Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. április 25. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző; dr. Szabados Éva aljegyző;
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívott: Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal vezetőit, munkatársait és a meghívott vendéget.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Kerekes György képviselő úr jelezte későbbi érkezését.
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. A munkaterv szerinti 1. és 2. napirendi pontok – a
2017. évi zárszámadás és a beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről – lekerülnek jelen ülés napirendjéről, arra való tekintettel, hogy a
dokumentumok véglegesítéséhez szükséges Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése a mai
napig nem érkezett meg. A napirendi pontokat a májusi rendes képviselő-testületi ülésre ismét
napirendre tűzik. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az alábbi témákban szükséges
a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni a
napirendet:
- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat
- „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési
Központ
közvetítésével”
című
EFOP-3.3.2-16-2016-00257
azonosítószámú projekt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető megbízása
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentésként ismerteti
azokat a témákat, amely a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
2) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről 2016.-2017. évről
3) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4) „Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások számára
5) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
6) Tájékoztatás a Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége keretén
belül működő szociális étkeztetés működési engedélyének törvényi változásáról
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7) A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelme
8) A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
kérelme
9) A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
10) A Sporthorgász Egyesület kérelméről
11) Extrém sportpálya felújítási munkáinak kivitelezése
12) Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
13) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat
14) „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú
projekt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető megbízása
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja – tekintettel arra,
hogy az egyik napirendhez kapcsolódóan meghívott vendég van jelen, és a 2. napirendi pont
előadója vidékről érkezett – hogy ezen napirendi pont megtárgyalását vegyék előre, ezt
követően a napirend sorrendjének megfelelően folytassák az ülést.
Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket és a javaslatot illetően, azt
tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket illetően,
ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal és a napirendi pontok megtárgyalásának
sorrendjére tett javaslatával, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Mitykó Zsolt polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt
témák végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót illetően, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
97/2018.(IV.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 45/2018., 46/2018., 50/2018., 71/2018., 75/2018.,
88/2018., 89/2018., 90/2018., 93/2018., 94/2018., Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Magyar Tibor képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
2. napirendi pont: A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
beszámolója a folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről
2016.-2017. évről
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzatának jelenleg érvényes
közszolgáltatási szerződése van a folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, és
ártalommentes elhelyezésére a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel. A
kommunális és szelektív hulladék elszállításával kapcsolatos feladatokat a TAPPE
Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft. látja el. Felkéri Budai Zoltán Urat, a Csongrád
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. szállítási képviselőjét, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.: A
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2002. óta végzi Mezőhegyesen a
folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, és ártalommentes elhelyezésével
kapcsolatos feladatokat. A 2016. és a 2017. évben elszállított folyékony hulladék mennyisége
közel azonos, mind a lakossági, mind a közületi hulladékot illetően. A közületi hulladék
mennyisége viszonylag magas, míg a lakossági alacsony, amely köszönhető annak, hogy
Mezőhegyesen kiépítésre került a csatornahálózati rendszer. A jelzéstől számított 48 órán
belül elszállításra kerül a folyékony hulladék. A szolgáltatásukkal kapcsolatosan a cég
irányába semmiféle panasz, bejelentés nem érkezett.
Magyar Tibor képviselő visszatért az ülésterembe.
Kerekes György képviselő megérkezett a Testület ülésére.
Mitykó Zsolt polgármester: Meddig van érvényben a közszolgáltatási szerződés?
Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.:
2017. január 1. napjától került meghosszabbításra a közszolgáltatási szerződés 5 évre, 2021.
december 31.-éig.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kft. hova szállítja a folyékony hulladékot?
Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.: A
mezőhegyesi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra a folyékony hulladék.
Mitykó Zsolt polgármester: Mennyire problémás esős időszakban a majorokba történő
kijutás? Milyen állapotban vannak a majori szennyvízaknák?
Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.:
Belvizes időszakban nagyobb a probléma. Valamint ezen időszakban fordul elő nagyobb
mennyiségben folyékony hulladék.
Jeszenka Zoltán képviselő: A környező településekről is a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. szállítja el a folyékony hulladékot?
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Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.:
Nem, csak Mezőhegyesről. A környező települések folyékony hulladékának ártalommentes
elhelyezésére vonatkozóan a Kft. megállapodást kötött az Alföldvíz Zrt-vel.
Magyar Tibor képviselő: A környező településekről Mezőhegyesre szállított folyékony
hulladék mekkora mértékű plusz szennyezést okoz a talajvízben?
Budai Zoltán szállítási képviselő, Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.: E
kérdést illetően az Alföldvíz Zrt. rendelkezik információval. Úgy véli, hogy a Zrt. kellő
körültekintéssel és a jogszabályoknak megfelelően végzi a szennyvíz tisztítását, az iszap
feldolgozását, ezáltal káros anyag nem kerülhet bele a talajvízbe.
Uj Zoltán képviselő: Az utóbbi években többszörösére emelkedett a talajterhelési díj mértéke
is, és a tavalyi évhez képest a vízterhelési egységdíj is emelkedett. Ezzel igyekeznek
ösztönözni a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásra azokat, akik még eddig azt nem tették
meg.
Mitykó Zsolt polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Kft. beszámolóját.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által
beterjesztett, 2016-2017. évben Mezőhegyes városban végzett folyékony hulladék
elszállításával kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
98/2018.(IV.25.) Kt. sz. határozat
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a 2016-2017. évben
végzett, folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
által beterjesztett, 2016-2017. évben Mezőhegyes városban végzett folyékony hulladék
elszállításával kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Gáspár Tamás gyepmester
tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról

beszámolója

a

2017.

évi

Mitykó Zsolt polgármester: 2017. évben Mezőhegyes közigazgatási területén 67 kiszállással
154 eb került befogásra, és 297 helyszínről összesen 1486 kilogramm állati eredetű
hulladékot, mellékterméket szállított el a gyepmester. Bizottsági ülésen kérdésként merült fel,
hogy ez a mennyiség Mezőhegyes viszonylatában soknak vagy kevésnek számít-e.
