Tartalom
MEGHÍVÓ................................................................................................................................................. 2
MEGHÍVÓ................................................................................................................................................. 3
MEGHÍVÓ................................................................................................................................................. 4
MEGHÍVÓ................................................................................................................................................. 5
Beszámoló a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról .......................................................... 6
A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról ................................................................. 8
A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális helyzetéről,
fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről .................................................... 14
Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2017. évi tevékenységükről ........................................... 15
A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása ................................................................................... 22
A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása érdekében az előkészítést végző cég
kiválasztása ............................................................................................................................................ 24
Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal ........................................................ 26
A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.............................................................................. 28
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme ...................................................... 29

1

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

22/2018.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. október 25. napján 15.00 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc Díszterem
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az
átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az
aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és
elképzelésekről
3) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2017. évi tevékenységükről
4) A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
5) A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása érdekében az
előkészítést végző cég kiválasztása
6) Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal
7) A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
8) Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadója: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője
A napirend 2) témájának előadója: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás
állomásfőnöke
A napirend 3) témájának előadója: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
A napirend 4) 5) 6) 7) 8) témáinak előadója: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 4) témáját
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 5) 7) 8) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 1) 3) 6) 8) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 2) 5) 6) témáit
Mezőhegyes, 2018. október 18.
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Mitykó Zsolt sk.
polgármester

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottsága 2018. október 24. napján 1000 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. október 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
Mezőhegyes, 2018. október 18.
Tisztelettel:

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

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága 2018. október 24. napján 1100 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. október 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2018. október 18.
Tisztelettel:

Zsóriné Kovács Márta sk.
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2018. október 25. napján 1415 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. október 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2018. október 18.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
22/2018.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról

164/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület támogatta a József Attila Általános
Művelődési Központ Bölcsődéjében a bölcsődei férőhelyek egy csoporttal, 12
férőhellyel történő bővítését – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében meghatározott
feladatára. Ennek érdekében a Testület felkért, vizsgáljam meg, hogy a bölcsődei
férőhelybővítés jogszabályban előírt tárgyi, személyi, műszaki és pénzügyi feltételei
biztosíthatóak-e, továbbá kérjem ki a Szülői Munkaközösség és az ÁMK
szakalkalmazotti közösségének a véleményét, és a bölcsődei férőhelyek bővítésére
vonatkozó javaslatot a vizsgálat eredményével együtt terjesszem a Képviselő-testület
elé.
Határozat végrehajtása: A Testület a 201/2018.(X.3.) Kt. sz. határozatában úgy
határozott, hogy a Bölcsőde férőhelybővítéssel járó felújítása érdekében a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési
program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.)
Korm. határozat 3. pontja alapján pályázatot nyújt be, azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti már meglevő Bölcsőde épület
átalakítását, felújítását kívánja megvalósítani. A pályázat benyújtásához szükséges
előkészítő munkálatokat, vizsgálatokat megkezdték. Jelen ülésen a Testületnek a
pályázat előkészítésére vonatkozóan szükséges cégeket felkérnie ajánlattételre, amellyel
kapcsolatos írásos előterjesztést beterjesztettem.
175/2018 (VIII.2.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület a Vidékfejlesztési Program VP-67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” elnevezésű nyertes pályázattal kapcsolatosan a legalacsonyabb árat adó
ODISYS Bt. (6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109.) Solis 90 Crdi traktor és a
hozzá tartozó komplett tolólap beszerzésére vonatkozó 9.200.000.-Ft + ÁFA ajánlatát
fogadta el. A támogatói okirat szerint a pályázatból a traktor vásárlásához nettó
6.842.437.-Ft-ot, a függesztett tolólaphoz nettó 1.446.000.-Ft-ot, összesen nettó
8.288.437.-Ft összegű támogatást biztosítanak, a beszerzéshez szükséges 911.563.-Ft +
ÁFA különbözetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka
terhére biztosította. Felhatalmazott a Solis 90 Crdi traktor és a hozzá tartozó komplett
tolólap beszerzésére.
Határozat végrehajtása: A mezőgazdasági gép értékesítéséről szóló szerződést
megkötöttem. A gép szállításának szerződésben rögzített határideje: 2018. november 13.
A jegyző úr egyeztetett a Bt-vel, amely – tájékoztatása szerint – a gépet előreláthatólag
2018. október végén leszállítja.
188/2018. (IX.26.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzatnak
az OTP Bank Nyrt. pénzintézettel 2018. szeptember 28. napjától 2018. december 28.
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napjáig terjedő futamidőre, a folyószámla hitelkeret 40.000.000,- forintra történő
mérséklését. Felkért, hogy gondoskodjak a hitelszerződés megkötéséről.
Határozat végrehajtása: A folyószámla hitelszerződés módosítása mindkét fél részéről
aláírásra került.
192/2018. (IX.26.) Kt. határozat: A Képviselő-testület csatlakozott a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A pályázathoz szükséges fedezetet az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. Felhatalmazott a csatlakozó
nyilatkozat aláírására.
Határozat végrehajtása: A csatlakozási nyilatkozatot aláírtam. A pályázati kiírást a
Mezőhegyes Városi Havilap 2018. októberi számában, a város honlapján, és az
önkormányzat facebook oldalán közzétették.
193/2018. (IX.26.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
kinyilvánítja együttműködési szándékát a Jooble nemzetközi állásgyűjtő portállal, mely
együttműködés ingyenes és mindkét fél számára kölcsönösen előnyös. Az
együttműködés keretében az önkormányzat saját honlapján közzéteszi a Jooble portál
által küldött Békés megyei (és egyéb) állásajánlatokat, a Jooble portál pedig elhelyezi
Mezőhegyest a "Híres intézmények és városok" saját üzemeltetésű weboldalán.
Határozat végrehajtása: A Jooble álláshirdetései megjelentek Mezőhegyes város honlapján,
és a megállapodás értelmében a Jooble portál elhelyezte Mezőhegyest a"Híres
intézmények és városok" saját üzemeltetésű weboldalán.
196/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
Mezőhegyes Város közvilágításának 2019. 01. 01.-től – 2019. 12. 31-ig érvényes
villamos energia ellátására a jelenlegi szolgáltatóval - egyben a legkedvezőbb
árajánlatot adó - NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel köt villamos energia adásvételi
szerződést az általa ajánlott 19,80 Ft / kWh áron. Felhatalmazott a szerződés aláírására.
Határozat végrehajtása: Az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel megkötöttem a villamos energia
adásvételi szerződést.
Mezőhegyes, 2018. október 18.

