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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

15/2017.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. június 28. napján 15.00 órai kezdettel testületi
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) A képviselő-testület 2017. II. félévi munkaterve
2) A 2017. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
3) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
4) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati
rendelet
5) Az Alföldvíz Zrt.-t érintő tulajdonlási kérdések
6) A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
kérelme
Bejelentések
A testület a napirendek megvitatása után zárt ülésen folytatja munkáját.
Előadók:
A napirend 1) 3) 4) 5) 6) témáinak előadója: Mitykó Zsolt, polgármester
A napirend 2) témájának előadója: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményez:
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 5) 6) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 2) 6) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 1) 3) 4) témáit
Mezőhegyes, 2017. június 22.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2017. június 26. napján 1330 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. június 28.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2017. június 22.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága és Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 2017.
június 26. napján 1400 órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2017. június 28.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Vendég előadó: Dr. Malatyinszki Szilárd, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
Operatív Igazgatója – a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség által eddig végzett
munkáról
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság a napirendek megvitatása után
zárt ülésen folytatja munkáját.

Mezőhegyes, 2017. június 22.

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

Krcsméri Tibor sk.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport
Bizottság elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

15/2017.

Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról

81/2017.(V.17.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a mezőhegyesi Ipari Park
megvalósítására benyújtandó TOP-1.1.1 kódszámú pályázat benyújtása céljából
készítendő tervdokumentáció elkészítésével megbízta a legkedvezőbb ajánlatot adó
Kövimet Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t (címe: Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. ).
A tervezői díját az ajánlatnak megfelelően a nettó beruházási költség 1,5 %-a + ÁFA
összegben állapította meg. Felhatalmazott a tervezői szerződés megkötésére.
Határozat végrehajtása: A tervezői szerződést megkötöttem a Kft-vel.
82/2017.(V.17.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egysége pályázatot nyújtson be az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett Napközi
Erzsébet-tábor elnevezésű pályázati felhívásra, az „Ötszínvilág” elnevezésű kreatív
játszóház és a Hagyományőrző tábor megszervezése, lebonyolítása érdekében.
Felhatalmazott, mint kötelezettségvállalót a szükséges nyilatkozatok aláírására, és a
pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére.
Határozat végrehajtása: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
értesítése alapján a pályázatok pozitív elbírálásban részesültek.
102/2017. (VI.12.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, 742/14 hrsz.-ú, 263 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar
művelési ágú ingatlan értékesítését határozta el. Ennek érdekében felkért, hogy
készíttessek értékbecslést az ingatlanról és az értékbecslést az eladási ár meghatározása
céljából terjesszem a Képviselő-testület elé.
Határozat végrehajtása: Az értékbecslőt felkérték a munka elvégzésére. Az ingatlanok
felértékelését 2017. június 21. napján a Leszing Kft. elvégezte. Az értékbecslés
várhatóan a Testület 2017. június 28.-ai rendes üléséig elkészül, melyet az ingatlan
értékének meghatározása érdekében az ülésre beterjesztek.
105/2017. (VI.12.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot
hirdet az ”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére. A kitüntető címet azoknak az
általános iskolai 5-8. osztályos gyermekeknek adományozza, akik az iskolai
tanulmányaik során példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi
eredményeikkel az iskola tanulói elé példaképül állíthatók és a mindennapi tanulás
mellett vállalták a tanulmányi versenyeken való szereplést, a kulturális seregszemléken,
sportversenyeken való aktív részvételt, és akiknek tanulmányi eredménye minimum 4,7
félévkor és az előző tanév végén, figyelemmel az országos, regionális, megyei, területi
és körzeti versenyeken elért eredményekre (tanulmányi, művészeti és sport
versenyeken), az aktív, közösségért végzett munkára, valamint vállalják a pályázat saját
kézzel történő megírását. Az „Iskolánk Büszkesége” cím díjazására 2017. évben
50.000,- Ft-ot biztosított, melynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosította. A pályázatok elbírálására a
Testület az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot hatalmazta fel.
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Határozat végrehajtása: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a 2017.
június 15. napján megtartott ülésén hozott 43/2017.(VI.15.) Ü.O.K.S.B. sz. határozata
alapján 2017. évben az „Iskolánk Büszkesége” kitüntető címet az alábbi diákoknak
adományozta:
- Ábrahám-Furus Vivien 8. b osztály – 20.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
- Uri Hanna 8. b osztály
– 10.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
- Raffai Viktória 8. b osztály
– 10.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
- Uri Gréta 7. b osztály
– 5.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
- Szarka Balázs 7. b osztály
– 5.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
A kitüntető címet el nem nyert, de pályázatot benyújtó diákok – a Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola által biztosított –
könyvjutalomban és emléklapban részesültek. Az elismerések átadására 2017. június 17.
napján, a ballagási és tanévzáró ünnepség keretében került sor.
Mezőhegyes, 2017. június 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. 5820

