intézményvezető

76

3-5/2020.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdésére - az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével -, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. § A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
4. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
5. § A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
6. § A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
7. § A rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
5. § E rendelet 2020. március 1. napjával lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2020. február hó

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
II. sz. háziorvosi körzet
Telephely: Mezőhegyes, Ruisz Gy. u. 1.
Működtető: Mezőhegyes Város Önkormányzata

Belterület:
Ady E. u., Akácfa u., Bem u., Battonyai u.(páros oldal), Fácántelep, Gyümölcsös, Hunyadi u.,
István király u. Jókai u., József Attila u., II. József krt. 2-92, 43-83, Kinizsi tér, Kiskatonák
tere, Komlósi u., Kossuth u. 45-57, Kozma F. u. 26-32, 21-23,Kórház u., Kölcsey u., Mátyás
király u., Orgona u., Pacsirta u., Posta u. 23-73, Rákóczi u., Rózsa u., Ruisz Gy. u., Tóth
István u., Táncsics u., Hársfa u., Vadrózsa u., Vörösmarty u. élő 15 év feletti lakók.
Külterület:
Árokospuszta , Belsőperegpuszta , Csatókamarás, Komlósfecskéspuszta, Külsőfecskéspuszta
majorokban, 28-as őrházban élő 15 év feletti lakók.
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Gyermek háziorvosi körzet
Telephely: Mezőhegyes, Hild J. u. 5.
Működtető: gyermekorvos

Belterület:
Ady E. u., Akácfa u., Bem u., Battonyai u., Fácántelep, Gyümölcsös, Hunyadi u., István király
u., Jókai u., József Attila u., II. József u. 2-92, 43-83., Kinizsi tér, Kiskatonák tere, Komlósi
u., Kossuth u. 45-57., Kozma F. u. 26-32, 21-23., Kórház u., Kölcsey u., Mátyás király u.,
Orgona u., Pacsirta u., Posta u. 23-73., Rákóczi u., Rózsa u., Ruisz Gy. u., Tóth István u.,
Táncsics u., Hársfa u., Vadrózsa u., Vörösmarty u., Alkotmány u., Árpád u., Csokonai u.,
Cukorgyári ltp., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Gárdonyi u., II. József krt. 1-41., Juhász Gy.u.,
Kossuth u. 18-22., Kozma F. u. 13-19., Lehár F. u., Móricz Zs. u., Munkácsy u., Posta u. 254, 15-21, Petőfi S. u., Petőfi sétány, Radnóti u., Szegfű u., Szt. György tér, Széchenyi u.,
Tavasz u., Templom u., Vasút u., Váczi M. u., Zala György ltp., Zrínyi u., Csekonics tér,
Gluzek Gyula ltp., Hild J. u., Kis u., Kossuth u. 2-16/a, 1-43, Kozma F. u. 1-9, 2-20/b, Május
1 tér, MÁV telep, Molnár C. Pál ltp. élő 0-15 éves korú gyermekek.
Külterület:
Árokospuszta, Belsőperegitanyák, Belsőperegpuszta, Csatókamarás, Kamaráspuszta,
Kendergyár gyártelep, Komlósfecskéspuszta, Külsőfecskéspuszta, Külsőpereg-Rákóczitelep,
Petőfi puszta, Ómezőhegyes, Újmezőhegyes majorokban, 28-as őrházban élő 0-15 éves korú
gyermekek.
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete
I. sz. fogorvosi körzet
Telephely: Mezőhegyes, Kozma F. u. 3.
Végegyháza, Béke u. 58.
Székhely: Mezőhegyes, Kozma F. u. 3.
Működtető: Mezőhegyes Város Önkormányzata
Belterület:
Bem u., Csekonics tér, Hunyadi u., József A. u., Kossuth u., Kozma F. u., Május 1 tér, Mátyás
király u., MÁV telep, Molnár C. Pál ltp., Tóth István u. élő 0-17 éves korú gyermekek, és 18
év feletti lakók.
Külterület:
Árokospuszta, Belsőperegitanyák, Belsőperegpuszta, Külsőpereg-Rákóczitelep, 28-as őrházban, Ómezőhegyes majorban, Petőfi pusztán élő 0-17 éves korú gyermekek, és 18 év feletti
lakók.
Végegyháza:
a község teljes közigazgatási területe – annak valamennyi lakója.
- a 2014. április 25.-én kelt OEP megállapodás alapján.
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete
II. sz. fogorvosi körzet
Telephely: Mezőhegyes, Kozma F. u. 3.
Működtető: fogorvos
Belterület:
Akácfa u., Alkotmány u., Árpád u., Battonyai u., Cukorgyári ltp., Csokonai u., Deák F. u.,
Dózsa Gy. u., Gárdonyi u., Gluzek ltp., Gyümölcsös, Hild J. u., István király u., Jókai u.,
Juhász Gyula u., Kinizsi tér, Kiskatonák tere, Kis u., Komlósi u., Kórház u., Kölcsey u.,
Kozma F. u.13-19, 21-23, 26-32, Lehár F.u., Móricz Zs.u., Munkácsy u., Pacsirta u., Petőfi
sétány, Petőfi u., Posta u., Radnóti u., Szegfű u., Szt. György tér, Széchenyi u., Tavasz u.,
Táncsics u., Hársfa u., Vadrózsa u., Vasút u., Váczi Mihály u., Vörösmarty u., Zala Gy.ltp.,
Zrínyi u., Orgona u., II József krt., Fácántelep, Templom u., Ady E. u., Komlósi u., Kossuth u.
páratlan oldala, Rákóczi u., Rózsa u., Ruisz Gy. utcában élő 0-17 éves gyermekek, és 18 év
feletti lakók.
Külterület:
Csatókamarás,
Kamaráspuszta,
Kendergyár
gyártelep,
Komlósfecskéspuszta,
Külsőfecskéspuszta, Újmezőhegyes majorokban élő 0-17 éves gyermekek, és 18 év feletti
lakók.
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklete
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzet

Telephelyei:
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Központi orvosi ügyelet, Kunágota Rákóczi u. 9.
5746
Működtető: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
(a PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t bízta meg az ellátás megszervezésével)
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
8. számú melléklete
1. számú védőnői körzet
Telephelye: Mezőhegyes, Hild J. u. 5.
Működtető: Mezőhegyes Város Önkormányzata
Belterület:
Ady E. u., Akácfa u., Bem u., Fácántelep, Hunyadi u., István király u., Jókai u., József A. u.,
II. József krt., Kinizsi tér, Kiskatonák tere, Komlósi út, Kozma F. u. 22-23., 26, 27, 29-32,
Kórház u., Kölcsey u., Mátyás király u., Orgona u., Pacsirta u., Rákóczi u., Rózsa u., Ruisz
Gy. u., Tóth István u., Táncsics u., Hársfa u., Vadrózsa u., Vörösmarty u., Alkotmány u.,
Árpád u., Deák F. u., Lehár F. u., Vasút u., Váczi M. u. élő, 0-6 éves, és oktatási
intézménybe nem járó, tanköteles gyermekek, valamint várandós anyukák.
Külterület:
Csatókamarás,
Kendergyár
gyártelep,
Komlósfecskéspuszta,
Külsőfecskéspuszta,
Újmezőhegyes, Belsőperegitanyák, Belsőperegpuszta, Kamaráspuszta, Külsőpereg-Rákóczi
majorokban élő 0-6 éves, és oktatási intézménybe nem járó gyermekek, valamint
várandós anyukák.
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___/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
9. számú melléklete
2. számú védőnői körzet
Telephelye: Mezőhegyes, Hild J. u. 5.
Működtető: Mezőhegyes Város Önkormányzata
Belterület:
Kozma F. u. 21. és 28., Molnár C. Pál ltp., Battonyai út, Csekonics tér, Gluzek Gy. ltp., Kis
u., Kossuth u., Kozma F. u. 2-20/b, 1-9, Május 1 tér, MÁV telep, Hild J.u., Posta u., Tavasz
u., Templom u., Juhász Gy. u., Csokonai u., Munkácsy u., Cukorgyári ltp., Móricz Zs.u.,
Petőfi sétány, Radnóti u., Szegfű u., Szent György tér, Széchenyi u., Zala Gy. ltp., Zrínyi u.,
Petőfi u., Gárdonyi u., Dózsa Gy. u. élő 0-6 éves gyermekek, oktatási intézménybe nem
járó, tanköteles gyermekek és várandós anyukák.
Külterület:
Árokospuszta, Ómezőhegyes majorokban élő 0-6 éves gyermekek, oktatási intézménybe
nem járó, tanköteles gyermekek és várandós anyukák.
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INDOKOLÁS
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításához
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítására több okból van
szükség.
Az első ok adminisztratív, azonban kötelező jellegű: a korábbi Rózsa Ferenc és Ságvári utcák
nevei a Képviselő-testület 17/2020. (I.29.) és 18/2020. (I.29.) kt. számú határozatai
következtében megváltoztak, melyeket a rendelet valamennyi érintett mellékletében át kell
vezetni. Emellett át kell vezetni a Központi Orvosi Ügyelet megváltozott adatait is, hiszen a
korábbi rendeletben még a Sani-Med Trans Kft. szerepelt működtetőként, azonban az
ügyeletet már több éve a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása maga működteti, bevonva
a PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t.
A rendeletmódostás másik oka nem kötelező és nem adminisztratív jellegű, hanem tartalmi.
Az I. és II. számú védőnői körzet védőnői kérték, hogy az I. körzetből a Molnár C. Pál ltp. és
a Kozma u. 21. és 28. szám kerüljön át a II. körzetbe, a II. körzetből pedig a 21.,46.,47.,52. és
57. majorok kerüljenek át az I. körzetbe.
Így az ellátotti létszám is sokkal arányosabban és igazságosabban lenne elosztva, hiszen
jelenleg az I. körzet 115 fő, a II. körzet 148 fő, a változás után az I. körzet 127 fő, a II. körzet
136 fő lenne. Indokolásul előadták azt is, hogy az I. körzet védőnőjének egészségügyi állapota
nem teszi lehetővé, hogy sokat lépcsőzzön, viszont a majorokban könnyebben tud közlekedni,
ezért számára jobb lenne, ha a többemeletes házak a II. körzetbe kerülnének, cserébe ő több
majort látna el, mint eddig. A lakosságra nézve is pozitív lenne ez a változás, a védőnők
arányosabb munkaterhe és jobb időbeosztása okán.
Ezen módosításokat tartalmazza jelen rendelet-tervezet.
A rendeletmódosítás tervezetét – a körzethatárok változása miatt is - meg kell küldeni előzetes
véleményezésre a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK), illetőleg az Állami
Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK). Az ÁEEK nem tett észrevételt, nem jelzett vissza
az önkormányzat felé. Az NNK 2020. február 20. napján megküldte írásbeli véleményét, a
rendelet módosítására nem kívántak észrevételt tenni, a járási vezető védőnő szakmai
véleményét megismerték.
A rendeletet a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztályának is megküldtük véleményezésre, tekintettel arra, hogy a védőnői körzet
kialakításánál figyelembe kell venni a szakmai felügyelet véleményét is. A szakmai felügyelet
illetve a járási vezető védőnő támogatja a rendelet módosítását.
Mindkét állami szerv véleményét csatoltuk.
A fenti két szerv támogató véleménye esetén nincs akadálya a rendelet megalkotásának.

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

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
minősített többség

A rendelethez tartozó szakmai vélemények külön mellékletként csatolva (6 db
dokumentum)
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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 egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében
a települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által
megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. A rendelet korábbi (2016. évi) megalkotásával ezen
jogszabályi kötelezettségnek tett eleget a testület, azonban a rendelet módosítására van
szükség. Ezért készült el jelen rendeletmódosítás tervezete.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A két védőnői körzet (I. és II. számú) területi beosztása változik
némileg. A változás előtt az I. körzetben 115 fő, a II. körzetben 148 fő az ellátotti létszám.
Jelen rendeletmódosítással az I. körzetben 127 fő, a II. körzetben 136 fő lesz az ellátotti
létszám. Az ellátotti létszám tehát igazságosabban, arányosabban kerül elosztásra a két körzet
között, figyelembe véve az érintett védőnők munkaterhét és egészségi állapotát is, mely a
lakosságra nézve is kedvező hatású. A rendelet egyéb változásai két utca megváltozott
nevének és az orvosi ügyelet megváltozott működtetőjének átvezetésére irányul, tehát ezek
pusztán adminisztratív jellegű változások.
b) A Tervezetnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) A Tervezetnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A tervezetnek nincs közvetlen környezeti hatása.
A tervezet egészségügyi következménye: a két védőnői körzet ellátotti létszáma arányosabban
lesz elosztva, ezért a lakosságra nézve kedvezőbben alakul a védőnői egészségügyi
szolgáltatások igénybevételének lehetősége.
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 terheket befolyásoló hatásai
A rendeletmódosítás megalkotása az adminisztratív terheket nem befolyásolja. A két érintett
védőnő munkavégzését és munkaidő-beosztását kedvezően befolyásolja.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről helyi rendelet megalkotása kötelező, így annak
elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést valósítana meg az önkormányzat. A régi
rendelet megalkotásával jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tettünk, azonban a rendelet
módosítása szükséges a két utca új nevének és az orvosi ügyelet működtetőjének nevében
történt változás átvezetése érdekében. A két védőnői körzet átalakítása az állami szervek
előzetes véleményén, majd a képviselő-testület jóváhagyó döntésén múlik, azokat nem
kötelező megváltoztatni.
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3-6/2020.
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
____/2020.(___.___.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, továbbá a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában és a 132. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt:
a) a 10. § (2) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelmekről
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy
részére adható települési támogatás iránti kérelmekről (a továbbiakban: ápolási támogatás)”
2. § A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 3. § (4) Szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem - az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjénél is benyújtható.”
3. § A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) A pénzbeni és természetbeni támogatásról a Polgármesteri Hivatal, a szociális
alapszolgáltatásokról a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az Sztv-ben
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.”
4. § A rendelet 8. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § A pénzbeli ellátások felhasználását a jegyző felkérése alapján a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai ellenőrzik. Az ellenőrzés
eredményéről 8 napon belül írásban számolnak be a jegyzőnek.”
5. § A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (2) A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben települési támogatásban
részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében 180%-át, feltéve,
hogy a kérelmezőnek vagy vele egy háztartásban élő családtagjának nincs vagyona.”
6. § A rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (6) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző szakemberei szükség
szerint ellenőrzik, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.”
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7. § A rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (2) b) az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott alapszolgáltatásokat a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítja.”
8. § A rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (2) a) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál igénybe vehető étkezéssel, helyben
fogyasztással vagy elvitellel, valamint”
9. § A rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (5) Pszichiátriai beteg a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központban abban az esetben veheti
igénybe helyben fogyasztással az étkeztetést, ha állapota alkalmas a közösségi életre.”
10. § A rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság valamint az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság elnökei
vállalkozásban működtetett bentlakásos szociális intézmény vezetője
Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Szervezetének vezetője
Vakok -és Gyengénlátók Mezőhegyesi Szervezetének vezetője
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője.”
11. § A rendelet 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője a jogosult illetve
hozzátartozója kezdeményezésére a 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott
szolgáltatást megszünteti.
(2) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az alapszolgáltatást megszünteti
abban az esetben, ha:
a) az étkeztetésért illetve a házi segítségnyújtásért megállapított személyi térítési díjat a
díjfizetésre kötelezett személy felszólítás ellenére sem fizeti meg,
b) a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az ellátás megszüntetéséről,
valamit a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve
hozzátartozóját.”
12. § A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
13. § A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
14. § A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
15. § Ez a rendelet 2020. március 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2020. február hó