Rajos István alpolgármester: A Pilot program keretében tartott sertések elhullása esetében is
Gáspár Tamás vállalkozó végezte az elszállítást, és a jövőben is ő fogja végezni. Erre való
tekintettel a 2017. évben elszállított állati eredetű hulladék mennyisége nem sok.
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Rajos István alpolgármester urat, tájékoztassa a
Testületet a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsán e témában
elhangzottakról.
Rajos István alpolgármester: A Társulási Tanács legutóbbi ülésén tárgyalták az állati hullák
elszállításának a témáját, illetve az érintett vállalkozó munkáját, tevékenységét. Az együttes
bizottsági ülésen arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a térség több települése nincs
megelégedve a vállalkozó munkájával. A bizottsági ülést követően részletesebb tájékoztatást
kért Medgyesegyháza polgármesterétől, aki panasszal élt a társulási ülésen a vállalkozó
tevékenységével kapcsolatosan, és akivel perben is áll a vállalkozó. Medgyesegyháza
polgármestere a vállalkozó az irányú tevékenységére tett panaszt, amely az közétkeztetésből
visszamaradt ételhulladék elszállítására vonatkozott, és amelyből kifolyólag elszámolási
problémák adódtak.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel a környékben egyedül Gáspár Tamás vállalkozó végez
ilyen irányú tevékenységet, és emellett Mezőhegyesen nincs panasz a munkájára, így az
önkormányzat a jövőben is az Ő szolgáltatását fogja igénybe venni.
A beszámolót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (A beszámoló a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a vállalkozó beszámolóját.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett, 2017. évi gyepmesteri
tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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99/2018.(IV.25.) Kt. sz. határozat
A gyepmester 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett, 2017.
évi gyepmesteri tevékenységéről, az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület 2015. évben alkotta meg a közterületi térfigyelő
rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletét, amelynek 1. számú melléklete
tartalmazza a képfelvevő kamerák pontos helyét és a megfigyelt közterületeket. A rendelet
módosítása válik szükségessé, tekintettel arra, hogy Korompai Sándor vállalkozó 1 db új
térfigyelő kamera térítésmentes felszerelését és beüzemelését ajánlotta fel. Az új kamera a
Kollégium mellett lévő játszóelemeket és azok környezetét figyeli. Amennyiben változás
történik a kamerák számában, vagy a helyüket, a kamerák által megfigyelt közterületet
illetően, úgy rendeletmódosítást kell végrehajtani.
A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte.
(A rendelettervezet és melléklete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, véleménye van a
rendelettervezetet illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
4. napirendi pont: „Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások
számára
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. A korábbi évekhez
hasonlóan javasolja a bizottság, hogy a Testület 2018. évben is hirdesse meg az „Iskolánk
Büszkesége” cím elnyerésére a pályázatot.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Az elismerések átadására a 2018. június 16. napján megtartott
ballagási ünnepség keretében kerül sor. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett feltételekkel 2018. évben is hirdessen
pályázatot az ”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére, azzal, hogy a díjazásra 50.000,- Ft-ot
biztosítson, a pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 31. legyen, valamint a
pályázatok elbírálására az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot
hatalmazza fel, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
100/2018. (IV.25.) Kt. sz. határozat
”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére pályázat kiírása
2018. év
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 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.
A Testület – az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság előzetes egyetértésével
- az „Iskolánk Büszkesége” cím díjazására 2018. évben 50.000,- Ft-ot biztosít, melynek
fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének rendezvénykerete terhére biztosítja.
A pályázatok benyújthatóak a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskolában. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázatok elbírálására a Testület az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságot hatalmazza fel.
Az elismerések átadására 2018. június 16. napján, a ballagási ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázatok elbírálására: 2018. június 10.
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5. napirendi pont: A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat évek óta pályázik a közművelődési
érdekeltségnövelő pályázati kiírásra. 2018. évben is lehetőség nyílik a pályázat benyújtására.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Az eddigi években a benyújtott igényhez képest viszonylag kevés
támogatást nyert el az önkormányzat, ettől függetlenül a kis összeg is nagy segítséget jelent
bizonyos eszközök beszerzésében. A bizottság javasolja a Testületnek a pályázat benyújtását.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal és javasolja a Testületnek a
pályázaton történő részvételt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. a) pont alapján nyújtson be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
tárgyában pályázatot 1.502.612,- forint összköltséggel, 1.352.351,- forint támogatási résszel,
és a pályázat benyújtásához szükséges 150.261,- Ft önerőt az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
101/2018. (IV.25.) Kt. számú határozat
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás tárgyában pályázatot nyújt be 1.502.612,- forint összköltséggel, 1.352.351,- forint
támogatási résszel. A pályázat benyújtásához szükséges 150.261,- Ft önerőt az önkormányzat
2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat anyagának összeállításáról és a
pályázat benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 29.