15-1/2017.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. II. félévi munkaterve
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkaterv egy része kötelező témákból áll, melyek megtárgyalása időponthoz
kötött, illetve jogszabályi előírásokon alapul, egy része pedig néhány már ismert ügy
továbbvitele.
Napirendi témajavaslat Szentmihályi Ferenc jegyző úrtól érkezett, az alábbi témákban:
a védőnők beszámolója tevékenységükről, az ÁNTSZ tájékoztatója a lakosság egészségügyi
állapotáról és az orvosi ellátásról, valamint a város főépítészének beszámolója
tevékenységéről. Jegyző úr valamennyi napirendi javaslata be lett építve a képviselő-testület
2017. II. félévi munkatervének tervezetébe.
Javaslom a Képviselő-testületnek, a 2017. II. félévi munkatervét vitassa meg, és az
alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2017.(VI.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. II. félévi munkaterve
2017. szeptember 27.
1) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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2017. október 25.
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Beszámoló a Mezőhegyes Városért Közalapítvány működéséről, a vagyonfelhasználás
célszerűségéről és törvényességéről
Előadó: Malya András, a Kuratórium elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2015.-2016. évi tevékenységükről
Előadók: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
5) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város
lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. november 29.
1) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §
(3) bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény kezelője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2017. december 13.
1) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
Előadó: Siklósi József városi főépítész
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
8

3)

4)

5)

6)

Hanczik Tibor, Mitykó József, Gergely László és Pósa István tanyagondnokok
beszámolója
Előadói: Mitykó Zsolt, polgármester és Hanczik Tibor, Mitykó József, Gergely László,
Pósa István tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2017.
Előadó: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság

A munkaterv összeállításához megkerestük Mezőhegyes város civil szervezeteit. Munkatervi
témára javaslat nem érkezett, csupán egy kérelem. Kovács István útépítéshez kért segítséget,
jelenleg azonban nem áll az önkormányzat rendelkezésére az ehhez szükséges építőanyag. A
kérelmezőt erről tájékoztattuk. Kérelme nem képezi a munkaterv részét.
Mezőhegyes, 2017. június 20.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
egyszerű többség
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15-2/2017.
Beszámoló Mezőhegyes Város helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálatáról
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és
az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Mezőhegyes Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
2013. 06. 26. napján rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi
Programmal összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat
fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi
Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatának elvégzését írja le.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja (HEP)
Mezőhegyes Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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Településfejlesztési

stratégia,

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. §
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és
szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés
alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A helyi esélyegyenlőségi program Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Az intézkedési tervben az öt célcsoport (mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége,
nők, gyerekeke, fogyatékkal élők, idősek) vonatkozásában megfogalmazott intézkedések
megvalósulása, jövőbeni tervezett feladatok, kitűzött célok kerülnek áttekintésre.
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1.
Az intézkedés címe, megnevezése

A boldogulás reményében

A helyzetelemzés következtetéseiben Az alacsony iskolai végzettséggel (8 ált.) rendelkezők
feltárt esélyegyenlőségi probléma száma magas az álláskeresők között
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A településen élők tanulási mutatója emelkedjen.
Rövid: Érintettek megkeresése, tájékoztatása Közép:
A cél elérése érdekében lehetőségeket keresni,
kapcsolatot kialakítani (felnőtt képző központokkal,
munkaügyi központtal) együttműködési megállapodás
Hosszú távú: A szükséges szakképesítés megszerzése

Az intézkedés tartalma

Információgyűjtés, helyzetelemzés, toborzás. Helyi
kapcsolatok,
lehetőségek
feltérképezése
(Munkáltatók, munkaügyi központok), eredmények
értékelése, felkéréssel, kérdőívvel

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Rövid: 4 hónap
Közép: 12 hónap
Hosszú: Folytonos

Az intézkedés eredményességét Képzési szerződések, munkaszerződések,
beszámoló, statisztikai kimutatások
mérő dokumentumok

éves

Lejárt/nem lejárt határidő

A rövid és a középtávú lejárt.