Mitykó Zsolt
polgármester
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22-1/2018.
A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról

MEZŐHEGYES
VÁROS Önkormányzatának
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
RÉSZÉRE

Tájékoztató a munkanélküliség alakulásáról, az
átképzések lehetőségéről, a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
a 2018-as évben, Mezőhegyes területén
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1. Foglalkoztatáspolitikai irányelvek
Ez évben is a gazdaság munkaerő iránti keresletének hatékony kielégítésére, ennek érdekében
a munkaerő-kínálat minőségének fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Ehhez az alábbi három
területen végzett tevékenységnek tulajdonítottunk kiemelt jelentőséget:
• a munkáltatói kapcsolattartás, a munkaerő-közvetítés, az elsődleges munkaerő-piaci
elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci támogatások és szolgáltatások megerősítése,
• a munkaerő-piaci képzések előtérbe helyezése a bevontak (szak)képzettségének
növelése, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő biztosítása
érdekében.
• a 1139/2017. III.20. Kormányhatározat intézkedéseinek
közfoglalkoztatásból történő fokozatos kivezetés elérése.

végrehajtásával

a

Kiemelt célként fogalmaztuk meg a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának
közelítéséhez a személyre szabott és megfelelően célzott foglalkoztatást támogató eszközök
alkalmazását, mert a megfelelően pozícionált, személyre szabott és összetett munkaerő-piaci
programok és szolgáltatások érdemben javíthatják a tartós elhelyezkedés esélyét.
A minőségi munkaerő biztosításához a munkaerő-piaci képzések is hozzájárulnak, ezért
kiemelt figyelmet fordítunk a képzésbe vontak kiválasztására és a munkaerő piaci képzések
sikeres megvalósítására. Ezzel célunk, hogy javítsuk a nyilvántartásban szereplő álláskeresők
képzettségi szintjét, illetve az elavult szakképesítéssel rendelkezők esetében új piacképes
ismeretek megszerzésével javuljon elhelyezkedési esélyük.
A közfoglalkoztatás rendszerének legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül lévők újra
aktivizálása és annak megakadályozása, hogy a munka világától való elszakadásuk tartós
legyen. A munkára kész és képes álláskeresők számára ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy
élni tudjanak a gazdaság kínálta munkalehetőségekkel.
A fentiek elérése érdekében 2018. évre az alábbi célkitűzéseket határoztuk meg:
1. A (minőségi) munkaerőhiány kezelése, amely során kiemelt figyelem fordítása a
bejelentett állásigények gyors kielégítésére, a gazdasági szereplők szükségleteire
reagáló munkaerő-piaci képzések szervezésére és a kompetencia alapú közvetítésre.
2. Szoros együttműködés az oktatási, képzési rendszer szereplőivel a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő képzett munkaerő biztosítása érdekében
3. Személyre szabott érdemi szolgáltatáscsomag biztosítása az álláskeresők és
munkáltatók számára.
4. A profiling kategóriák álláskeresőkre szabása, ennek eredményeként az egyéni
cselekvési terv keretében egyénre specializált szolgáltatáscsomagok meghatározása. A
3-as kategóriába sorolt egyének tervében a közfoglalkoztatásból való kikerülés az
elsődleges munkaerőpiacra történő kilépéssel történő megvalósítása.
5. A potenciális munkaerő tartalék beazonosítása, az elsődleges munkaerőpiacra való
bevonásuk érdekében a róluk érdemi információval rendelkező intézményrendszerrel
9

való kapcsolat kiépítése (pl. szociális, egészségügyi, oktatási intézmények,
önkormányzatok, civil szervezetek).
6. A nem dolgozó és nem tanuló (NEET) fiatalok munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonással.
7. A tartós munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése.
8. Aktív szerepvállalás a foglalkoztatás javításában érdekelt helyi, térségi szervezetek
közötti együttműködésben, kiemelve a foglalkoztatási paktumok szakpolitikai
irányelvek mentén történő kidolgozását és megvalósítását.
9. Az álláskeresők, közöttük elsődlegesen a munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetűek – fiatalok, tartósan állást keresők, alacsony iskolai végzettségűek, 50 év
felettiek - számára a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források hatékony
felhasználásával aktív munkaerő-piaci programba vonás keretében személyre szabott
szolgáltatások, képzési, és foglalkoztatási támogatások nyújtása. A munkaerő-piaci
szolgáltatások eszköztárának szükségletekhez igazodó bővítése, a szolgáltatások
általános minőségének biztosítása. A GINOP és TOP projektek vonatkozásában
meghatározott indikátorok elvárások szerinti teljesítése, a források hatékony
felhasználása.