6. napirendi pont: Tájékoztatás a Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális
Szervezeti Egysége keretén belül működő szociális étkeztetés működési
engedélyének törvényi változásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
Testületet az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egységének működési engedélye
módosításának a szükségességéről.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége Kossuth utca
20. szám alatti telephelyén működő szociális étkeztetés „egyéb főzőhely” elnevezéssel került
engedélyeztetésre. Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet. A rendelet
módosulása miatt a Szociális Szervezeti Egység működési engedélyében és szakmai
programjában is az „egyéb főzőhely” elnevezést módosítani szükséges „szociális konyha”
elnevezésre. A konyha működésében ettől függetlenül nem lesz változás, a korábbi évekhez
hasonlóan tálalókonyhaként üzemel, az étel a Centrál Étterem konyhájában készül, a diétás
étkezést pedig a Mezőhegyesi Kórház biztosítja.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés és a Szakmai Program módosítása a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Testületnek, hogy a jogszabály módosításból eredően hagyja jóvá a Szociális
Szervezeti Egység Szakmai Programjának módosítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület 2018. május 1.-jei hatállyal hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális
szervezeti egysége Szakmai Programjának II. fejezet 1. pontját képező „Étkeztetés”
elnevezésű része módosítását, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, azzal, hogy a
szakmai program jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak maradnak,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
102/2018. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége Szakmai Programja
módosításának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, 2018. május 1.-jei
hatállyal jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális szervezeti egysége
Szakmai Programjának II. fejezet 1. pontját képező „Étkeztetés” elnevezésű része
módosítását, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
A szakmai program jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak maradnak.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – a tavalyi évhez
hasonlóan – idén is könyvet tervez kiadni a mesterképzésben részt vett szakemberekről,
amelyhez kéri az önkormányzat támogatását. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
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Sport Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a tavalyi évhez hasonlóan 15.000,Ft-tal támogassa a könyv megjelentetését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület 15.000.-Ft-tal támogassa a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiadni
tervezett MESTERLEVÉL 2018. című könyvet, melynek célja a szakmák becsületének
erősítése Békés megyében, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
103/2018.(IV.25.) kt. számú határozat
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara könyvkiadásának támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 15.000.-Ft-tal (azaz tizenötezer
forinttal) támogatja a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza
ltp. 5.) által kiadni tervezett MESTERLEVÉL 2018. című könyvet, melynek célja a szakmák
becsületének erősítése Békés megyében.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kamarát.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: haladéktalanul
8. napirendi pont: A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a
Betegekért Alapítvány kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, és a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Mivel az alapítvány nem a helyi, illetve dél-békési kistérség lakosságát
érintően nyújt szolgáltatást, a 2017. évhez hasonlón a bizottság javasolja, hogy a Testület ne
nyújtson támogatást az alapítványnak. Ezen túlmenően az önkormányzat anyagi helyzete sem
teszi lehetővé az alapítvány támogatását.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa az Alapítványt.
10

Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány kérését, kézfelnyújtással
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
104/2018. (IV.25.) 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: 2018. május 5.
9. napirendi pont: A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábbi döntésének megfelelően járdaépítési akciót
hirdettek a lakosság körében, azzal a feltétellel, hogy a lakók saját kivitelezésben, de az
önkormányzat által biztosított építőanyagból építsék meg, újítsák fel a közterületi járdát. Az
eddig beérkezett 8 kérelem mindösszesen 400 m2 járda újjáépítését teszi lehetővé,
hozzávetőlegesen 450.000,- Ft értékben. A Testület e célra 1 millió Ft-ot különített el.
Kérdésként merült fel, hogy a járdaépítési akciót hirdessék-e tovább.
Zsóriné Kovács Márta képviselő Javasolja, hogy – amíg van lelkesedés a lakosság körében
– a keret kimerüléséig hirdessék tovább a járdaépítési lehetőséget, és azt jelentessék meg a
Mezőhegyes Városi Havilapban.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és egyetértett azzal
a javaslattal, hogy hirdessék tovább a járdaépítési akciót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a lakossági járdaépítési akció keretében az előterjesztésben ismertetett mezőhegyesi
lakosoknak biztosítson térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti közterületi járda
felújításához, kézfelnyújtással szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.

A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:

105/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata
A lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosoknak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti
közterületi járda felújításához:
- Megyeri Józsefné, Táncsics u. 7. – 5,5 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Kövesdi Sándorné, Jókai u. 4. – 1,5 q cement, 1,0 m3 homokos kavics;
- Sustik Ferenc, Váci M. u. 16. – 6,0 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Bertók Sándor Bálintné, II. József krt. 10. – 2,0 q cement, 1,0 m3 homokos kavics;
- Szekusán Mariann, Komlósi út 45. – 7,5 q cement, 4,0 m3 homokos kavics;
- Farkas Istvánné, II. József krt. 81. – 4,0 q cement, 2,0 m2 homokos kavics;
- Zsigmond Mónika, Tavasz u. 52. – 29,0 q cement, 15,0 m3 homokos kavics;
- Dénes Sándor és Molnár László, Posta u. 19-21. – 16,0 q cement, 9,0 m3 homokos
kavics.
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2018. szeptember 30.-áig átadni a forgalomnak.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőket.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 30.
10. napirendi pont: A Sporthorgász Egyesület kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, és az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy adjon helyt a Sporthorgász
Egyesület kérelmének. Az egyesület kéri az önkormányzattal kötött, az egyesület által
használt tó ingatlan hasznosítására 2022. június 19-ig érvényes bérleti szerződést változatlan
tartalommal 2032-ig meghosszabbítani. Az egyesület több fejlesztési pályázaton is el kíván
indulni, melyek alapfeltétele a kötelező fenntartási idő kétszeresére vonatkozó kezelői jog
megléte.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a kérelemnek megfelelően hosszabbítsa meg a
Sporthorgász Egyesülettel kötött bérleti szerződését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a Sporthorgász Egyesülettel kötött, jelenleg is érvényben lévő 910/17 hrsz-ú ingatlan
bérletére vonatkozó bérleti szerződés határidejét az eredeti szerződésben foglalt időtartamhoz
képest további 10 évvel, 2032. június 19.-éig hosszabbítsa meg, azzal, hogy a bérleti díjat
30.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítsa meg, amely minden évben az inflációs ráta
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mértékének megfelelő hányaddal emelkedjen, és a szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul hatályosak maradjanak, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
106/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata
A Sporthorgász Egyesület kérelméről – bérleti szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sporthorgász Egyesülettel
(címe: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.) kötött, jelenleg is érvényben lévő 910/17 hrsz-ú
ingatlan bérletére vonatkozó bérleti szerződés határidejét az eredeti szerződésben foglalt
időtartamhoz képest további 10 évvel, 2032. június 19.-éig meghosszabbítja.
A bérleti díjat 30.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg, amely minden évben az
inflációs ráta mértékének megfelelő hányaddal emelkedik.
A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. április 30.
11. napirendi pont: Extrém sportpálya felújítási munkáinak kivitelezése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen megoszlottak a vélemények az extrém
sportpálya felújítását illetően. Ettől függetlenül a bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatban foglaltakat, támogatta a pálya felújítását.