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folytonos.
Tervezett: képzések

Eredmény

KLIK Békéscsabai Tankerület – 40 fő felnőttképzés
Türr István Képző és Kutató Intézet- 19 fő
kulcskompetenciák fejlesztése II+ mezőgazdasági
ismeretek- képzés
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Türr István Képző és Kutató Intézet- 23 fő
kulcskompetenciák fejlesztése II+ mezőgazdasági
ismeretek- képzés
Határidő: 2018. június.
A határidő módosítás a tervezett célok elérése
érdekében.

Módosítás

Szöveges indoklás, kifejtés:
Az Önkormányzat évek óta nagy gondot fordít a közfoglalkoztatás megvalósításra. Nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy az aktív korú munkaképes embereket bevonja a munka világába.
Szoros, összehangolt munkát végez a munkaügyi központtal, a képzési központokkal.
2.
Az intézkedés címe, megnevezése

Esély

A helyzetelemzés következtetéseiben Mélyszegénységben élők körében magas a regisztrált
feltárt esélyegyenlőségi probléma álláskeresők száma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Foglalkoztatás
növelése.
Rövid:
Felmérés,
információgyűjtés Közép: kapcsolat felvétel cél
csoporttal,
munkaügyi
központtal
Hosszú:
foglalkoztatás növelése

Az intézkedés tartalma

Megállapodás a munkaügyi központtal, igényfelmérés
célcsoport körében

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Rövid: 1 év
Közép: 2 év
Hosszú: 3 év

dokumentáció
Az intézkedés eredményességét Közfoglalkoztatott
(munkaszerződések)
mérő dokumentumok
Képviselő testület felé beszámolók, statisztikai
jelentések
Lejárt/nem lejárt határidő

Rövid, közép lejárt.
Hosszú: folyamatban

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Közmunkaprogram folyamatos.

Eredmény

2015. évben 230 fő közfoglalkoztatott.
2016. évben 202 fő közfoglalkoztatott.
A közfoglalkoztatás 8 órás.

Módosítás

Határidő: 2018. június, a tervezett célok elérése
érdekében.
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
1.
Az intézkedés címe, megnevezése

Jómódú gyerekek

kedvezményben
A helyzetelemzés következtetéseiben Gyermekvédelmi
feltárt esélyegyenlőségi probléma gyermekek számának növekedése
megnevezése

részesülő

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők
számának csökkentése. Felmérés, helyzetelemzés,
lehetőségek felkutatása, érintettek bekapcsolódása a
programba. Tájékoztatás, hogy minél több résztvevő
legyen a programokban.1 év: 5%-al csökken a
rászorulók száma 5 év: 15%-csökken a rászorulók
száma 10 év: 30%-csökken a rászorulók száma

Az intézkedés tartalma

1.Munkahelyteremtés 2. Jövedelem növelése,
kiegészítő tevékenység felkutatása 3. Háztartási
gazdaságok
létrejöttének
támogatása.
4.Önfoglalkoztatási formák terjesztése, pályázatírás

Az intézkedés
határideje

megvalósításának 1 év
5 év
10 év

Az intézkedés eredményességét Statisztika, Éves beszámolók a Képviselő –testület
felé
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

1 év

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

A %-os csökkenés kimutatható.
2015. évben 254 gyermek részesült a támogatásban
2016. évben 200 gyermek részesült a támogatásban

Módosítás

Határidő: 2018. június

Szöveges indoklás, kifejtés:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező
családok/gyermekek száma ingadozó. A táblázatban kimutatható %-os csökkenést sajnos nem
lehet előre évekre kivetíteni. A csökkenés adódhat abból, hogy a nyári időszakban, amikor a
szülők hibrid kukoricát vállalnak, megnövekszik a jövedelmük éppen csak annyival, hogy arra
az adott 2-3 hónapra kiesnek a támogatási körből. Adódik abból, hogy a családok elköltöznek,
vagy éppen a kiskorú gyermek nagykorúvá válik, és befejezi tanulmányait.
Munkahelyteremtés hiányában a családok megélhetése hónapról-hónapra bizonytalan.
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2.
Az intézkedés címe, megnevezése