2. Adatok Mezőhegyes város munkaerő-piaci helyzetéről
Az alábbiakban a település munkaerő-piaci szempontból legfontosabb adatai következnek.
Mezőhegyesen is jellemző a népesség elöregedése, a fiatalok elvándorlása és a szezonális
foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás meggyökeresedése.
Az alábbi diagram a mezőhegyesi regisztrált álláskeresők számának alakulását mutatja.

10

Jól látható a szezonális foglalkoztatások megszűnésének hatása, valamint a közfoglalkoztatási
programok indításának eredménye.
A regisztrált álláskeresők szeptemberi száma 136 fő. A nemek megoszlását vizsgálva az
látható, hogy jelenleg 70 férfi és 66 nő van munka nélkül. Pályakezdőként 5 főt tartunk
nyilvántartásban.

3. Munkáltatói kapcsolatok Mezőhegyes várossal
A Mezőkovácsházi Foglalkoztatási Osztály jelenleg több, mint 70 mezőhegyesi
munkáltatóval áll kapcsolatban, ez a szám az előző évihez képest minimális emelkedést
mutat. A velünk kapcsolatban álló munkáltatók döntően egyéni és vállalkozók és társas
vállalkozások, jellemzően mezőgazdasági, illetve kereskedelmi alaptevékenységgel.
A kapcsolat jó, és folyamatosan bővül. A mezőgazdasági szezon kezdetétől több
munkáltatóval szinte napi kapcsolatban állunk, annak érdekében, hogy munkaerő-igényüket ki
tudjuk elégíteni.
Kiemelt figyelmet fordítunk a Ménesbirtok és Tangazdaság, mint legnagyobb foglalkoztató
igényeire.

4. Elhelyezkedést elősegítő támogatások
Továbbra is a közfoglalkoztatás támogatása a legnépszerűbb, és legnagyobb volumenű
támogatási forma Mezőhegyesen. A 2017-es évben eddig 70 fő elhelyezkedését támogattuk
ily módon, ez az adat változatlan az előző évihez képest.
Jelenleg 65 fő dolgozik az Önkormányzatnál, valamint 10 fő az országos közfoglalkoztatási
programok keretében.
Mezőgazdasági program

14 fő

2018.03.01. 2019.02.28.

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:
önerő:

19 148 630 Ft
15 973 200 Ft
3 175 430 Ft
0 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:
önerő:

26 840 269 Ft
22 052 988 Ft
4 787 281 Ft
122 749 Ft

Támogatás összesen:
Ebből bér
dologi költség:

47 709 069 Ft
43 173 024 Ft
4 536 045 Ft

Belterületi közutak karbantartása program

20 fő

2018.03.01. 2019.02.28.

Helyi sajátosságokra épülő program

36 fő

2018.03.01. 2019.02.28.
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önerő:

280 989 Ft

Egyéb támogatások 2018-as kifizetéseit vizsgálva elmondható, hogy összesen 10 esetben kért
és kapott támogatást tíz mezőhegyesi munkáltató 10 fő foglalkoztatásának elősegítésére. A
támogatás összeg közel 12 millió forint volt. A 2018-es évben eddig 15 mezőhegyesi
álláskereső kért és kapott támogatást képzésre, átképzésre, vállalkozóvá válás támogatására. A
támogatási összeg közel 5 millió forint volt.
Munkaerőpiaci képzés
Az idei évben a GINOP és a TOP programok is lehetőséget nyújtottak az álláskeresők
képzésére, átképzésére.
A 2018-as évben az alábbi képzési programok indultak és valósultak meg: Aranykalászos
gazda, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Személy- és vagyonőr, Boltvezető,
CAD-CAM informatikus, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, Informatikai
rendszerüzemeltető, Pincér, Szakács, Töltőállomás-kezelő, Villanyszerelő, Virágkötő, Építőés anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) + gépkezelői jogosítvány vezetőüléses
targoncára (3324), gyalogkíséretű targoncára (3312), Tisztítás-technológiai szakmunkás,
Szociális gondozó és ápoló, Élelmiszer-, vegyiáru eladó, Angol alapfok ill. Német alapfok,
Óvodai dajka, Szállodai recepciós, Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Vendéglátó eladó,
ECDLBase, Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő) + gépkezelői jogosítvány 1 szabadon választott géptípusra, Élelmiszer-, és vegyiáru
eladó, Hegesztő, Cukrász, Szociális asszisztens, Szoftverfejlesztő, Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző, Kertész.
Jelenleg zajlik a gépi forgácsoló, női szabó, virágkötő és az aranykalászos gazda tanfolyam
felvételi eljárása. A novemberi hónapban villanyszerelő képzésre lehet még jelentkezni.
5. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása
Az álláskeresők között gyakori, hogy egészségügyi problémák is állnak a munkanélkülivé
válás hátterében. A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesülő, de
egészségkárosodott álláskeresők ugyanolyan ellátásokra, támogatásokra, szolgáltatásokra
jogosultak, mint más. Munkaközvetítés során odafigyelünk az ilyen álláskeresőkre, adott
esetben foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálaton vesznek részt, hogy szakember
segítségével tudjunk dönteni közvetíthetőségükről.
Rehabilitációs ellátás megállapítása esetén a megváltozott munkaképességű személy
együttműködésre köteles a rehabilitációs hatósággal, amely a pénzbeli ellátása folyósításának
a feltétele. Együttműködési kötelezettség és a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében:
- a határozat közlésétől számított 10 napon belül megjelenik a rehabilitációs hatóságnál
a rehabilitációs terv elkészítése érdekében,
- a rehabilitációs tervben foglaltak alapján köteles az előre meghatározott
időpontokban megjelenni, köteles önállóan aktívan munkahelyet keresni,
- a számára felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadni,
- a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni,
- a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás
keretében történő foglalkoztatást is.
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A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya foglalkozási
rehabilitációs munkatársa kihelyezett ügyfélfogadást tart minden héten kedden
Mezőkovácsházán, a Foglalkoztatási Osztály épületében.