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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1. számú melléklet a_____/2020. (___.___) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete
Étkeztetés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1. Étkeztetés
2. Kiszállítási díj

Ellátási
napok
száma
251
251

Ellátottak
száma
(fő)
68
68

Intézményi térítási díj alapja
1 ellátottra
1 ellátottra jutó
jutó működési
támogatás
kiadás (Ft)
(Ft)
1 059
249
109
-

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
810
109

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
ÉTKEZTETÉS
ÖNKÖLTSÉGE
2019. évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2019.évi központi támogatás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
18 074 899
1 877 229
359 540
15 838 130
3 942 268

Ellátási napok
száma
251

KISZÁLLÍTÁS
ÖNKÖLTSÉGE
2019. évi működési kiadás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
1 729 826

Ellátási napok
száma
251

1 napra jutó
összeg (Ft)
72 012

251

15 706

1 napra jutó
összeg (Ft)
6 892

89

Ellátottak száma
(Fő)
68

63

Ellátottak száma
(Fő)
63

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
1 059

249
810

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
109
109

1 ebéd
térítési díja
(Ft/ebéd)
460
60

2. számú melléklet a____/2020. (___.___) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete
Házi szociális gondozás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének egy gondozási
órára jutó összegét.
Intézményi térítási díj alapja
Alapszolgáltatási Központ
Ellátási
Ellátottak
1 órára jutó
1 órára jutó
1 órára jutó
Intézményi
napok
száma
működési
támogatás
különbözet
térítési
száma
(fő)
kiadás (Ft)
(Ft)
(Ft)
díj (F/óra)
1. Házi segítségnyújtás
251
26
6 364
3 432
113
Az intézményi térítési díj mentes az általános forgalmi adó alól!

2019.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2019.évi központi támogatás

Összeg
Ellátási napok
(Ft)
száma
12 779 682
251
10 703 263
2 047 209
29 210
6 891 744
251
1 órára jutó különbözet

1 órára jutó
összeg (Ft)
6 364

3 432

90

Ellátottak száma
(Fő)
26

26

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
245

132
113

3. számú melléklet a____/2020. (___.___) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklete
Nappali ellátás intézményi térítési díja

Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1.

Nappali szociális ellátás

Intézményi térítási díj alapja
Ellátási
Ellátottak
napok
száma
száma
(fő)
251
26

1 ellátottra
1 ellátottra jutó
jutó működési
támogatás
kiadás (Ft)
(Ft)
2 837
599

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
2 238

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
Összeg
2019. évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2019. évi központi támogatás
1 ellátási napra jutó különbözet

(Ft)
18 513 830
9 622 442
1 850 662
7 040 726
3 909 246

Ellátási napok
száma

91

1 napra jutó

251

összeg (Ft)
73 760

251

15 575

Ellátottak
száma
(Fő)

1 ellátottra jutó

26

26

összeg (Ft)
2 837

599
2 238

Intézményi
térítési
díj (Ft/nap)
120

INDOKOLÁS
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításához
2020. évben nem változnak az intézményi térítési díjak, azonban az egy ellátottra jutó működési
kiadás, támogatás összege, az ellátottak száma minden évben másként alakul, így ebben az évben is.
Az intézményi térítési díjak emelésére azért nem kerül sor 2020. évben sem, mert az Alapszolgáltatási
Központ a Kossuth u. 20. szám alatti főépítészi villa TOP pályázati felújítása idejére a Démász
épületébe költözött. Ez a változás a szolgáltatást igénybevevőkre nézve is kevésbé komfortos, azonban
szükségszerű volt.
A térítési díjak változatlanul hagyása mellett, egyrészt a fenti változások átvezetése miatt készült el
jelen rendeletmódosítás.
Másrészt a rendeletmódosítás indoka, hogy a 2019. októberi választások után létrejött két új bizottság
megváltozott nevét (Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság valamint Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság) ezen a rendeleten is át kell vezetni. Hasonló okból a jövőben is sor
kerül még hatályos rendeletek módosítására.
Harmadrészt pedig az a rendeletmódosítás indoka, hogy a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
megváltozott elnevezése sem volt még átvezetve a rendeleten, melyre most sor kerül.
Előterjesztést készítette:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
minősített többség

Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
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
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése
értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendeletnek nincs számottevő társadalmi hatása, mivel a térítési díjak
mértéke nem változik. A rendelet egyéb módosítása pedig megváltozott elnevezések átvezetésére
irányul, melynek szintén nincs társadalmi hatása.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: Mivel a térítési díjak mértéke nem nő, nő az önkormányzat által viselt
költségek mértéke.
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 jelentős eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása nem eredményezne az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést, de az szükséges a térítési díjak egyes elemeiben - a tényleges
költségadatokban - bekövetkezett változások és a két bizottság, valamint a szociális intézmény új
nevének átvezetése érdekében.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3-7/2020.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
Néhai Jeney Lajos DLA Ybl díjas építészmérnök, Mezőhegyes Város volt főépítészének
halálát követően igyekeztek olyan főépítészt találni, aki Jeney úr méltó utódja lehet.
Igyekeztek több főépítész jelöltet keresni, hogy a Testületnek választási lehetősége legyen, de
az nem sikerült. Az idő szűkösségére tekintettel azonban ki kellett választani a főépítész
személyét. Siklósi József Ybl díjas építész urat a Testület megismerte a TOP pályázatok,
közelebbről az ÁMK épületének térrendezése kapcsán. Siklósi úr vállalta a főépítészi
feladatot, ugyanazzal a feltétellel, mint ahogyan Jeney Lajos úr vállalta, alkalmanként
90.000,- Ft + ÁFA összegért.
Siklósi Józsefet a 2017. január 25.-ei ülésén, 2017. február 1-jétől határozatlan időre bízta
meg a képviselő-testület.
A főépítésznek egyéb elfoglaltságai és egészségi állapota miatt az utóbbi időben nem jutott
elég ideje Mezőhegyes ügyeire, ezért vállalkozási szerződését 2020. január 31.-ével közös
megegyezéssel megszüntettük.
A települési főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi
építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének
elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat. A főépítész felülvizsgálja az
önkormányzat építészeti jellegű helyi rendeleteit és Településképi Arculati Kézikönyvét,
szakmai konzultációkon vesz részt, településképi véleményezést és bejelentési eljárásokat
folytat le, nyomon követi a rendezési tervet.
A feladat ellátására - a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasággal való szoros és jó kapcsolat
eredményeképpen - sikerült megnyerni Katona Andrást, a DAW Építész Stúdió vezető
építészét, okleveles építészmérnököt.
Katona András megbízása esetén vállalja a főépítészi vizsga letételét 6 hónapon belül. A
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt egyéb
feltételeknek megfelel, összeférhetetlenségi akadály (a Ménesbirtoki munkája okán) nem áll
fenn, csupán azt kell elkerülni, hogy a főépítész saját tervét bírálja el. Erre két gyakorlati
megoldás is adott, tehát ez nem fog problémát okozni.
A feladatot 80.000,-Ft + Áfa/alkalom összegért vállalná el, nulla Áfás számlát tud adni.
Elmondása szerint heti egy, havi négy alkalommal tudná ellátni a feladatot.
Előzetes egyeztetések alapján – az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel – abban
állapodtunk meg vele, hogy egyelőre havi két alkalom (kéthetente egy alkalom) kifizetésére
van anyagi fedezetünk, ez az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe beépítésre került.
Kérem a testületet, hogy támogassa Katona András építészmérnök megbízását a város
főépítészének!
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…../2020. (II.26.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. és 10. §-ában foglaltak
alapján Mezőhegyes Város főépítészi feladatainak ellátásával 2020. március 1-jétől
határozatlan időre Katona András okleveles építészmérnököt (1124 Budapest, Vas Gereben u.
25., önálló tervezői jogosultág: É1-6088) bízza meg.
A főépítész megbízási díját alkalmanként 80.000,- Ft (0% ÁFA) összegben – havonta
legfeljebb két alkalom kikötése mellett - állapítja meg, melyet az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében biztosít.
A főépítész a 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 4. §-a alapján vállalja,
hogy a főépítészi vizsgát megbízásától számított 6 hónapon belül leteszi.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a főépítésszel kötendő vállalkozási szerződést az
önkormányzat nevében aláírja, majd azt utólag terjessze a testület elé megismerésre.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2020. február 29.
Mezőhegyes, 2020. február 18.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Bizottság vm.
Oktatási, Közműv., Tur. és Sport Biz.
egyszerű többség