Gyermek – család – jövő

A helyzetelemzés következtetéseiben Veszélyeztetet kiskorú gyerekek növekvő száma
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Veszélyeztetet
kiskorú
gyerekek
számának
csökkentése Rövid: veszélyeztető tényezők feltárása
Közép: növekedés megállítása Hosszú: növekedési
folyamat visszafordítása

Az intézkedés tartalma

- helyzetfeltárás - információgyűjtés, tájékoztatás szakemberképzés, életvezetési tanácsadás

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Rövid: 2 év
Közép: 5 év
Hosszú: 10 év

Az intézkedés eredményességét Beszámoló,
esetkonzultáció,
mérő dokumentumok
megbeszélés.
Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt: 2 év

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban

Eredmény

A veszélyeztető
megtörtént.

statisztika,
esetkonferencia,
éves tanácskozás, szakmaközi

körülmények,

okok

feltárása

Módosítás
Szöveges indoklás, kifejtés:
A veszélyeztetettség okai a családok anyagi, megélhetési nehézségeiből, a szétesett vagy
szétesőben lévő családok komplex problémáiból tevődnek össze.
Jelentős a városba és elsősorban a külterületre költöző családok száma, ahol a veszélyeztetett
gyermekek jelenléte megfigyelhető.
III. A nők esélyegyenlősége
1.
Az intézkedés címe, megnevezése

A nők is tudnak bizonyítani

A helyzetelemzés következtetéseiben A nők munkaerő piaci negatív megkülönböztetése
feltárt esélyegyenlőségi probléma (konkrét adat nem áll rendelkezésre)
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A nők a munkaerőpiacon
indulhassanak

Az intézkedés tartalma

Rövid:
az
érintet
célcsoport
felkeresése,
információgyűjtés Közép: munkaadók motiválása,
helyi adókedvezmények Hosszú: a foglalkoztatok nők
számának növekedése
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azonos

eséllyel

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Kapcsolatfelvétel: 6 hónap
Motiváció: 12 hónap
Eredmények értékelése: 2 év

szerződések,
Munkaszerződések,
Az intézkedés eredményességét Képzési
Beszámolók, Statisztikai jelentések
mérő dokumentumok
Lejárt határidő

Lejárt/nem lejárt határidő
Az
IT
állapota(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

jelenlegi Folyamatban

Eredmény

Nők foglalkoztatása nőtt-közcélú foglalkoztatás.

Módosítás

Határidő módosítás: 2018. június.
A tervezett célok megvalósítása érdekében.

2.
Az intézkedés címe, megnevezése

Gyermeküket egyedül nevelő nők segítsége

A helyzetelemzés következtetéseiben Gyermeküket egyedül nevelő nők számára segítséget
feltárt esélyegyenlőségi probléma nyújtó intézkedések hiánya.
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Óvodai, iskolai, bölcsődei
gyermekfelügyelet biztosítása.

Az intézkedés tartalma

Információgyűjtés,
igényfelmérés,
helyszín
meghatározása,
költségtervezés,
szakképzett
munkaerő bevonása

Az intézkedés
határideje

nyári

szünidőben

megvalósításának Rövid: 2014. június 1.
Középtávú: 2015. június 1.
Hosszú távú: 2016. június 1.

Az intézkedés eredményességét Intézmények jelenléti íve, napló
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Rövid, középtávú lejárt.

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő.

Eredmény

Óvodai,
bölcsődei
nyári
gyermekfelügyelet megoldott.
tekintetében- táborok

Módosítás

Határidő módosítás: 2018. június

szünidőben
a
Iskolás korúak

Szöveges indoklás, kifejtés:
A bölcsődés és óvodás korú gyermekek a nyári szünetben is igénybe vehetik az intézményi
elhelyezést. Az iskolás korú gyermekek nyári szünidős tevékenységei: néptánc-, lovas-,
15

mazsorett-, városvédő-, foci tábor, a család és gyermekjóléti szolgálat által szervezett egy
hetes ötszínvilág tábor.
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1.
Az intézkedés címe, megnevezése

Velük együtt

A helyzetelemzés következtetéseiben A településen növekvő tendenciát
feltárt esélyegyenlőségi probléma elmagányosodott idősek száma.
megnevezése

mutat

az

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Csökkenteni a magányos idősek számát.