Tóth Zsolt
Mezőkovácsházi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályvezető

Mezőkovácsháza, 2018.10.17.
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22-2/2018.
A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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22-3/2018.
Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2017. évi tevékenységükről

Beszámoló a területi védőnők 2017. évi
munkájáról

Kocsárdiné Járási Erika
Bálint Bettina
15

védőnők

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-Testület!
Mezőhegyesen 3 védőnői körzet működik. 2 védőnő a területen (Kocsárdiné Járási Erika és
Bálint Bettina) 1 fő iskolában védőnő (Erdősi Tiborné).
Mi a területi védőnők 2017. évi munkájáról szeretnénk beszámolni,
A védőnő a munkáját a 49/2004 ESZCSM és a 26/2014 EMMI rendelet alapján végzi.
A területi védőnők az alábbi feladatokat végzik.:
Nővédelem (közreműködik az egészségnevelésben, tanácsot ad családtervezéssel
kapcsolatban, segíti a nők anyaságra való felkészülését, részt vesz a szűrővizsgálatok
szervezésében, elvégzésében)
várandós anyák gondozása
0-7 éves korú csecsemők és kisgyermekek gondozása
Óvodások gondozása iskolába kerülésig,
komplex családgondozás
oktatási intézménybe nem járó otthongondozott tanköteles korú gyermekek gondozása,
családgondozása
részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési egészségvédelmi programok
tervezésében, szervezésében és megvalósításban
népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése
Szoros és napi a munkakapcsolatunk:











a városi önkormányzattal
gyermekjóléti szolgálattal.
Gyermekvédelmi Központtal
Járási Gyámhatósággal
a gyermekorvossal
a háziorvosokkal
várandósgondozást végző nőgyógyászokkal
tanyagondnoki szolgálat munkatársaival.
Óvodával, iskolával, bölcsődével
a gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberekkel.

A VÉDŐNŐ családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során folyamatos, egyéni,
célzott és szükség szerinti gondozást végez.
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Segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és
szocializációját, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálását az egészséges
fejlődés érdekében.
Tanácsot ad a gondozás során felmerült problémák rendezéséhez. Fokozott figyelemmel kíséri
az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi- és környezeti
ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését.
Fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást. Tanítja az anyát a szoptatás helyes
technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjára.
Elvégzi a törvényben előírt szükséges szűrővizsgálatokat a módszertani ajánlások alapján és
az eltérésről írásban értesíti a házi gyermekorvost, háziorvost.
A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor haladéktalanul értesíti a háziorvost, a
gyermekjóléti szolgálatot, fokozott gondozásba veszi a veszélyeztetett gyermeket és családját,
kezdeményezi védelembe vételüket.
Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására.
Az illetékes szakemberekkel együttműködve segítséget nyújt és tanácsot ad az egészségi ok
miatt fokozott gondozást igénylők, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők jogairól,
ellátásukról, valamint segíti a családjukat az életvitelük kialakításában.
Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a nem kötelező
védőoltásokról, szervezi, nyilvántartja és jelenti a külön jogszabályban, módszertani levélben
foglaltak szerint.
Segítséget nyújt a gondozott családokban előforduló egészségi, mentális és környezeti
veszélyeztetettség megelőzéséhez, felismeréséhez szükséges helyes életvitelhez
Értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, ill. hatósági eljárást kezdeményez a
gyermek bántalmazása, elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos
magatartása, a méhen belüli magzat életét és fejlődését akadályozó életvitel, vagy egyéb
súlyos ok fennállása esetén.
Felhívja a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára,
tájékoztatja az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, a méhnyakszűrést a
25-65 év közötti ÁNTSZ behívóval rendelkező nőknél elvégzi.
Tájékoztatja a családokat az állami, civil és karitatív családtámogatási formákról,
lehetőségekről.
Minden munka érdemi mérői a statisztikai adatok, egy párral szemléltetni szeretnénk
munkánkat:
Születésszámok alakulása 2015-2017.
2015