Az előterjesztés 2 db melléklete külön csatolva!
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Mezőhegyesi József Attila ÁMK Intézményvezetőjétől
Mezőhegyes, Béke park 1. 5820

3-8/2020.
ELŐTERJESZTÉS
Páger-Horváth Andrea kinevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A József Attila Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézmény-egységénél, dajka
munkakörben foglalkoztatott Kiss Andrásné, 2020. január 01-től felmentési idejét tölti.
Az intézményegységnél 5 óvodai csoportban folyik az oktató-nevelő munka. Minden csoport munkáját
a 2011. évi CXC törvény 2. melléklete alapján 1 fő dajka segíti.
Jelenleg a megüresedett álláshelyet a Ruisz Gyula 2. szám alatt lévő óvoda telephely, Nyuszi
csoportjában kell betölteni.
A felelős munkaerő gazdálkodás kritériumait szem előtt tartva, a megüresedő munkakör betöltésére,
már 2019. évben elkezdődött a lehetséges utód kiválasztása.
Páger-Horváth Andrea 2019. április 15-től 2020. február 29-ig közfoglalkoztatottként dolgozik az
intézményegységnél.
Ez idő alatt a dajka munkakörhöz szükséges szakképesítést és gyakorlati tapasztalatot is megszerezte.
A szakmai és szülői közösség részéről munkájára panasz nem volt.
A Kjt. 61§(1) és a 326/2013. kormányrendelet 31§ és a 367/2019. (XII.30.) kormányrendelet
értelmében a munkavállalót 210.600,-Ft alapbér + nevelő-oktató munkát segítők pótléka a 326/2013.
(VIII.30.) kormányrendelet 32/A. § alapján 21.060,-Ft / mindösszesen 231.660,-Ft bér illeti meg.
Továbbá évi 80.000,-Ft cafetéria (adható) juttatásban részesül.
A 326/2013. kormányrendelet 28§(2) értelmében a dajka munkakör betöltéséhez pályázatra szükség
nincs. A dolgozót a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezető nevezi ki.
Mivel a képviselő-testület a 245/2019. (XII.11.) kt. számú határozatában úgy határozott, hogy
jóváhagyása szükséges az üres álláshelyek betöltéséhez, ezért kérjük a képviselő-testület egyetértését
Páger-Horváth Andrea munkavállaló 2020.03.01-től közalkalmazotti jogviszonyban, dajka
munkakörbe történő kinevezéséhez.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
Páger-Horváth Andrea kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az üres álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásáról
szóló 245/2019. (XII.11.) kt. számú határozatában foglalt jogkörében úgy döntött, hogy hozzájárul
Páger-Horváth Andrea dajka (5820 Mezőhegyes, Jókai u. 8.) határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezéséhez a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde
Intézmény-egységénél, 2020. március 1.-jétől kezdődően, bruttó 231.660,-Ft illetmény mellett.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezési okiratok fentiek szerinti módosításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, az ÁMK megbízott intézményvezetője
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2020. február 18.
Mitykó Zsolt
intézményvezető
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

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

3-9/2020.
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 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendeletben
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
…../2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét
képező táblázatban bemutatottak szerint, változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2020. február 17.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pü.vez.
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Bizottság
Egyszerű többség

Az előterjesztés melléklete külön csatolva!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

3-10/2020.
ELŐTERJESZTÉS
A Békéscsabai Tankerülettel kötött működtetési megállapodás és vagyonkezelési
szerződés részleges megszüntetése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetője a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Polgármestere felhívása alapján
írásban nyilatkozta, hogy a csatolt mellékletben rögzített 243 darab eszköz nem található meg
a köznevelési intézményben és nem állnak a köznevelési intézmény használatában, mely
alapján Mezőhegyes Város Polgármestere 2019.05.09.-én írásban kérte a Békéscsabai
Tankerületi Központot a megjelölt eszközök nyilvántartásból történő kivezetésére, ebből
adódóan szükséges a Békéscsabai Tankerülettel 2016. december 15.-én kötött vagyonkezelési
szerződés és működtetési megállapodás tekintetében részleges megszüntetést elvégezni.
A szerződéseket a polgármester és a jegyző már aláírta tekintettel arra, hogy a változás
átvezetése nem mérlegelés kérdése, de szükséges a képviselő-testületnek jóváhagynia azokat.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat emelje határozattá:
I.
Határozati javaslat
…/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
A Békéscsabai Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja a polgármester által aláírt, a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
II.
Határozati javaslat
…/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
A Békéscsabai Tankerülettel kötött működtetési megállapodás részleges megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja a polgármester által aláírt, a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött
működtetési megállapodás részleges megszüntetését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2020. február 17.
Pap István Tibor
Polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pü. vezető
Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz. vm.
Okt.,Közműv., Tur. és Sport Biz.
Egyszerű többség