Az intézkedés tartalma

Rövid: Az érintet célcsoport felkeresése, felkutatása,
információgyűjtés Közép: Helyzetelemzést minél
többen igénybe vegyék a nappali ellátást Hosszú:
Csökkenteni az izolálódott idősek számát.

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Kapcsolatfelvétel: 3 hónap
Partnerek felkutatása: 6 hónap
Eredmények értékelése: 12 hónap

Az intézkedés eredményességét Látogatási,
meghívók.
mérő dokumentumok

esetnapló,

rendezvényekről-plakátok,

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidők

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban

Eredmény

Idősek klubja működtetése, városi rendezvények,
nyugdíjas találkozók, városi nőnap, egészségnap,
idősek gyógytornája, idősek köszöntése

Módosítás

Határidő: 2018. június , a célok elérése érdekében

2.
Az intézkedés címe, megnevezése

E – nyugdíjas

A helyzetelemzés következtetéseiben Az idősek informatikai jártassága alacsony szintű
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az idősek informatikai jártasságának növelése.
Rövid: Érdeklődés felkeltése 6 hónap Közép:
Alapfokú számítástechnikai ismeretek megszerzése 1
év Hosszú: Internethasználat, a mindennapi életet
segítő alkalmazás megismerése.

Az intézkedés tartalma

1. Információgyűjtés, tájékoztatás, érdeklődés
felkeltése, érdeklődök száma. 2. Képzés feltételeinek
megteremtése. 3. Képzés elindítása, internet klub
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Az intézkedés
határideje

megvalósításának Rövid: 6 hónap
Közép: 1 év
Hosszú: 2 év

Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

Idősek klubjában működik az idősek részéről az
internet használat

Módosítás

Határidő hosszabbítás: 2018. június

Szöveges indoklás, kifejtés:
Az informatikai képzés a nyugdíjasok körébe az elmúlt két évben nem valósult meg,
érdeklődés hiányában. Az alapfokú jártasságra a 60-as korosztály a gyermekeitől, unokáitól
szert tesz. Az idősebb korosztályt – tisztelet a kivételnek- már nem érdekli, nem az Ő világuk
már.
Az Önkormányzat fenntartásában működő Szociális egységben van lehetősége az időseknek
internet használatra.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1.
Az intézkedés címe, megnevezése

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A helyzetelemzés következtetéseiben Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottaknak
feltárt esélyegyenlőségi probléma alacsony aránya.
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának
növelése

Az intézkedés tartalma

Információgyűjtés Forráskeresés Cégek részére
adókedvezmény
Együttműködési
megállapodás
foglalkoztatókkal.

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Rövid: 1 év
Közép: 2 év
Hosszú: 3 év

Az intézkedés eredményességét Munkaszerződés
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Rövid, közép lejárt.

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatos
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Eredmény

A foglalkoztatás megvalósult

Módosítás

Határidő módosítás. 2018. június, a cél elérése
érdekében

Szöveges indoklás, kifejtés:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik arról, hogy a munkaadók kötelesek a törvényben
meghatározott módon a megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazni.
Az elmúlt években a városban több munkáltató is eleget tett törvényi kötelezettségének.
2.
Az intézkedés címe, megnevezése

Akadálymentesen

A helyzetelemzés következtetéseiben A fogyatékkal élők között magas a mozgásszervi
feltárt esélyegyenlőségi probléma problémákkal élők aránya
megnevezése
Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek
kialakítása Rövid: 1 év felmérni a közintézmények
akadálymentesítési állapotát és a szükséges
akadálymentesítési tervek elkészítése Közép: 3 év
pályázati
vagy
önkormányzati
forrásból
akadálymentesítési
beruházások
megkezdése
Hosszú: 5 év az összes közintézmény
akadálymentesítése

Az intézkedés tartalma

- közintézmények műszaki felülvizsgálata akadálymentesítési
tervek
elkészítése
szakemberképzés - pályázati lehetőség esetén
pályázat benyújtása - költségvetési előirányzat
biztosítása
kivitelezés
megkezdése,
akadálymentesítés megvalósítása

Az intézkedés
határideje

megvalósításának Rövid: 1 év
Közép: 3 év
Hosszú: 5 év

Az intézkedés eredményességét Használatbavételi engedély
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt a rövid és közép.