2016

2017

39 fő

34 fő

37 fő

17

A 2018-ban várható születésszám: 32 fő
A születésszámok az elmúlt évekhez képest stagnálást mutatnak, sajnos az igazi áttörés és
születésszám emelkedés elmarad. Az olcsó lakások miatt nagy a bevándorlás, a munkahely
keresése miatt pedig az elvándorlás a fiatalok ill. a szülőképes korú lakosság körében
Sajnos a születésszámok alacsony volta nem csak városunkra jellemző, hanem országos
probléma.
Városunkban még nem számottevő módon, de már tapasztalható CSOK hatása. Egyre több
nagycsaládos család vásárol különösen a városhoz közel eső majorokban lakást, Míg az
eddigi években nem volt Mezőhegyesre jellemző az etnikai lakosság, ma már viszont egyre
nagyobb létszámban (komplett családok) érkeznek városunkba. Sajnos a majori olcsó lakások
hozadékaként megjelenik ismét az a réteg, ahol a gyermek az egyetlen „kereső”, A családok a
GYES-ből a családi pótlékból és alkalmi munkavállalásokból élnek.
A családi adókedvezmény viszont egyre több családot ösztönöz a 3.vagy többedik gyermek
vállalására.
Míg a gondozottak létszáma sajnos stagnál, a veszélyeztetett családok száma nem sokban
változott. Az új törvényi rendelkezések miatt másként kell a veszélyeztetettség fogalmát
értékelni. 2017 szeptembere óta rizikó kérdőívet kell minden várandósról. újszülöttről,
csecsemőről és kisgyermekről kitölteni, amely alapján kell a veszélyeztetettséget
megállapítani. Egyéni gondozási tervet készíteni, amelyet bármely családban előforduló
változás felülírhat.
Sajnos a nagyfokú elszegényedés és az emberek igényszintjének csökkenése Mezőhegyesen
is látványos, de ez is úgy gondoljuk országosan előforduló probléma
Várandós gondozás

2017

Várandósok
száma

Fokozott Eü ok
gondozott

Szoc. ok Szoc+eü
ok

Várandós Nővédelmi Gyerekágyas Tanácsadáson
látogatás látogatás
látogatás
megjelenés

57

24

8

263

10

6

156

173

212

Már várandósainknál kitűnik hogy közel 40% -uk valamilyen okból veszélyeztetett. Ebből
adódóan megnövekedett a védőnői látogatások száma és a tanácsadási megjelenéseké is. A
magas várandós létszámot az okozza, hogy a gondozott várandósok számában nem csak az
adott évben jelentkezett kismamákat kell feltüntetnünk, hanem az előző évről áthozottakat is
akik az adott évben nem szültek meg.
2017-ben az újonnan jelentkezett kismamák száma: 34 fő.
0-7 éves korú gyermekek gondozása
Gyermekek száma

Fokozott Eü.
gondozott okból

Szoc.
okból

Eü+szoc

Koraszülés

Látogatások

Védőnői
tanácsadá
s

Orvosi
tanácsadás

2

1471

580

180

okból

2017 202

93

36

45

12

18

Átlagosan egy csecsemőt otthonában 15-20 alkalommal látogatunk meg 1 éves koráig.
Veszélyeztetettség esetén ez a szám még magasabb lehet a szükségleteknek megfelelően.
1-3 éves gyermeket évi 6 alkalommal, 3-6 éves gyermekeket 4 alkalommal keresünk fel
otthonukban, illetve az óvodában. Veszélyeztetettség ez a szám szükség szerinti.
A gondozott családok szívesen veszik igénybe az önálló védőnői tanácsadást, amely azt
jelenti, hogy csak a védőnőt keresik, nem az orvost
A kötelező státuszvizsgálatok 2017 szeptembere óta kibővültek. Az előző években 7 éves
korig 9 alkalommal volt kötelező szűrés. Ez év szeptembere óta ez a szám kötelezően 16
alkalomra bővült. Jelenleg kötelezően 1,2,3,4,5,9 hónapos, 1 éves, 15 és 18 hónapos korban ,
2 évesen, 2,5 évesen 3,4,5,6,7 éves korban történnek a szűrések. Ezek a vizsgálatok
kötelezőek, meg nem jelenés esetén jelzési kötelezettségünk van az ÁNTSZ felé. Szűrések
történnek mozgás és értelmi fejlődés, színlátás, térlátás, rövid és távollátás, hallás
magasvérnyomás-betegség irányában. A kiszűrt eseteket jeleznünk kell a gyermekorvos felé.
Városunkban nem jellemző a z elmaradás, jellemzően minden szülő megjelenik gyermekével
a megbeszélt időpontban.
Munkánk során minden munkanap 8-10 óráig, valamint délután 14-16 óráig fogadóórát
tartunk az Egészségházban, amikor bárki bármilyen kéréssel, kérdéssel felkereshet minket,
amelyek gyermekgondozással gyermekvállalással, nővédelemmel kapcsolatosak. Egyre
gyakoribbak a párkapcsolati és életvezetési problémákkal hozzánk fordulók.
A köztes időben történnek a családlátogatások a gondozottak otthonában.
Családgondozás
Gondozott Dohányzó Elhanyagolás Bántalmazás Intézkedés Családlátogatás Szaklátogatás
családok család
2017

200

65
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Gyermekbántalmazásról a vizsgált évben nem volt tudomásunk. Gyermekek elhanyagolását
viszont 10 családnál tapasztaltunk 23 gyermek ügyében.
Intézkedés 15 alkalommal történt, amely magában foglalja az írásbeli jelzéseket a
Gyermekjóléti
Szolgálatnak,
a
Gyámhivatalnak,
Rendőrségnek,
valamint
a
környezettanulmányok írását a kórházak felé újszülött hazaadása ügyében.
2017-ben gyermek kiemelésére a családi környezetből nem került sor, de több család esetében
indult védelembevételi eljárás.
Csecsemőhalálozásunk, halvaszületésünk nem volt.
Átlagos havi családlátogatások száma 60-70 család körzetenként. Ez szaklátogatásként 80-85
gondozott meglátogatását jelenti havonta. (1 családban több gyermek is él)
Látogatásaink során gyakran komplex családgondozást végzünk, hisz nem csak a
gyermekekkel, várandóssággal kapcsolatban tudunk segíteni. Sokszor párkapcsolati
tanácsokat, testi és lelki egészséggel, mentálhigiénés segítséggel, higiéniai tanácsadással,
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életvezetési tanácsokkal is ellátjuk a gondozottakat. Védőoltási statisztikánk nagyon jó. Nincs
oltásmegtagadásunk, a szülők a megbeszélt időben jelennek meg a védőoltásokon,
elmaradásunk betegségből adódóan van, sosem szülői hanyagságból.