Uj Zoltán képviselő: Nem ellenezte az extrém pálya felújítását, de fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy kedvezőbb lenne, ha pályázati úton kerülne sor a felújításra, hiszen a
felújítás rendkívül nagy költséget ölel fel.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Nem sok esélye van annak, hogy erre a célra pályázati
támogatást nyerjen az önkormányzat.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben egyesületi formában működnének az extrém sportot űzők,
úgy pályázathatnának, és egyéb lehetőségeket is kihasználhatnának a különböző
fejlesztésekre.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Az extrém pályát főleg az általános iskolás gyerekek használják,
így erre sincs sok esély.
Mitykó Zsolt polgármester: Természetesen az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport
Egyesülettel megpróbáltak lehetőséget találni az extrém sportpálya felújítására, de ilyen
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irányú felújításra jelenleg nincs pályázati lehetőség. Mivel az extrém sportpálya a legtöbbet
látogatott közösségi tér a fiatalok körében, így javasolja annak felújítását. Információja szerint
augusztus 20. napján versenyt szeretnének rendezni az extrém csoport tagjai, így amennyiben
a Testület a felújítás mellett dönt, arra az időpontra el kellene azt végezni. Fentiekre
tekintettel javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot választva értsen egyet a Testület az
extrém pálya felújításával.
Uj Zoltán képviselő: A mezőhegyesivel egy időben több településen is megépültek az extrém
pályák, mert viszonylag egyszerű feltételek mellett, rendkívül kedvező mértékű támogatási
összegre lehetett pályázni. Az ilyen pályák felújítására azonban jelenleg nem biztosítanak
támogatást. Mivel országszerte nagyon sok helyen épült – pályázati támogatással – a
mezőhegyesihez hasonló extrém sportpálya, így azok felújítására is pályázati lehetőséget
kellene biztosítani. A mezőhegyesi extrém sportpálya rendkívül jól kihasznált, az is ezt
mutatja, hogy ennyi idő alatt elhasználódtak az elemek.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Több iskolai és egyéb rendezvényt tartottak az elmúlt
időszakban az extrém pályán. Mivel rendkívül jól kihasznált az extrém pálya, egyetért azzal a
javaslattal, hogy újítsák azt fel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyesi Béke parkban lévő Extrém pálya felújítási
munkálatainak kivitelezésére – árajánlatát elfogadva – kérje fel nettó 936.000,- Ft összegért a
legkedvezőbb árajánlatot adó Szedlacsek István Gábort, a kivitelezéshez szükséges bruttó
1.134.270,- Ft összegű anyagköltséget saját beszerzéssel biztosítsa, azzal, hogy a kivitelezési
díj és az anyagköltség fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési
céltartaléka legyen, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
107/2018. (IV.25.) kt. sz. határozat
Extrém sportpálya felújítási munkálatainak kivitelezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyesi Béke parkban
lévő Extrém pálya felújítási munkálatainak kivitelezésére – árajánlatát elfogadva – felkéri
nettó 936.000,- Ft összegért a legkedvezőbb árajánlatot adó Szedlacsek István Gábort (5800
Mezőkovácsháza, Kossuth u. 200.)
A kivitelezéshez szükséges bruttó 1.134.270,- Ft összegű anyagköltséget saját beszerzéssel
biztosítja.
A kivitelezési díj és az anyagköltség fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
fejlesztési céltartaléka.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással, és gondoskodjon az
anyagbeszerzésről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. május 10.
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12. napirendi pont: Munkásszállító buszok megállóhelyeinek kialakításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, és a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a Testületnek, hogy Komlósi úton és egyéb,
munkásbuszok által igénybevett útszakaszokon utasváró és pihenőhely kialakításának a
kérdését vegye le napirendjéről és az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
tárgyalásának ülésére tűzze ismételten napirendre.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Korábban a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tett arra javaslatot, hogy vizsgálják meg az utasváró
kiépítésének a kérdését. Az előterjesztésben ismertetett becsült költségvetést a bizottság nem
javasolja elfogadásra, ezzel ellentétben a Komlósi út tekintetében javasolja a bizottság a
Testületnek, hogy kérjen egy maximum 10 fő befogadására alkalmas, egyszerűen
megépíthető, fedett – esőbeállóhoz hasonló – utcabútor megépítésére új árajánlatot. Az
utasváró a járda mellett kerülhetne kiépítésre, ahová nem kell a közútkezelőtől külön
engedélyt és hozzájárulást sem kérni. Első lépésként a Komlósi úton valósuljon meg az
utasváró, majd azt követően dönthet a Testület a további utasvárók megépítéséről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Pontosan milyen utasváró megépítését javasolja a bizottság?
Magyar Tibor képviselő: 8-10 fő befogadására alkalmas fedett, padokkal ellátott – kis
költségből, az önkormányzat által egyszerűen megépíthető – utasváró. Olyan utcabútor, mint
ami Biharvári György vállalkozó boltja előtt található.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A járda mellett kiépített utasváró
esetében térburkolattal össze kell kötni a járdát és az út melletti leszállóhelyet, továbbá a
közte levő szikkasztó árkot ki kell váltani úgy, hogy az a funkcióját továbbra is ellássa.
Amennyiben nem építik ki az összekötő utat, úgy nem lehet majd megközelíteni a
felszállóhelyet. Ez tovább növeli a költségeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A döntésnél figyelemmel kell lenni arra is, hogy Tótkomlós
irányába kevés autóbusz közlekedik, ezért kevés embert érint a probléma.
Uj Zoltán képviselő: Tudomása szerint 6. és 81. majorba közlekedik menetrendszerinti,
illetve Budapestre egy távolsági buszjárat.
Magyar Tibor képviselő: A járda és az út közötti közterületen kellene elhelyezni az
utasvárót, olyan helyen, ahol nem kell külön összekötő járdát kialakítani.