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban

Eredmény

A városban a közintézmények 90 %- akadálymentes.
(2 orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő- részben,
Polgármesteri Hivatal, stb)

Módosítás

-
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Szöveges indoklás, kifejtés:
Mezőhegyes Város Önkormányzata a 2017. évben megnyert pályázat útján megvalósítja a
város közintézményeinek akadálymentesítését, felújítását. (Orvosi rendelő, Szociális egység
intézménye)
Összegzés
Mezőhegyes Város Önkormányzata a törvényi kötelezettségének eleget téve, elkészítette a
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat során történt módosítás végrehajtásáért az önkormányzat részéről Mitykó
Zsolt polgármester felel.
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői számára továbbra is feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a módosításokkal
együtt valósítsák meg, illetve támogassák.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési tervét, annak módosítását, magára nézve kötelezőként kövesse azt.
Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a
HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a beszámoló megvitatására és elfogadására!
Mezőhegyes, 2017. június 21.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság
egyszerű többség

15-3/2017.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
___/2017. (___.___.) önkormányzati rendelete
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontja és a
végrehajtására kiadott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR) 29. § - ában
kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet az alábbi 7. § -sal egészül ki, egyidejűleg a 7. § számozása 8. §-ra változik:
„A partnerségi egyeztetés szabályai a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet készítése és módosítása esetén
7. § (1) Új településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és új településképi
rendelet (a továbbiakban: TkR) készítése és azok módosítása esetén az előzetes tájékoztatási
szakaszban és a munkaközi tájékoztatási szakaszban a partnerek tájékoztatása hirdetmény
útján
a) a település hivatalos honlapján,
b) az önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán,
c) a városi havilapban és
d) lakossági fórumon
való közzététellel történik.
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a TR 29/A. § (1) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a TAK és TkR készítésének,
vagy módosításának szándékát,
b) a TR 29/A. § (2) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a tervezetbe való betekintés
biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,
c) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,
d) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslataikat a partnerek
küldhetik.
(3) A partnerek mindkét tájékoztatási szakaszban a hirdetményben megadott időpontig
észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a
hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni. A lakossági fórumon
tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.
(4) A határidőben beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti
és nyilvántartja.
(5) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a
főépítész összesíti és nyilvántartja.
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(6) Az elfogadott TAK és TkR Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, valamint a
TR 43/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti közzétételről a polgármester gondoskodik.
(7) Az elfogadott TAK és TkR monitorozása érdekében az Önkormányzat honlapján
nyilvános értékelő felület – TR 43/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti működtetéséről - a
polgármester gondoskodik.
(8) Az elfogadott TAK és TkR monitorozása közben a felületre beérkezett véleményeket a TR
43/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és az
eredményeket a polgármester ismerteti a képviselő-testülettel.”
2. § Ez a rendelet 2017. július 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Mezőhegyes, 2017. június hó

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet
módosításához
A képviselő-testület 2016. áprilisában alkotta meg 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendeletét
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól.
A rendelet eddig nem tartalmazta a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet
készítése és módosítása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés külön szabályait,
melyeknek rendeletbe foglalása idén különösen aktuálissá vált.
Siklósi József építészmérnököt 2017. január 25.-én kérte fel a testület a városi főépítészi
feladatok ellátására.
A mérnök úr elsőszámú feladata a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet
megalkotása, melyek előkészítő munkálatait már megkezdte. Munkájának elengedhetetlen
feltétele, hogy az önkormányzati rendeltünkben szerepeljenek a települési arculati kézikönyv
és a településképi rendelet készítése és módosítása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés
külön szabályai.
Ezen szabályok rendeletbe foglalása érdekében készítettük elő jelen rendeletmódosítás
tervezetét.