Az előterjesztés 3 db melléklete külön csatolva!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3-11/2020.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes, 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. korábban kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, amely szerint fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében szeretné
megvásárolni a Mezőhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 777 hrsz-ú ingatlant
gépkocsi parkolók kialakítására.
A Képviselő-testület 124/2019. (V. 29.) Kt. számú elvi határozatával döntött a 777 hrsz-ú,
4635 m2 területű, „kivett közpark” művelési ágú ingatlan értékesítéséről, illetve az értékesítés
érdekében kezdeményezte az ingatlan terület-felhasználási besorolásának megváltoztatását
közlekedési parkoló területté a településrendezési terv módosításán keresztül. A tervezett
funkcióra értékesítés céljából értékbecslést kell készíttetni az ingatlanról, majd ennek
ismeretében az ingatlan értékesítését a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A 15/2019. (XII. 20.) Ö.sz. rendelettel a Képviselő-testület módosította a település helyi
építési szabályozásáról szóló rendeletét a szabályozási terv fentiekben részletezett
módosításával együtt. A szabályozási terv alapján a 777 hrsz-ú ingatlant a közeli – állami
tulajdonú - közutak csomópontjában tervezett körforgalom helyigénye miatt meg kell osztani.
A telekalakítás során a 777 hrsz-ú ingatlan területéből egy rész átkerül a 751 hrsz-ú – szintén
önkormányzati tulajdonú - közterületbe biztosítva a körforgalom és a szükséges közművek
helyigényét.
Az értékesítés irányába vezető első lépés tehát a telekalakítás elvégzése és földhivatali
átvezetése.
A telekalakítás (telekmegosztás) elvégzése érdekében a város beszerzési szabályzatának
megfelelően három árajánlatot kértünk földmérőktől:
- Tóth Imre ev. (Makó, Platán u. 13.) földmérő 80.000-Ft értékben vállalná a földmérési
munkálatok elvégzését.
- A Figuráns Bt. (Mezőhegyes, Deák Ferenc u. 23.) 76.200-Ft értékű árajánlatot adott.
- A Magyar-Föld Kft. (Tótkomlós, Széchenyi u. 19.) 82.000-Ft összegért vállalná a
földmérési munkákat.
A fenti árajánlatok közül a Figurán Bt. (5820 Mezőhegyes, Deák Ferenc u. 23.) 76.200-Ft
értékű árajánlata a legkedvezőbb, ezért javaslom, hogy a földmérési munkálatokat velük
végeztessük el.
A telekmegosztási munkák elvégzése után kérnünk kell a Földhivataltól a megosztás
átvezetését és a csökkent területű 777 hrsz-ú ingatlan művelési ágának módosítását. Ezek után
készülhet a 777 hrsz-ú ingatlanra értékbecslés és kerülhet a konkrét összeg ismeretében az
ingatlan értékesítése Képviselő-testület elé.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot emeljük
határozattá.
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Határozati javaslat
…/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyes 777 hrsz-ú ingatlan településrendezési
tervnek megfelelő telekalakítási eljárását kezdeményezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a telekmegosztási munkák elvégzésével bízza meg a
legkedvezőbb ajánlatot adó Figuráns Bt-t (5820 Mezőhegyes, Deák Ferenc u. 23.) bruttó
76.200-Ft összegért.
Felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási és művelési ág változási eljárás lefolytatása után
készíttessen értékbecslést a 777 hrsz-ú ingatlanról és az ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos

Mezőhegyes, 2020. február 19.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csop.vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3-12/2020.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú,
„Agrárlogisztikai Fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt keretében az önkormányzati
tulajdonú Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szám alatti, 892 hrsz-ú 2.597 m2 területű, „kivett
általános iskola” művelési ágú sarki ingatlan felújítását tervezi.
A felújítás keretében biztosítani kell többek között a részben helyi védelem alatt álló épület
legalább részleges akadálymentesítését is, amelynek az akadálymenetes vizesblokk
kialakításán kívül része a Kozma Ferenc utca felőli főbejárat mobil fa rámpával történő
megközelítése.
Mivel a mobil rámpa elhelyezése helyigényes tevékenység és az csak az épület előtti, szintén
önkormányzati tulajdonú – 891 hrsz-ú, 374 m2 területű „kivett beépítetlen terület” művelési
ágú – ingatlanon (az utcáról nézve a nagy előkertben) lehetséges, a projekt megvalósítása
érdekében a két ingatlant össze kell vonni.
A korábban elkészített telek-összevonási változási vázrajz alapján a telekalakítás után az
ingatlan helyrajzi száma 891, területe 2.971 m2, művelési ága „kivett általános iskola” lesz.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy projekt folytatása érdekében szükséges döntés
meghozatala érdekében az alábbi határozati javaslatot emeljük határozattá.
Határozati javaslat
…/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-201700014 azonosító számú, „Agrárlogisztikai Fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt
megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telek-összevonási
eljárását kezdeményezi.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a telekösszevonás földhivatali eljárásának
lebonyolításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőhegyes, 2020. február 20.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csop.vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3-13/2020.
ELŐTERJESZTÉS
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
MPH/220-18/2020. iktatószámon, 2020. február 17.-én megkeresett az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány, amely Mezőkovácsháza Mentőállomás mentőautóinak
felszereltsége ügyében kérte segítségünket.
A Mentőállomáson újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközökre lenne szükség.
Kérik, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk a mentéstechnikai eszközök mielőbbi
megvásárlását.
Az önkormányzat korábbi években már támogatta a Mentőállomás mentéstechnikai
eszközeinek beszerzését egy jelképes összeggel, és az alapítvány más kérelmeit is, így az
Orosházi Kórházat is.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel – ismét 10.000.-Ft-tal támogassa az eszközök beszerzését.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2020. (II.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 beszerzését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: 2020. március 1.
Mezőhegyes, 2020. február 17.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Bizottság
egyszerű többség
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Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3-14/2020.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról
2020. június 4-én lesz a trianoni békediktátum aláírásának 100 évfordulója. Ezt az
igazságtalan döntést a magyarság nemzeti tragédiaként élte meg, amely máig hatóan, mélyen
beleivódott a nemzettudatunkba. Az előzményeket, okokat, következményeket kötelességünk
hitelesen feltárni a jövő generációi előtt, ugyanakkor a 100 évfordulón kötelességünk
emlékezni is. Emlékezni az anyaországtól elszakított nemzettestvéreinkre, akik leginkább
szenvedtek a döntés következményeitől, és emlékezni azokra a generációkra, akik a
revizionizmus szellemében nevelkedtek és vérüket adták a békeszerződés felülvizsgálatáért.
Ennek a megemlékezésnek méltó formája lenne itt a trianoni határ mellett történelmi Trianonemlékművünk, a Mezőhegyesi Országzászló helyreállítása. Fontos a helyi értékek,
hagyományok megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel. A keresztény, nemzeti
identitás formálása, erősítése mellett fel kell ébresztenünk a lokálpatrióta érzelmeket, egy
olyan lélekrészt megérintve, amelyben az ősök tisztelete hazaszeretettel és büszkeséggel
párosul. A hitelesség elsődleges szempont, ezért az eredeti emlékmű minél hitelesebb
helyreállítására kell törekednünk.
I N D O K O L Á S
I. A Mezőhegyesi Országzászló története
Mezőhegyes Országzászlóját személyesen Urmánczy Nándor avatta fel 1933. január
15-én. Az örmény származású erdélyi politikus, országgyűlési képviselő, a „megalkuvás
nélküli magyar” 1925-ben hirdette meg az Országzászló Mozgalmat, amely a két világháború
között egész Magyarországra kiterjedt.
A Méneskarnál készített, művészi igényű kovácsoltvas kerítéssel övezett mezőhegyesi
emlékmű pontosan követte az általános szimbólumrendszert: magyar mészkőből faragott
lépcső vezetett a zöld hármas halomhoz – a középső halmon a Szent Koronával, a korona előtt
gázlánggal működő örökmécsessel, mögötte fából készült, fehér kettős kereszttel. Az
Országzászlón a Trianon előtti utolsó 1915-ös hivatalos középcímer volt, lobogóját
angyalokkal ékesítették, jelmondata: „Így volt, így lesz!” felirat. Az árbocrúd sávosan pirosfehér-zöldre volt festve. Érdekessége, hogy jelenleg kandeláberként funkcionál a Nőtlen tiszti
lak előtti téren, hozzávetőlegesen 20 méterrel az eredeti helyétől, és a spirális piros-fehérzöld sávok ma is jól kivehetők az azóta felvitt számos festékréteg alatt. Az árboc felső
háromnegyede fából készült – ez később a Mezőhegyesi Helytörténeti Gyűjtemény [régi
Nagyiskola] előtt ma is látható egykori úttörőzászló alakjában „élt tovább”. Az Országzászló
mellett ünnepek alkalmával díszőrség állt és félárbócra húzták fel a nemzeti lobogót. Az árbóc
tetejét esküre emelt kéz díszítette.
Az alábbiakban két egykorú híradást közlünk az
Országzászló avatásáról:
„Mezőhegyes, 1933. január 15. Nagyszabású ünnepség keretében vasárnap avatták fel az
Országzászlót. Zenés ébresztő vezette be az avató ünnepséget, amelyre a nagy kiterjedésű
állami birtok egész közönsége felvonult Wattay Dezső kincstári főigazgató vezetésével, és
megjelentek Kiszombor, Battonya, Orosháza és a szomszédos Csanád megyei községek népes
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küldöttségei és különféle társadalmi alakulatai. Az Ereklyés Országzászló Nagybizottságának
képviseletében Urmánczy Nándor adta át az Országzászlót a Levente Egyesület gondozásába,
majd Szabó Kálmán műszaki tanácsos beszélt a helyi vezetőség nevében. A méntelepi zenekar
és dalárda számai, valamint több lelkes felszólalás után tisztelgő felvonulás zárta be az
ünnepséget.” (A Magyar Távirati Iroda (MTI) egykorú híradása)
„Lélekemelő hazafias ünnepség színhelye volt vasárnap délelőtt Mezőhegyes, annak is
a Kaszinó [Központi Szálloda] előtti szép tere. Országzászlót állított ide a Mezőhegyesi
Levente Egyesület, hogy fennen hirdesse itt, a trianoni szégyenhatártól a magyar
hazafiasságot, a magyar dacot és erős bizakodást egy jobb jövőben.
Mezőhegyes igazi minta-birodalom. Nem csak mezőgazdasági tekintetben, de hazafias
érzés és lelkes magyar fegyelem tekintetében is. Minden mintaszerű itt, különösen az
ünnepségek rendezése és a vendégek fogadása. A szegedi vonattal – sajnos – a meghívott
vendégeknek csak egy igen kis része jött el a hazafias, szép ünnepségre, melynek külön
érdekessége és értéke Urmánczy Nándornak, az aranytollú publicistának szereplése, illetve
zászlóavató beszéde volt. Az ünnepség menetrendszerű pontossággal pergett le. A Kaszinó
előtti téren a magyar címer hármas zöldhalma emelkedik gyeptéglákkal borítva. A középső
halmon a magyar Szent Korona nagyított modellje, előtte zártlángú piros örökmécs, s fölötte
a magyar apostoli kettős fehérkereszt. A címerdombok előtt sudár zászlóárbóc szökken az
égbe, a nemzeti színű árbócrúd csúcsán levente-esküre emelt aranykéz mered az égre. A
három halom két halomhajlatában egy-egy őrhely a levente-díszőrség számára. Oldalt
szónoki emelvény.
Felharsan a battonyai leventezenekar zenéje. Tisztelgés. A Szózatot játszák.
Urmánczy Nándor lép a szónoki emelvényre. Beszédét azzal kezdi, hogy az elveszett
országot nekünk kell visszaszereznünk, mert mi vesztettük el. Azért jött ide, hogy ostorozza a
felburjánzó kishitűséget, hogy hitet öntsön az aggodalmaskodók lelkébe.
Itt, Mezőhegyes mellett határköveket ástak a földbe ellenségeink, botorul és gonoszul
magyar föld és magyar föld közé határvonalat húztak. Ezekből a határkövekből majd
sírköveket fogunk faragni ellenségeink számára. Ütni fog a mi óránk is és el fog jönni az a
férfi, akinek van erő és elszántság a lelkében, aki tud majd ellentmondást nem tűrve
parancsolni, aki tud kegyelmet és irgalmat nem ismerve büntetni, akinek lelkében ég az egész
nemzet fájdalma és aki össze tudja kovácsolni, vagy ha másképp nem megy, össze tudja
korbácsolni a széthúzó magyar erőket.
Beszéde végén átadta az új Országzászlót a mezőhegyesi leventék gondozásába.
Szabó Kálmán műszaki tanácsos, a Mezőhegyesi Levente Egyesület elnöke vette át az
Országzászlót a leventék és a polgári lövészek nevében, s hazafias, lendületes, szép beszédben
tett szent fogadást azoknak az eszméknek és törekvéseknek hív szolgálatára, melyeket az
Országzászló jelképez.
A mezőhegyesi dalárda Nagy Sándor karnagy vezényletével a „Nem, nem, soha!”
kezdetű dalt énekelte el; ugyancsak Nagy Sándor vezényelte az elemi iskolások énekkarát is,
amely szintén hazafias dalt adott elő meglepő precíz összetanulásban. Kiss Ernő levente
szavalata, s a battonyai leventezenészek Himnusz-játéka, s a levente- és lövészegyesületek
díszelvonulása fejezte be a feltűnően szép, felejthetetlen hazafias ünnepséget.
A Himnusz hangjai mellett méltóságos lassúsággal emelkedett fel a félárbócmagasságig a háromszínű Országzászló.
A lélekemelő ünnepségen megjelent Vattay Dezső gazdasági tanácsos, mezőhegyesi
jószágkormányzó vezetésével a Ménesbirtok egész tisztikara, Gundenlinger György alezredes,
Dvorzsák János méneskari őrnagy, Molnár Ferenc az Országzászló Bizottság társelnöke.
Battonyáról: Kovács Ágoston főszolgabíró, dr. Kiss Károly tb. szolgabíró, Künzl Ernő
igazgató főmérnök, Szappanos Miklós szolgabíró, Weinrich Béla jegyző; Kevermesről:
Kabary Emil tanító, levente-főoktató; Makóról: vitéz Ven Jakab alezredes.” (A Makói Friss
Újság 1933. január 17-i beszámolója)
104