Óvodamunka
Évente kötelezően 3 alkalommal (Szeptember, január, április)végzünk hajtetű szűrést az
óvodákban, bölcsődében. A tavalyi évtől az óvoda vezetésének kérésére amikor ők
hajtetvességet tapasztalnak egy gyermeknél, pluszban mindig kimegyünk az óvodába és
leszűrjük az egész óvodát. Sajnos a hajtetvesség visszatérő probléma a közösségekben, szinte
minden alkalommal kiszűrésre kerülnek gyermekek. Ezek a gyermekek megfelelő hajkezelés
után csak azután mehetnek vissza az oviba, ha védőnői ellenőrzés történt. Az óvónőkkel,
bölcsődei gondozónőkkel a kapcsolatunk jó, rendszeresen keresnek és hívnak bennünket, ha
bárkin, bármilyen egészségügyi eltérést tapasztalnak.
A 2016 évi rühesség „járvány” után a tavalyi évben rühesség ritkán és csak elszigetelten
fordult elő.

Továbbképzések
Évente több alkalommal oktatáson, továbbképzésen ,munkaértekezleten veszünk részt és
évente 1 alkalommal a megyei Védőnői napokon. A munkáltató továbbképzéseinket
biztosítja.

Védőnői ellenőrzés
Járási vezető védőnőnk Szakálné Balázs Erika az elmúlt évben is ellenőrző látogatást tett a
Védőnői Szolgálatnál. Ellenőrzésekor hibát a munkánkban nem tárt fel, a tárgyi feltételekben
lévő hiányosságok pótlásra kerültek.
Mellérendelt munkatársként szinte napi a kapcsolatunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, akikkel
havi rendszerességgel esetmegbeszélést is tartunk a gondozott családokról a kötelező
találkozásokon kívül. Munkakapcsolatunk jó. Gyakran végzünk közös családlátogatásokat is.
Végezzük az újszülöttek köszöntését is. Minden újszülött családunk 10.000 Ft értékű
ajándékcsomagot kap az Önkormányzattól.
Rendszeres a kapcsolatunk a gyógytornászokkal, dietetikussal, kezelőorvosokkal
háziorvosokkal gyermekorvossal és azok asszisztenciájával akikkel közösen végezzük a
várandósok és a kezelésre szoruló gyermekek gondozását.
Járási Gyámhivatallal is jó munkakapcsolatot ápolunk, a Gyermekvédelmi Központtal a
gyakori esetmenedzser váltakozása miatt ez nehezebb feladat.

Közösségi munka
2014 óta jól működő babaklubot vezetünk kéthetente keddi napokon. Rendkívüli jó hangulatú,
közvetlen, gyakran csak téma nélküli beszélgetések, úgy, hogy a gyerekek közben játszanak.
Ilyenkor merülnek fel olyan segítő beszélgetések, amelyek barátságokat is kialakítanak
mindamellett, hogy a kismamák is megismerik egymást. Bővülésünknek csak egy akadálya
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van a z Egészségház szűkössége. Reménykedünk, hogy a jelenleg folyamatban lévő TOP-os
pályázattal ez megoldásra kerül.
Szívesen rész veszünk a városunkat érintő egészségügyi szűrések szervezésében
lebonyolításában. Előadóként egészségnevelő előadásokat tartunk felkérésre.

Méhnyakszűrés
2015 tavaszán végeztük el mindketten a Védőnői méhnyakszűrés tanfolyamát. Először 30
kenetet orvosi felügyelettel vettünk le, majd 2015 szeptembere óta önállóan végezzük.
Minden pénteken 9-11 óráig nővédelmi tanácsadást végzünk, aminek keretében
jelentkezhetnek nálunk városunk lakói méhnyak szűrésre. E tevékenységünkről csak pozitív
tapasztalataink vannak. A szakrendelések távolsága miatt az emberek szívesen jönnek,
eszközellátottságunk, tárgyi feltételeink megfelelőek.
A tavalyi évben kevés szűrést végeztünk mert az ÁNTSZ részéről a behivő levelek kiküldése
nehézkes, és behívó levelek hiányában a szűrést nem végezhetjük.
Tárgyi és személyi feltételeink és az informatikai ellátásunk a hatályos jogszabályoknak
megfelelőek. Stefánia védőnői programon dolgozunk, amely munkánkat nagyban segíti.

Oktató védőnői munka
Kocsárdiné Járási Erika közel 10 éve oktató védőnőként is dolgozik az Egészségügyi Főiskola
részére. Tavasszal 2 fő negyedéves főiskolai hallgató töltötte nála 6-6 hetes államvizsga előtti
védőnői nagygyakorlatát.
Ősszel pedig „betekintő” 1 hetes gyakorlaton volt egy első éves főiskolai hallgatója.

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Városi Önkormányzatnak, hogy hivatásunk gyakorlását
segíti, a szűrésekkel járó megnövekedett költségeinket vállalja. A helyi ünnepségekre
meghívnak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is minden segítséget megkapunk
munkánkhoz.
Amennyiben az elkövetkezőkben anyagi lehetőségeik megengednék, nagyon szeretnénk
lecserélni irodabútorainkat. Íróasztalunk legalább 30 éves már, nagyon leamortizált, nem
zárható.
Kérjük beszámolónk elfogadását és munkánk további támogatását.
Mezőhegyes, 2018.október 15.

Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina
Védőnők
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

22-4/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 213/2015. (X.28.) Kt. számú határozatával fogadta el a bölcsőde
korábbi szakmai programját, melynek hatálya 2015.-2018. év volt.
Szükségessé vált új, 2018.-tól 2021.-ig hatályos bölcsődei szakmai program elfogadása.
A szakmai program lényeges változást nem tartalmaz a korábbihoz képest, de szükség volt azt
aktualizálni, megfeleltetni a hatályos jogszabályoknak.
Ennek megfelelően készült el az előterjesztés mellékletét képező szakmai program.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a szakmai programot megvitatni és az
alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2018. (X.25.) Kt. számú határozat
A bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint, 2018.
október 26.-ai hatállyal jóváhagyja a Mezőhegyes Város Önkormányzata fenntartásában
működő Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Művelődési Központja
5820 Mezőhegyes, Csokonai utca 1. szám alatti telephelyén működő bölcsőde szakmai
programját, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. október 15.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Dr. Szabados Éva aljegyző
P.T.T.Biz., Ü.O.K.S. Biz., Szoc. és
Eü. Biz.
egyszerű többség

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
22-5/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása érdekében az előkészítést
végző cég kiválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 201/2018.(X.3.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy pályázatot
kíván benyújtani a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési
program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm.
határozat 3. pontja alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéje
férőhelybővítéssel járó felújítása érdekében. A Testület úgy döntött, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti már meglevő Bölcsőde épület
átalakítását, felújítását kívánja megvalósítani. Felkérte a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére, és arra, hogy a következő rendes testületi
ülésre terjessze be az erről szóló írásos előterjesztést.
2018. október 16. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Építésügyi
Osztályának ügyintézői hatósági ellenőrzést tartottak a bölcsődében. A szakértők
megvizsgálták a tervezett felújítás körülményeit, és úgy nyilatkoztak, hogy a tervezett
felújítás nem építési engedély köteles.
Javaslom, hogy a testület az alábbi - a feladat elvégzésére alkalmas - vállalkozásoktól kérjen
árajánlatot a szóban forgó bölcsőde felújítási pályázat elkészítésére:
•
KÖKI-Innováció Kft.
6726 Szeged, Demeter F. u. 12/B
adószám: 22733753-2-06
Hegyes Lajos – ügyvezető - hegyes.lajos@kokiinnovacio.eu
•
PM-Network Consulting Kft.
6725 Szeged, Pálfy utca 52. E. ép.
adószám: 23383832-2-06
Csetreki Rita Renáta – ügyvezető - info@pmnetwork.biz
•
Europerson Kft.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.
adószám: 14028951-2-06
Józsa Ernő – ügyvezető - jozsa.erno@europerson.hu
Javaslom, hogy a testület hatalmazzon fel arra, hogy a beérkezett árajánlatok közül a
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozást válasszam, és kössek vele szerződést.
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati
javaslatot emelje határozattá:
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Határozati javaslat
_____/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
A Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása érdekében az előkészítést
végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a
hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja
alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéje férőhelybővítéssel járó
felújítása érdekében.
A sikeres pályázat érdekében felkéri a KÖKI-Innováció Kft.-t (6726 Szeged, Demeter F. u.
12/B,) a PM-Network Consulting Kft.-t (6725 Szeged, Pálfy utca 52. E. ép.) és az Europerson
Kft.-t (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) hogy adjon árajánlatot a benyújtani kívánt
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi projekt előkészítési tevékenységekre:
1. szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
2. szükséges tervek elkészítése
3. az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozást válassza ki, és kössön vele szerződést a pályázat elkészítésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2018. október 17.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur.-i Biz. vm.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
22-6/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal
Tisztelt Képviselő-testület!
Megkeresett a Nonprofit Hagyomány Alapítvány (6914 Pitvaros, Arany János utca 16/1.).
Arról tájékoztattak, hogy az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen című projekt
keretében 2018. augusztus 28.-án Pitvaroson is megnyílt a Család és KarrierPont, mely zászlajára tűzte
a térségben élő munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek számító nők segítését, számukra
olyan képzések, fejlesztő foglakozások tartását, amelyek segítségével vissza tudnak térni a
munkaerőpiacra. Továbbá igényfelmérés alapján különböző szolgáltatásokat terveznek, amelyek
megkönnyítik a nők munkába állását, pl. gyermekfelügyelet, szociális és jogi tanácsadás,
klubfoglalkozások, közösségi programok.
Munkájuk során együtt szeretnének működni önkormányzatokkal, iskolákkal, egészségügyi
intézményekkel, civil szervezetekkel, munkáltatókkal, családsegítő és karitatív szervezetekkel.
Kérték, hogy amennyiben egyetértünk a projektjük alapelveivel, fogadjuk el és kössük meg az általuk
küldött együttműködési megállapodást, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A megállapodásban meg kell jelölni, hogy az önkormányzat mely területeken kíván támogatást
nyújtani az alapítványnak. Az alapítvány javasolja többek között a közös program szervezése, egymás
programjain való részvétel, a programokról való híradás, a projektről szóló információnyújtás (az
általuk készített szórólap átadása az érdeklődőnek) vállalások feltüntetését a megállapodásban.
A fenti javaslatokkal egyetértek, javaslom, hogy a testület a fenti vállalások meghatározásával kössön
együttműködési megállapodást az alapítvánnyal.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2018. (X.25.) Kt. számú határozat
Együttműködés a Pitvarosi Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal együttműködési megállapodást köt a Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal (6914
Pitvaros, Arany János utca 16/1.).
Az együttműködés keretében az önkormányzat az alábbi területeken kíván támogatást nyújtani az
alapítványnak:
- közös programok szervezése,
- egymás programjain való részvétel,
- a közös programokról és egymás programjairól való híradás (a városi havilapban, az
önkormányzat közösségi média oldalán),
- az alapítvány projektjeiről szóló információnyújtás (az általuk készített szórólap átadása) az
érdeklődőnek.
Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a fentiek figyelembe vételével kösse
meg az alapítvánnyal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. október 15.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, O.K.és S. Biz. vm.
Szoc. és Eü. Biz.
egyszerű többség