Előterjesztést készítette:
Láttam,
törvényességi
megfelel:
Tárgyalta:

Dr. Szabados Éva aljegyző
szempontból Ügyrendi, Okt, Közműv. és Sport
Biz.
minősített többség

Szükséges szavazat:
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15-4/2017.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
___/2017.(__.__) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96 §.-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Mezőhegyes város közigazgatási területén a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője (anyakönyvvezető) által szervezett házasságkötés létesítésére (a
továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.
Értelmező rendelkezés
2.§
Hivatali helyiségnek minősül a Polgármesteri Hivatal épülete.
Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai, az
anyakönyvi esemény díjazása
3.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt írásban kell kérelmezni.
(2) A kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatalon kívüli
házasságkötés nem veszélyeztetheti.
(4) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt
helyszínen szemlét tart, ahol meggyőződik az anyakönyv biztonságának feltételeiről.
(5) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményt szombati napokon 900 óra 1900óra
között lehet lebonyolítani.
(6) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó
40.000,-Ft.
(7) Ha az anyakönyvi esemény valamelyik alanyának mozgáskorlátozottsága, egészségi
állapota, kora miatt különös erőfeszítést jelentene az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében
történő megjelenés, az anyakönyvi eseményre azok tartózkodási helyén kerülhet sor.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a lebonyolítás díja bruttó 5.000,-Ft.
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Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
4. §
A hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy esetenkénti bruttó 10.000,-Ft
illeti meg.
Díjak megfizetése
5. §
(1) A 3. § (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott díjakat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi –
Gazdálkodási csoportja által kiadott készpénzátutalási megbízáson kell befizetni legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző harmadik nap 1500 óráig.
(2) A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás kifizetése havonta, utólag, a jegyző
igazolása alapján történik.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 22/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
Mezőhegyes, 2017. június hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelethez
A Békés Megyei Kormányhivatal 2017. június elején célellenőrzést tartott a megye települési
önkormányzatainál.
Az ellenőrzés tárgya a települési önkormányzatok hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és
szolgáltatási díjairól szóló rendelete volt.
Mezőhegyes város hatályos rendelete - az ellenőrzés ideje alatt - a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 22/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet volt.
Az ellenőrzés nyomán a Kormányhivatal több jelentős módosítást is javasolt a régi
rendeletben.
Mindezek tükrében nem a korábbi rendelet módosítását, hanem új rendelet megalkotását
láttuk szükségesnek.
A korábbi rendelethez képest a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés
engedélyezésének szabályai, valamint a szolgáltatásért az önkormányzatnak fizetendő díj
mértéke, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke sem változott.
A rendeletből csupán a felesleges korábbi túlszabályozás került ki, olyan részletszabályok,
amelyeket a rendelet nem tartalmazhat, azokat elegendő szabályzatban rögzíteni.
Ennek megfelelően készítettük el jelen rendelettervezetet.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport 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 anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a felhatalmazza a települési
önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait,
továbbá arra, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.
A korábbi rendelet díjszabása nem változott, azonban még tartalmazott olyan intézményeket,
rendelkezéseket, melyek túlterjeszkedtek a felhatalmazáson.
Mindezek tükrében nem a korábbi rendelet módosítása, hanem új rendelet megalkotása vált
szükségessé.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: nincs számottevő társadalmi hatása, ugyanis a díjtételek és a
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai nem változnak.
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 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 szabályokhoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az új jogszabály megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett mulasztásos
törvénysértést eredményezne tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt a rendelet módosítása vagy új rendelet megalkotása érdekében, és az abban
foglaltak teljesítésére kötelezte az önkormányzatot.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