Források:
Magyar Távirati Iroda közleménye, Budapest, 1933. január 15.
Makói Friss Újság, Makó, 1933. január 17.
Kerekes György képeslapgyűjteménye
Mezőhegyesi Helytörténeti Gyűjtemény fotóarchívuma, Nagy Zsolt országzászló-kutató
gyűjtése
II. A Mezőhegyesi Országzászló rekonstrukciójának alapelvei és folyamata
Az Országzászló helyreállítását közel egy évtizede tervezzük. 2013. szeptember 22-én
Csák Attila szobrászművész, fa- és fémrestaurátor, Kerekes György a Város- és
Környezetvédő Egyesület elnöke, Nagy Zsolt Országzászló kutató és Tarkó Gábor történész,
önkormányzati képviselő az egykori Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról szakmai
tanácskozást tartottak az eredeti helyszínen. A résztvevők a korábban általuk összegyűjtött
források, fotók, képeslapok, újságcikkek és egyéb dokumentumok segítségével, az archív
felvételek szerinti több nézőpontból digitális technika alkalmazásával rekonstruált
látványtervek alapján méréseket végeztek, méterrudakat tűztek ki és a lehető legnagyobb
pontossággal meghatározták az Emlékmű pontos helyét, dimenzióit.
A fórumon az alábbi szakmai döntések születtek:
Az alapkörbe és a hármas halmokba rejtett beton alapzat kerül elhelyezésre a dombok
és az alapkör, a kettős kereszt és az árboc állékonyságának biztosítása miatt. Az alapkört és a
halmok felületét fűvel borítva, az alapdomb felső síkja bontott, régi mezőhegyesi téglával
kerül burkolásra.
A Szent Korona anyaga bronz, az eredeti állapotnak megfelelően a latin korona
tetejéből emelkedik ki a kettős kereszt (eltulajdonítása ez által szinte lehetetlenné válik).
Az örökmécsest az eredeti formában az eredeti helyére tesszük, de a kereszt
kőanyagában elhelyezett fülkébe kerül, és LED-es technológiával fog működni (kiépítése
olcsóbb, működése és karbantartása takarékosabb a gázlángénál).
A kettős kereszt eredetileg fából volt. A kettős kereszt anyaga magyar mészkő (tört
fehér, tojáshéj színű), a lépcső anyagával megegyező anyagból készül.
A zászlóárboc (12 m magas) az eredeti felhasználásával készül (jelenleg
kandeláberként funkcionál a téren, kb. 20 méterrel az eredeti helyétől). Az árboc felső
háromnegyede a Mezőhegyesi Helytörténeti Gyűjtemény előtt ma is látható egykori
Úttörőzászló volt. Ennek anyaga fa. Az árboc antik faanyaga jó megtartású, Csák Attila
szerint kiválóan restaurálható. Az árboc rejtett dübel-csavarozással kerül rögzítésre a beton
alapba. A rajta lévő ajtó anyag- és formaazonos pótlásra kerül. A spirális piros, fehér, zöld
sávokat legalább egy restaurátor ablakban feltárnánk, konzerválnánk és bemutatnánk. Az
árboc csúcsára levente esküre emelt arany kéz kerül (anyaga: aranyozott bronz).
A lobogó kétoldalas lesz és az 1915-ös hivatalos, kétangyalos középcímert
(Boszniával) tartalmazza „Így volt, így lesz!” felirattal. Két lobogó készül – egy ünnepi és egy
másodlobogó (különböző anyagból készülnek, a hétköznapi lobogó anyaga az időjárás
viszontagságaival szemben ellenállóbb lesz).
Az őrállások fából készülnek el és mobilizálhatóak lesznek (csak az ünnepségek
alkalmával kerülnek ki az Emlékműre).
Eredeti méretben készül magyar mészkőből a lépcső (négy lépcsőfok).
A kovácsolt kerítés elemei és a kapuk az eredetieket utánozzák, hideg- és tűzi(vegyes) kovácsolással készülnek. A két végét faragott gyámoszlopok zárnák le. A bal oldali
oszlopba az eredeti emlékmű állításáról és avatásáról, lerombolásáról kerülnének feltüntetésre
adatok, valamint a Trianon-kereszt; a jobb oldali oszlopba az újjáépítésről és avatásról
kerülnének feltüntetésre információk, valamint Mezőhegyes címere.
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Örökzöld sövénnyel lekeretezzük az emlékmű saját környezetét U-alakban, a jelenlegi
térszerkezet és közlekedési rend megbontása nélkül. Az U alakzat két szára a
gyámoszlopoktól fog kiindulni.
A cél az egykor létezett mezőhegyesi történelmi Trianon-emlékmű hiteles
restaurációja, művészi igényű hitelességgel megjeleníteni az 1945 előtti Országzászlómozgalom szimbólumrendszerét. Az országban formavilágában egyedülálló emlékmű
szellemiségében, kompozíciójával tökéletesen illeszkedik a katonai ménesintézetből kialakult
város szellemiségéhez, történelmi épített örökségéhez.
Szakmai fórumunk döntéseit kérem, tekintsék ajánlásnak! Természetesen a döntés joga a
Képviselő-testületé.
III. Jogi háttér
Kerekes György elnök úrral egyeztetve a Város- és Környezetvédő Egyesület,
Mezőhegyes számláján elkülönítve gyűjtjük azokat a támogatásokat, amelyekből az
Országzászló rekonstrukcióját szeretnénk megvalósítani. Arra kérem a Városvezetést, hogy az
emlékmű területének tulajdonosaként járuljon hozzá a helyszín biztosításához és az
Önkormányzat szakemberei nyújtsanak segítséget a szakhatósági engedélyek
megszerzésében! Szükséges kiváltani bizonyos közműveket, engedélyeztetni szükséges a
Nőtlen tiszti lak előtti kandeláber áthelyezését, illetve gondoskodni szükséges annak
pótlásáról. A tervdokumentáció elkészítésre Katona András urat, a DAW Építész Stúdió
vezető építészét kértük fel, aki munkatársaival vállalta, hogy rövid határidőn belül
felkérésünknek eleget tesz. Csák Attila szobrászművész úr rendkívül sok megbízást kapott az
idei évben, de elvállalta az emlékmű képzőművészeti elemeinek elkészítését: a Szent Korona
és a kettős kereszt megmintázását.
Az engedélyeztetés, a szükséges források összegyűjtése és az emlékmű helyreállítása
nem valósulhat meg a június 4-i évfordulóra, ugyanakkor talán szerencsésebb is egy későbbi,
őszi-késő őszi időpontra kitűzni az emlékmű újra avatását, mert akkor több közéleti szereplő,
meghívott vendég, érdeklődő polgár részt tud venni rajta. A tervek elkészítésével
párhuzamosan a megvalósítás ütemezésén és a költségvetésen dolgozunk, a
munkafolyamatról a Tisztelt Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztatni fogjuk.
Mezőhegyes, 2020. február 20.

Tarkó Gábor
képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke,
Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottságának elnöke

Határozati javaslat
…/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Városháza előtti 2/1 hrsz-ú közterületen a
Mezőhegyesi Országzászló helyreállítását támogatja, az emlékmű felállításához
hozzájárulását adja.
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Tarkó Gábor képviselő úr, mint Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottságának elnöke
által készített szakmai anyaggal egyetért, az Országzászló helyreállítását tervező Város- és
Környezetvédő Egyesület (5820 Mezőhegyes, Vörösmarty u. 6.) ez irányú tevékenységéhez
az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán keresztül a szakmai segítséget megadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az Országzászló helyreállításával kapcsolatban szükséges
eljárásokban az Önkormányzat nevében működjön közre.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Tarkó Gábor Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke, képviselő
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