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Aljzatra ez esetben is szükség
lenne. Meglátása szerint az előterjesztésben becsült költségnél sokkal kisebb összegből nem
lehet megvalósítani az utasvárót. Amennyiben a Testület az utasváró megvalósítása mellett
dönt, úgy azt olyan formában kell elvégezni, hogy illeszkedjen a városképhez, és sok éven
keresztül szolgálja a lakosság érdekeit, minőségi alapanyagból, amely jól bírja az időjárás
viszontagságait.
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Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Olyan helyen nem
lehetne kialakítani az utasvárót, ahol már meglévő térburkolat van? Ilyen például a háziorvosi
rendelővel szembeni lebetonozott terület.
Uj Zoltán képviselő: A háziorvosi rendelővel szembeni területen, a parkoló mellett ki lehetne
alakítani az utasvárót. Ezáltal nem kell kiépíteni összekötő járdát, mivel az aszfaltozott útról
meg tudnák közelíteni a felszállóhelyet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A közúti közlekedési szabályok értelmében útkereszteződésben
nem állhat meg autóbusz, így ez a lehetőség sem jelenthet megoldást.
Kerekes György képviselő: Amennyiben abból kifolyólag történne baleset, hogy az autóbusz
útkereszteződésben áll meg, a felelősség az önkormányzatot terhelné.
Történt-e arra vonatkozóan felmérés, hogy ez a probléma hány embert érint? Amennyiben sok
embert érint, úgy elképzelhető, hogy a 8 férőhelyes utasváró kicsi lenne. Az is elképzelhető,
hogy csupán 1-2 embert érint, így kihasználatlanul marad a nagy költséggel megépített
utasváró.
Mitykó Zsolt polgármester: A közterület-felügyelőt kérte meg, hogy kísérje figyelemmel a
Komlósi úton lévő buszmegállóhely kihasználtságát. Saját tapasztalata, hogy a Komlósi úti
buszmegállóban kevés utas várakozik.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A majorokban működik a tanyagondnoki szolgálat, így majori
lakókat ritkán szállítanak távolsági autóbusz-járatok.
Uj Zoltán képviselő: Az OTP Bank előtt nagyon sokan várakoznak a munkásszállító
buszokra, így ott nem lenne gond az utasváró kihasználtságával. Erre a helyre érdemes lenne
utasvárót építeni.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Az OTP előtt várakozó dolgozók nincsenek kitéve az
időjárás viszontagságainak, így elsőbbséget élveznének a Komlósi úton várakozók.
Magyar Tibor képviselő: A buszváró pavilonhoz hasonló kiépítésű utasváró kialakítása
mekkora költséget ölelne fel?
Kolozsi József műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A becsült költségvetés már eleve a
Mezőhegyesen korábban kiépített buszváró pavilonokhoz hasonló utasváró, és az ahhoz
kapcsolódó térburkoló, járda és kerékpártároló kiépítésére készült. Mivel az önkormányzatnak
nincs munkaerő-kapacitása a kivitelezésre, így a költségbecslés elkészítésénél figyelembe
vették, hogy azt külső vállalkozás megbízásával kell megvalósítani. Pontos költségvetés csak
azt követően készülhet, ha ajánlatot kérnek vállalkozásoktól. Becslése szerint egy 10 m2
alapterületű, fa szerkezetű utasváró kiépítése 2,5 millió Ft-ot ölel fel. Az OTP elé városképi
szempontból nem lehet a Magyar Tibor képviselő által javasolt egyszerű utasvárót kiépíteni.
Nagyon meg kell fontolni, hogy a Testület mely helyre épít utasvárót, hiszen az OTP-nél
sokkal több dolgozó várakozik, mint a Komlósi úton. Amennyiben a Testület a Komolósi úton
kiépíti az utasvárót, az véleménye szerint nem lenne igazságos a más helyszínen várakozókkal
szemben. Ezen túlmenően, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes szerepel a Világörökség
Várományosi Helyszínek listáján, illene az utasvárók kiépítésének kérdését megvitatni a város
főépítészével. Mivel régebben a buszvárókat az akkori főépítésszel történő egyeztetésnek
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megfelelően építették ki, ezért javasolta, hogy a meglévő buszvárók mintájára készüljenek el
az utasvárók.
Kerekes György képviselő: Javasolja, annak érdekében, hogy a Testület a kérdésben
megalapozott döntést tudjon hozni, készítsenek felmérést arra vonatkozóan, hogy mennyien
közlekednek busszal az érintett helyszínekről.
Magyar Tibor képviselő: A kérelmet benyújtó mezőhegyesi lakos saját gépjárművel
közlekedik a munkahelyére. Erre tekintettel és egyéb félreértések elkerülése érdekében –
egyetértve Kerekes György képviselő úr javaslatával – készíttessen a Testület felmérést a
buszváró esetleges kihasználtságáról.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület a májusi rendes ülésre készíttessen
felmérést arra vonatkozóan, hogy az egyes, munkásszállító buszokat milyen gyakorisággal és
hány fő veszi igénybe.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a májusi ülésre készíttessen felmérést arra vonatkozóan, hogy a Komlósi
úton és egyéb, munkásbuszok által igénybevett útszakaszokon a munkásbuszokat milyen
gyakorisággal és hány fő veszi igénybe, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
108/2018. (IV.25.) kt. számú határozat
Munkásszállító buszok igénybevételének felméréséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a májusi rendes ülésre felmérést készíttet arra
vonatkozóan, hogy a Komlósi úton és egyéb, munkásbuszok által igénybevett útszakaszokon
a munkásbuszokat milyen gyakorisággal és hány fő veszi igénybe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. május 30.