15-5/2017.
ELŐTERJESZTÉS
Az Alföldvíz Zrt.-t érintő tulajdonlási kérdések
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/195-8/2017. iktatószámon megkeresett Szarvas Péter, Békéscsaba megyei jogú város
polgármestere.
Megkeresésének oka az volt, hogy önkormányzatunk is részvényese az Alföldvíz Zrt.-nek,
amely egyre nehezebb pénzügyi és gazdasági helyzetben van.
A társaság menedzsmentje – több megoldási kísérletet követően - alaptőke emeléssel kívánja
elkerülni azt, hogy a társaság működőképessége veszélybe kerüljön.
A társaságnak a Magyar Állam is részvényese. Az MNV Zrt. a magyar állam képviseletében
szükségesnek látja az alaptőke emelését a gazdasági helyzet stabilitása érdekében. Akár
egymaga is kész lejegyezni az alaptőke emelést, szándéka, hogy a társaságban a tulajdoni
részesedése 50% fölé emelkedjen.
Békéscsaba város önkormányzata egyetért a tőkeemeléssel, azonban nem tud abban részt
venni egyéb anyagi kötelezettségei miatt.
Ez azt jelenti, hogy egy tőkeemeléssel a részvényesek tulajdoni aránya meg fog változni.
Békéscsaba törekvése az, hogy az eddigi 25%-ot meghaladó tulajdonarányához tartozó
részvényesi jogok 20% feletti részvénytulajdon mellett is legyenek elérhetők.
A tőkeemelést követően várhatóan a Magyar Állam stratégiai döntési jogokat szerez, hiszen a
részvények több mint 50%-át fogja birtokolni.
Az önkormányzatok célja az lesz, hogy a részvényekben megtestesülő vagyonukat megóvják.
Békéscsaba érdekei egybeesnek a többi részvényes érdekével, de saját közgyűlési döntései és
elvárásai alapján fog tárgyalni az MNV Zrt.-vel.
Felhívták a figyelmünket, hogy a társaság minden részvényesének is magának kell meghoznia
a döntést arról, hogy mit kíván tenni, milyen álláspontot fog képviselni az ügyben.
Békéscsaba polgármestere azt javasolta, hogy mint részvényes önkormányzat, hozzunk
döntést az ügyben, és megfogalmazott céljainkat mielőbb közöljük az Alföldvíz Zrt.
igazgatóságával és menedzsmentjével, egyúttal megkérve őket, hogy mint részvényesi
szándékot, továbbítsák az MNV Zrt. felé.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a problémát, hozzon döntést az
ügyben és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a testület által meghatározott álláspontot
képviselje az Alföldvíz Zrt. és az MNV Zrt. felé.
Ennek megfelelőem kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok
valamelyikét emelje határozattá:
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A) Határozati javaslat
…../2017. (VI.28.) kt. számú határozat
Az Alföldvíz Zrt.-t érintő tulajdonlási kérdések
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. alaptőkéjének
megemelésével a társaság romló gazdasági és pénzügyi helyzete okán, azonban az
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem tud abban részt venni.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a tőkeemelést követően csökken az önkormányzat
részesedése a Zrt.-ben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen álláspontot képviselje a Zrt. közgyűlésén.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. június 29.
B) Határozati javaslat
…../2017. (VI.28.) kt. számú határozat
Az Alföldvíz Zrt.-t érintő tulajdonlási kérdések
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem ért egyet az Alföldvíz Zrt. alaptőkéjének
megemelésével, abban az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel sem tud részt venni.
A képviselő-testület nem fogadja el, hogy a tőkeemelést követően csökken az önkormányzat
részesedése a Zrt.-ben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen álláspontot képviselje a Zrt. közgyűlésén.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. június 29.
Mezőhegyes, 2017. június 21.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur.-i Bizottság
egyszerű többség

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15-6/2017.
ELŐTERJESZTÉS
A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/9-41/2017. iktatószámon, 2017. június hónap elején megkeresett a Reménysugár a
Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (1185 Budapest, Csallóköz
u. 12.), amely betegeknek és hazai kórházaknak gyűjt támogatást.
Azt kérték, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, segítsünk támogatókként,
adományozókként. Eddigi támogatási programjaik a www.remenysugar.hu honlapon érhetők
el. Több budapesti székhelyű kórháznak, szociális otthonnak, több főiskolának és
magánszemélynek segítettek már.
Konkrét támogatási célt nem jelöltek meg.
Megadták adószámukat (18243204-1-43) és bankszámla számukat is, ha átutalással
támogatnánk őket (OTP Bank 11719001-20324043).
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel – az alapján nyújtsanak a megkereső szervezeteknek, alapítványoknak
anyagi támogatást, hogy az adott szervezet a helyi illetve a térségi embereknek nyújt-e
szolgáltatást, az ő életüket teszi-e jobbá, a helyi vagy a térségi emberek javát szolgálja-e.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2017. (VI.28.) kt. számú határozat
A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel nem támogatja a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért
és a Betegekért Alapítványt (1185 Budapest, Csallóköz u. 12.).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. július 15.
Mezőhegyes, 2017. június 20.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság, vm.
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság
egyszerű többség
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