3-15/2020.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Városháza födémkárosodás vis maior pályázatának benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. szám alatti Városháza műemlék épületének földszinti
ügyfélfogadó tere fölötti favázas födémszerkezet vakolt felületén jelentős keresztirányú
repedések keletkeztek, a födém egy szakaszon lehajlott. A repedések feltárása során két fa
födémgerenda sérülését tapasztaltuk, az egyik eltörött, a másokon induló törésnyom látható. A
födémmozgás miatt az emeleti alpolgármesteri iroda válaszfala jelentős mértékben
megrepedt.
A kötelező igazgatási, valamint a diák- és szociális étkeztetési feladatot ellátó Városháza–
Centrál épület folyamatos működésének fenntartása érdekében a két törött fagerendát
ideiglenesen megtámasztottuk, a földszinti padlózatot adó boltozatos pincefödémet a
megtámasztás pontjában alátámasztattuk. Az érintett emeleti titkársági irodát a födémterhelés
csökkentése érdekében átszervezéssel jelentősen tehermentesítettük. Azonnali feladatként
kutató feltárásokat végeztünk a födémkárosodás kiváltó okának kiderítése érdekében
faanyagvédelmi szakértő, statikus és építész szakemberek bevonásával. A díszterem és a fő
lépcsőház fölötti díszes faburkolaton is több helyen repedés keletkezett, amely a favázas
épület mozgására utal. A födémkárosodás és az épületmozgás konkrét kiváltó okát jelen
állapotban nem tudtuk megállapítani, ehhez az érintett födémszakaszok teljes feltárására
illetve az egész épületre kiterjedő statikai vizsgálatra lesz szükség.
Az épületet jól ismerő Angyalsziget Kft. (5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 27.) statikus
végzettségű tulajdonosától kértünk soron kívüli segítséget a födémszakasz ideiglenes
megtámasztásában, a vizsgálatok megszervezésében, elkezdésében, illetve a helyreállítás
becsült költségének megállapításában.
A károsodott födém helyreállításának becsült költsége meghaladja a br.15 millió forintot.
A födémkárosodás helyreállítási költségeinek részbeni fedezésére az önkormányzatok
kötelező feladatainak ellátását akadályozó rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó, a vis
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendeletben biztosított lehetőséget megragadva 2020. 01. 29-én a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben bejelentő adatlapon keresztül jeleztük a
vis maior eseményt. A 473 164 azonosító számú bejelentésnek köszönhetően a Magyar
Államkincstár a Katasztrófavédelemi Igazgatóság, a Kormányhivatal az Örökségvédelmi
hatóság bevonásával 2020. 02. 11-én előzetes helyszíni vizsgálatot tartott a káreseményről. A
rögzített megállapítások alapján az Önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy a
megelőző állapot visszaállítása érdekében, a pályázat keretében - a bejelentést kövező 40
napon belül - támogatást igényelhessen a helyreállítási költségek maximum 70%-nak
fedezésére.
A beszerzési szabályzatunk I. fejezetének 2. pontja szerint az esetleges veszélyhelyzet okozta
károk elhárítása érdekében szükségessé váló azonnali beszerzésekre a klasszikus három
árajánlatos versenyeztetési kötelezettség nem vonatkozik, továbbá a pályázati beadás rövid
határideje is indokolta a soron kívüli intézkedéseket. Ez alapján adott a Polgármester azonnali
megbízást a mindenképpen szükséges faanyagvédelmi szakértői feladatok elvégzésére
br.100.000-Ft díjazásért, a pályázathoz szükséges műszaki szakértői feladat ellátására
500.000-Ft + 27% ÁFA (br.635.000-Ft) értékben, illetve a helyreállítás konkrét módját
meghatározó – örökségvédelmi hatóságnak is szükséges – kiviteli tervdokumentáció
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elkészítésére 1.100.000-Ft + 27% ÁFA (br.1.397.000-Ft) összegben. A pályázat pozitív
elbírálása esetén a támogatás ezekre a tételekre is vonatkozik. Ezeknek a munkáknak a
megrendeléséről, valamint a várható helyreállítási költségek közbeszerzési kötelezettségéről a
vis maior pályázatban külön nyilatkozatot teszünk. A helyreállítás kivitelezési munkáit végző
vállalkozást viszont a beszerzési szabályok szerint fogjuk kiválasztani.
A pályázat beadása legkésőbb 2020. 03. 09-ig az ebr42 rendszeren keresztül „Vis maior
pályázati adatlap” kitöltésével és számtalan kötelező melléklet csatolása mellett történhet a
Magyar Államkincstáron keresztül.
A mellékletek egyike a Képviselő-testület határozata, amelynek a rendelet 4. § (3) bek. c)
pontja szerint felsorolt alábbi területekre vonatkozó önkormányzati nyilatkozatokra kell
kiterjednie:
- ca) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezünk. Az
Önkormányzat a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. számú épület biztosítását a
Generali Biztosító Zrt-vel a nagy létesítményekre vonatkozó szerződés alapján
határozatlan időre kötötte, nem értékkövető módon (a kötvényt a pályázathoz
csatolnunk kell, sajnos a bekövetkezett födémkárosodásra a biztosítás nem
vonatkozik).
- cb) más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni. Az
Önkormányzat tulajdonában nincs olyan más épület, amelyben a kötelező feladatait el
tudná látni.
- cc) a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja. Az
önkormányzati tulajdonú Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. szám alatti károsodott
épület a kötelező igazgatási, valamint a diák- és szociális étkeztetési feladatok ellátását
szolgálja.
- cd) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11) bekezdése
szerinti értékkövető biztosítás megkötését (a bekezdés szerint, ha a tulajdonos a
károsodott épületre nem rendelkezik határozatlan időtartamú értékkövető biztosítással
és annak négy éven keresztüli fenntartásának vállalásával, a támogatás csak ennek
vállalása esetén igényelhető). Az Önkormányzat vállalja a Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 22. szám alatti épületre a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (11)
bekezdése szerinti értékkövető biztosítás megkötését.
- ce) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- cf) saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem
tudja megoldani. Az Önkormányzat a forráshiányos költségvetése miatt saját erőből a
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. szám alatti épülete födémkárosodásának
helyreállítását rövid időn belül csak részben tudja megoldani (maximális 70%-os
támogatás esetében is 30% önerő szükséges).
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatot emelje határozattá.
Határozati javaslat
…/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városháza födémkárosodás vis maior pályázatának benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 22. számú, összetett funkciójú, 3 hrsz-ú ingatlanon lévő Városháza földszinti
ügyfélfogadó terének födémkárosodása miatt, az önkormányzat kötelező feladatai ellátása
biztosítása érdekében, a szükséges helyreállítási munkálatok költségeinek részbeni
támogatására dönt a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó, a vis maior támogatás
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felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglaltak
szerinti pályázat benyújtásáról.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Polgármester veszélyhelyzet okozta károk elhárítása
érdekében szükségessé vált intézkedéseit, a szakértői, tervezői feladatok elvégzésére adott
megbízásokat.
Felhatalmazza a Polgármestert a vis maior pályázat ebr42 rendszeren keresztüli benyújtására,
a pályázattal kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület a vonatkozó 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bek. c) pontja
szerint az alábbiakról határoz:
- ca) Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 22. számú épület biztosítását a Generali Biztosító Zrt-vel a nagy
létesítményekre vonatkozó szerződés alapján határozatlan időre kötötte, nem
értékkövető módon.
- cb) Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a tulajdonában nincs olyan más épület,
amelyben a kötelező feladatait el tudná látni.
- cc) Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 22. szám alatti károsodott épület a kötelező igazgatási, valamint a diák- és
szociális étkeztetési feladatok ellátását szolgálja.
- cd) Az Önkormányzat vállalja a tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
szám alatti épületre a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (11) bekezdése szerinti
értékkövető biztosítás megkötését.
- ce) Az Önkormányzat vállalja a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. szám alatti
károsodott ingatlanának a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
- cf) Az Önkormányzat a forráshiányos költségvetése miatt saját erejéből a Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 22. szám alatti épülete födémkárosodásának helyreállítását rövid
időn belül csak részben tudja megoldani.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2020. február 20.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
egyszerű többség
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