13. napirendi pont: Az önkormányzati
támogatása című pályázat

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

Mitykó Zsolt polgármester: Az Állam önkormányzati feladatellátás támogatása jogcímen
lehetőséget biztosít pályázati támogatást igényelni bölcsődei- és óvodai nevelést szolgáló,
egészségügyi alapellátást végző intézmények, illetve sport infrastruktúra és belterületi utak
fejlesztésére. Korábbi informális ülésen a Testület jelen lévő tagjai arra az álláspontja jutottak,
hogy a legcélszerűbb lenne, ha a 2. számú óvoda felújítására, fejlesztésére nyújtanák be a
pályázatot. A maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió Ft. Az önkormányzat
adóerő-képességének figyelembevételével az önrész mértéke 25 %, maximális támogatási
igény esetén 10 millió Ft, így nyertes pályázat esetén a beruházás teljes költségvetése 40
millió Ft lenne. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását az előterjesztésben foglalt
feltételeknek megfelelően.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület nyújtson be pályázatot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont alapján a József Attila Általános Művelődési
Központ 2. sz óvoda energiahatékony felújítása érdekében, azzal, hogy a pályázattal igényelt
támogatás 30.000.000,- Ft, és a pályázathoz szükséges 10.000.000,- Ft önerőt a Testület az
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
109/2018.(IV.25.) Kt. számú határozat
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján a József
Attila Általános Művelődési Központ 2. sz óvoda energiahatékony felújítása érdekében.
A pályázattal igényelt támogatás 30.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 10.000.000,- Ft
önerőt az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és az ahhoz kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. május 2.
beszámolásra: a pályázati döntést követően
14. napirendi pont: „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a
József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-162016-00257 azonosítószámú projekt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető
megbízása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat sikerrel pályázott az „Közművelődési és
köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ
közvetítésével” című EFOP-3.3.2 számú kiírásra. A pályázat összköltségvetése 24.996.612,Ft. Elmúlt ülésen a Testület döntött arról, hogy árajánlatokat kér a projektmenedzseri és
pénzügyi vezetői feladatok ellátására, tekintettel arra, hogy Mezőhegyesen nem találtak a
pályázati feltételeknek megfelelő, a feladat ellátásához kellő szakmai tapasztalattal és
végzettséggel rendelkező szakembereket. Az írásos előterjesztésben ismertetik a beérkezett
ajánlatokat. A határozati javaslat az eddigi gyakorlatnak megfelelően került kidolgozásra,
tehát a legkedvezőbb ajánlatot adó szakembereket javasolja a feladat ellátására. Kéri a
véleményeket, kérdéseket.
Krcsméri Tibor képviselő: Pontosan mit takar a pályázat? Milyen fejlesztések, programok
valósulhatnak meg a pályázatnak köszönhetően?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Mezőhegyes
konzorciumi vezetőként vesz részt a pályázatban, amelyhez több környékbeli partner iskola
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csatlakozott. Az iskolában szakmai napok, témanapok, táborok kerülnek megrendezésre,
számítástechnikai eszközöket szereznek be, és a könyvtárt is bővítik. Tekintettel arra, hogy
uniós pályázatról van szó, a pályázati előírás szerinti szakemberekre szigorú követelmények
vonatkoznak. Ilyen követelmény például, hogy a szakembereknek két éves uniós projektben
eltöltött gyakorlattal kell rendelkezniük.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Az ajánlatot benyújtó szakemberek közül egyedül Hegyes Lajos
munkáját ismeri az önkormányzat, aki a Centrál beruházás kapcsán segítette a munkájukat.
Mivel a pályázat költségvetése fedezi a szakemberek munkadíját, nem lenne célszerű azt a
szakembert megbízni a feladattal, akivel az önkormányzat korábban már dolgozott együtt,
pozitív tapasztalata van a munkáját illetően? Nem feltétlenül a legjobb árajánlatot adó
szakembert kell megbízni, hanem azt, aki a legnagyobb tapasztalattal bír az uniós projekteket
illetően.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Minden árajánlatra
felkért szakember megfelelő tapasztalattal bír.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elsődleges szempont az volt, hogy helyben keressenek
olyan szakembert, aki el tudná végezni a feladatot, de a szigorú pályázati előírásoknak
egyetlen helyi szakember sem felelt meg.
Rajos István alpolgármester: Mint minden egyes pályázatnál, itt is igyekeztek arra
törekedni, hogy helyben, a hivatal apparátusából, illetve az önkormányzat dolgozói közül
kerüljenek ki a szakemberek az egyes projekteknél. Rendkívül szigorú pályázati előírásoknak
megfelelően kell ellátni a feladatokat, ami kellő szakmai tapasztalatot igényel. Vannak olyan
pályázatok, amely esetében sikerült helyi szakembert bevonni, de több olyan pályázat is van,
ahol a szakmai feladatokat csak főállásban lehet elvégezni. Az EFOP-3.3.2 kódszámú
pályázat esetében nem volt lehetőség helyi szakember alkalmazására. A pályázat
elkészítőjének a javaslatára kérték az árajánlatokat az előterjesztésben ismertetett
szakemberektől, így vélhetően a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben az ajánlattételi felhívásban szerepel, hogy az
ajánlatkérőnek a legkedvezőbb ajánlatot adó szakembert kell megválasztania, úgy a Testület
nem dönthet azzal ellentétesen.
Rajos István alpolgármester: A pályázat költségvetése tartalmazza a szakemberek
munkadíját, így az önkormányzatnak saját költséget nem kell hozzárendelnie.
Mitykó Zsolt polgármester: Az elhangzottakra figyelemmel javasolja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó szakemberrel kössön az önkormányzat szerződést a szakmai feladatok ellátására.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú
pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó Csetreki
Ritát kérje fel, havi bruttó 35.000,- Ft megbízási díj fejében, 17 hónapon keresztül
2018.05.01.-től 2019.09.30-ig, kézfelnyújtással szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
110/2018.(IV.25.) Kt. számú határozat
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú
projekt 1 fő projektmenedzser megbízása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására
felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Csetreki Ritát (6725 Szeged, Pálfy u. 52/E.) havi bruttó
35.000,- Ft megbízási díj fejében, 17 hónapon keresztül 2018.05.01.-től 2019.09.30-ig.