EFOP-1.2.9-17

Együttműködési megállapodás
a „Nők a családban és a munkahelyen (standard)” c. felhíváshoz
Alulírott……………………………………(intézmény/szervezet neve) ismerem és támogatom a fent
megjelölt program célkitűzéseit.
Nyilatkozom, hogy a Nonprofit Hagyomány Alapítvány (képviselő: Ács-Sánta Katalin,
székhely:

6914

Pitvaros,

Arany

János

utca

16/1.,

adószám:

18724130-1-06)

kedvezményezett által megvalósuló, EFOP-1.2.9-17-2017-00074-es számú „Esélyt a
családanyáknak!”

elnevezésű

támogatási

kérelem

támogatása

esetén

az

alábbi

területeken kívánok támogatást nyújtani a kedvezményezett számára:
Kérem, ide írja az esetleges vállalásokat, mint pl. közös program szervezése, egymás
programjain való részvétel, a programokról való híradás, a projektről szóló információ
nyújtás

(általunk

készített

szórólap

átadása

az

érdeklődőnek),

bármely

a

szervezetre/intézményre vonatkozó egyéb specifikus lehetőség.
Hozzájárulok, hogy az általam rendelkezésre bocsátott adatokat, a kedvezményezett a
projekt végrehajtása során a projekt előrehaladási jelentések elkészítésekor felhasználja.
dátum

P.H.

P.H.

Kedvezményezett

Együttműködő partner

Aláírás

Aláírás
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
22-7/2018.
ELŐTERJESZTÉS

A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Tisztelt Képviselő-testület!
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) korábban
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben jelezte, hogy az újonnan kialakított battonyai út
melletti iparterület mellett lévő „kivett udvar” művelési ágú 806/6 hrsz.-ú, 5452 m2 területű
önkormányzati tulajdonú ingatlant szeretné megvásárolni.
A képviselő-testület 120/2018. (V.16.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy értékbecslést
készíttet az ingatlanról és azt - elkészültét követően - a testület soron következő ülésére beterjeszti.
Az ingatlant a képviselő-testületi döntésnek megfelelően, az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.) Ö. sz. rendeletben foglaltak szerint
ingatlanforgalmi szakértővel – Leszing Kft. Békéscsaba, Andrássy u. 11-17.- felértékeltettük.
A szakértő 2 millió forintban jelölte meg az ingatlan forgalmi értékét.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.) Ö. sz.
rendelet 16. § (3) bekezdése értelmében a vagyontárgy elidegenítésére minimum annak értékén
kerülhet sor. A döntés során magasabb ár megállapítható.
A rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében az ingatlant – értékesítése esetén - versenyeztetni nem kell.
Az ingatlan a rendelet 4. számú melléklete értelmében az önkormányzat forgalomképes vagyonát
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a felértékelt ingatlan értékesítéséről és határozza
meg a terület eladási árát.
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot
emelje határozattá:
Határozati javaslat
_____/2018. (X.25.) kt. sz. határozat
A mezőhegyesi 806/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján
versenyeztetés nélkül értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes Mezőhegyes,
806/6 hrsz.-ú, kivett udvar művelési ágú, 5452 m2 nagyságú ingatlant az értékbecslésben megállapított
bruttó 2.000.000,-Ft áron a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.)
részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2018. október 17.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mitykó Zsolt
polgármester
Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur.-i Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
22-8/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Ö/9-81/2018. iktatószámon, 2018. szeptemberében megkeresett az Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61. fsz. 10.) amely
kórházakat, gyermekintézményeket, 2009-től pedig már mentőszervezeteket is támogat olyan
műszerek adományozásával, melyek a gyógyításhoz nélkülözhetetlenek, de az intézmények
saját erőből nem, vagy csak nagy nehézségekkel tudják beszerezni szűkös anyagi helyzetük
miatt.
Jelenleg a Békés Megyei Koraszülött Mentőszervezet részére lélegeztető géphez
szeretnének vásárolni elengedhetetlen eszközöket, illetve lélegeztető ballonokat is szeretnének
átadni részükre. Az eszközök összértéke: 1.000.000. Ft.
Azt kérték, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, segítsünk támogatókként,
adományozókként.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel – 10.000.-Ft-tal támogassa az egyesület kérését, tekintettel arra, hogy a
kedvezményezett a helyi illetve a térségi embereknek nyújt szolgáltatást, mely a helyi és
térségi emberek javát szolgálja.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (X.25.) kt. számú határozat
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal (azaz: tízezer
forinttal) támogatja az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest,
Visegrádi u. 55-61. fsz. 10.) kérelme nyomán a Békés Megyei Koraszülött Mentőszervezet
részére lélegeztető géphez szükséges eszközök, illetve lélegeztető ballonok beszerzését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az egyesületet és gondoskodjon a
fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2018. november 10.
Mezőhegyes, 2018. október 17.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mitykó Zsolt
polgármester

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