A megbízási díjat a pályázat költségvetése fedezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg a
projektmenedzserrel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú
pályázat pénzügyi vezetői feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó Kucsora
Ildikó Arankát kérje fel, havi bruttó 27.000,- Ft megbízási díj fejében, 17 hónapon keresztül
2018.05.01.-től 2019.09.30-ig, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
111/2018.(IV.25.) Kt. számú határozat
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános
Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP-3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú
projekt 1 fő pénzügyi vezető megbízása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című EFOP3.3.2-16-2016-00257 azonosítószámú pályázat pénzügyi vezetői feladatainak ellátására felkéri
a legkedvezőbb ajánlatot adó Kucsora Ildikó Arankát (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 78.
VII/42.) havi bruttó 27.000,- Ft megbízási díj fejében, 17 hónapon keresztül 2018.05.01.-től
2019.09.30-ig.
A megbízási díjat a pályázat költségvetése fedezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg a pénzügyi vezetővel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
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Bejelentések
1. A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázaton való részvételéről, hozzájárulás a
pályázat benyújtásához
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület (a továbbiakban: MSE) a 2017. évhez
hasonlóan 2018. évben is pályázatot kíván benyújtani a Társasági adókedvezmény
(továbbiakban: TAO) program keretében. A pályázatot mind az MSE Labdarúgó, mind a
Kézilabda Szakosztálya be kívánja nyújtani. A pályázatokat előkészítették, melyeket a jövő
hét folyamán be kívánnak nyújtani. A Kézilabda Szakosztály által benyújtott pályázat célja
továbbra is az ÁMK tornaterem padlóburkolatának a felújítása. A Testület az önkormányzat
2018. évi költségvetésében az ÁMK tornaterem padlóburkolatának felújítására 15 millió
forintot különített el, mely összeg megfelelő lenne a TAO pályázat önerejéhez. 2018. július 1.
napjától az MSE új vezetőséggel fog működni. A jövőben az MSE működtetője a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. lesz. 2018. évben a TAO pályázatot azonban az MSE még a
jelenlegi vezetőséggel nyújtja be. A TAO támogatás biztosítja az MSE zavartalan működését,
amelyhez az új vezetőség is ragaszkodik. A TAO pályázatban elsősorban fejlesztésre irányuló
elképzelések szerepelnek, amellyel a Zrt. is egyetért, hiszen az Ő céljuk is az MSE fejlesztése.
Az MSE Labdarúgó Szakosztályának a célja a labdarúgó pálya lelátójának a felújítása, az
öltöző fűtéskorszerűsítése. A Zrt. biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges önrész
összegét, így az önkormányzatnak nem kell a Labdarúgó Szakosztály TAO pályázatához
önerőt biztosítania. A fejlesztéseket vélhetően a következő évben kezdik meg. Mindkét
pályázat benyújtásához szükség van az ingatlantulajdonos önkormányzat hozzájárulására.
melyben az önkormányzat hozzájárul a felújítási munkálatok elvégzéséhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá a Mezőhegyesi Sportegyesület által a TAO rendszeren keresztül
történő, a 721 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon levő Városi Sportcsarnok
(tornaterem) padlóburkolatának felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához, és a pályázat
keretében engedélyezze a tornateremben a szükséges korszerűsítési és felújítási munkálatok
elvégzését, azzal, hogy a felújítás munkálataival kapcsolatos mindennemű felelősség a
Mezőhegyesi Sportegyesületet terheli, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
112/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata
A tornaterem padlóburkolatának TAO támogatással történő felújításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Mezőhegyesi
Sportegyesület által a TAO rendszeren keresztül történő, a 721 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanon levő Városi Sportcsarnok (tornaterem) padlóburkolatának
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához, és a pályázat keretében engedélyezi a
tornateremben a szükséges korszerűsítési és felújítási munkálatok elvégzését.
A felújítás munkálataival kapcsolatos mindennemű felelősség a Mezőhegyesi
Sportegyesületet terheli.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje az egyesülettel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon
hozzá a Mezőhegyesi Sportegyesület által a TAO rendszeren keresztül történő, a mezőhegyesi
151/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon levő Városi Sporttelep felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásához, és a pályázat keretében engedélyezze a Sporttelepen a
szükséges korszerűsítési és felújítási munkálatok elvégzését, azzal, hogy a felújítás
munkálataival kapcsolatos mindennemű felelősség a Mezőhegyesi Sportegyesületet terheli,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
113/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata
A Városi Sporttelep TAO támogatással történő felújításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Mezőhegyesi
Sportegyesület által a TAO rendszeren keresztül történő, a mezőhegyesi 151/1 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon levő Városi Sporttelep felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásához, és a pályázat keretében engedélyezi a Sporttelepen a szükséges
korszerűsítési és felújítási munkálatok elvégzését.
A felújítás munkálataival kapcsolatos mindennemű felelősség a Mezőhegyesi
Sportegyesületet terheli.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje az egyesülettel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. A Szent György napi Búcsúról
Mitykó Zsolt polgármester: 2018. április 22. napján került sor a Szent György napi Búcsúra.
A korábbi években a Testület úgy döntött, hogy átengedi a Búcsú rendezésének a jogát a
József Attila Általános Művelődési Központnak. Mivel az idei évben is teljes egészében a
József Attila ÁMK szervezte/rendezte a Búcsút, kéri a Testületet, hogy hagyja jóvá, hogy a
Búcsú teljes bevételét a József Attila ÁMK használhassa fel. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság által a
Szent György napi rendezvényekre biztosított 150.000,- Ft elegendő volt a rendezvény
teljeskörű lebonyolítására?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Igen, információja
szerint elegendő volt. A legnagyobb költséget általában a mentőszolgálat biztosítása jelenti.
Rajos István alpolgármester: Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a mentőszolgálatot
harmadik éve ugyanakkora összegért biztosítja a felkért vállalkozás.
Magyar Tibor képviselő: Sikerült egyeztetni a mutatványosokkal az idei gyermeknapot
illetően?
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Mitykó Zsolt polgármester: Igen, jelenleg még szervezés alatt áll, ezért egyelőre pontos
információval nem tud szolgálni. Az iskolával közösen szervezett Városi Gyermeknapra
2018. május 25. napján kerül sor. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, hogy a 2018. április 22-én megrendezett búcsú teljes
bevételét a József Attila Általános Művelődési Központ saját működésére használja fel,
tekintettel arra, hogy a búcsút teljes egészében az ÁMK rendezte meg és vállalta a
rendezvénnyel kapcsolatos mindennemű felelősséget, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
114/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata
A búcsú bevételének a felhasználásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 2018. április 22-én megrendezett
Szent György napi Búcsú teljes bevételét a József Attila Általános Művelődési Központ saját
működésére használja fel, tekintettel arra, hogy a Búcsút teljes egészében az ÁMK rendezte
meg és vállalta a rendezvénnyel kapcsolatos mindennemű felelősséget.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. Szúnyogirtás
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. évben az önkormányzat nem végeztetett szúnyogirtást,
mert azt központilag – térítésmentesen – kettő alkalommal a Katasztrófavédelem végezte el.
2016. évben az önkormányzat a Bogármérnökség Bt-vel végeztette el az irtást, nettó 120.000,Ft-ért. Az elmúlt időszak esőzései okán rendkívüli módon elszaporodtak a szúnyogok. Az idei
évben nagyfokú szúnyoginvázió okoz kellemetlenséget a városban. Ebből kifolyólag több
lakossági bejelentés is érkezett. A Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján május végén
várható az általuk végzett szúnyogirtás. Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat végeztessen-e szúnyogirtást a központi irtást megelőzően, a rendkívül nagy
fokú szúnyoginvázióra tekintettel.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Bogármérnökség Bt. tájékoztatta, hogy a földi szúnyogirtás
ára nem változott a korábbi évekhez képest.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy az önkormányzat végeztessen a központi irtást
megelőzően legalább egy ízben szúnyogirtást.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint korai lenne még május elején a szúnyogirtás,
mert azt követően várható a szúnyogok nagyobb mértékű szaporodása.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a nagyfokú szúnyoginvázióra figyelemmel Mezőhegyes Város
belterületére földi szúnyogirtást rendeljen meg nettó 120.000,- Ft-ért a Bogármérnökség Bttől, kézfelnyújtással szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
115/2018.(IV.25.) Kt. számú határozat
Szúnyogirtás megrendelése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nagyfokú szúnyoginvázióra figyelemmel
Mezőhegyes Város belterületére földi szúnyogirtást rendel meg nettó 120.000,- Ft-ért a
Bogármérnökség Bt-től (5700 Gyula, Eminescu u. 55.)
A szúnyogirtás fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szúnyogirtással kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Tájékoztatás hulladékszállításról
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a 2018. május 1. napján
esedékes kommunális hulladékszállítást a TAPPE Kft. 2018. április 28. napján végzi el. A
Kft. a legutóbbi szállítás alkalmával az edényzeten elhelyezett tájékoztatón keresztül
értesítette a lakosságot, de több jelzés is érkezett, hogy a tájékoztató nem minden háztartásba
jutott el. A szállítás időpontjáról igyekeznek több fórumon – honlapon, közösségi oldalon –
keresztül is értesíteni a lakossághoz. A szelektív hulladék 2018. május 8.-án kerül
elszállításra. A lomtalanításra 2018. május 5. napján kerül sor, a lombtalanítást pedig az
önkormányzat 2018. május 14. napjával kezdi meg.
5. Országgyűlési képviselők választása
Mitykó Zsolt polgármester: 2018. április 8.-án lezajlott az országgyűlési képviselők
választása. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a Parlamentben többségi helyet
foglal el 133 képviselői hellyel a FIDESZ-KDNP. A FIDESZ-KDNP-t követi a JOBBIK,
majd az MSZP-PÁRBESZÉD, a DK, az LMP, az EGYÜTT és egy független képviselő. A
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 képviselővel foglal helyet a 199 fős
országgyűlésben. Az egyéni választókerületet illetően Békés megye 4. számú
választókerületében a FIDESZ-KDNP jelöltje, Simonka György szerezte meg a legtöbb
szavazatot, aki képviseli a térség településeit, köztük Mezőhegyest is a választókerületben,
illetve az országgyűlésben is. Áder János Köztársasági Elnök Úr az első parlamenti
munkanapot 2018. május 8. napjára hívta össze. Gratulál minden képviselőnek, eredményes
munkát, munkájukhoz pedig sok sikert kíván! Köszönetét fejezi ki a Helyi Választási Iroda
tagjainak, és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a munkájukért. Ezen túlmenően
köszöni a választás előkészítésében és lebonyolításában részt vevő minden Hivatali munkatárs
és mezőhegyesi lakos munkáját. Dicséretes, hogy Mezőhegyesen a választás mindenféle
fennakadás, probléma és hiba nélkül zajlott le.
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6. A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi Részlege napidíjából adódó
problémáról
Mitykó Zsolt polgármester: Fontosnak tartja tájékoztatni a lakosságot, az érintetteket, hogy
a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi Részlege utókezelő szolgáltatásainak
díjai módosultak. A díjemelés súlyosan érinti azon hozzátartozókat, akiknek rokonai
valamilyen kórházi ellátásban részesülnek.. A kórházban hat hónapig az ellátás térítésmentes,
azt követően napi 800,- Ft, majd napi 2.500,- Ft, azután napi 5.000,- Ft díjat kell megfizetni a
hozzátartozóknak. E problémával már felkeresték őt is, illetve a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökét is, tehát fel kell arra készülni, hogy a probléma érinteni fogja az
önkormányzatot is, hiszen akik nem tudják megfizetni a napidíjat, úgy segítségért az
önkormányzathoz fognak fordulni.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Tekintettel arra,
hogy Őt is megkeresték többen ezzel a problémával, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
legutóbbi ülésén tárgyalták a témát. Rendkívül komoly probléma előtt állnak. A bizottság
kérése a polgármesterhez, a jegyzőhöz, és az újság szerkesztőségéhez, hogy a lakosságot
időben tájékoztassák a konkrét idő- és számadatokról, annak érdekében, hogy tudjanak róla,
és ne ott szembesüljenek a problémával – ha esetlegesen nem kapnák meg a kellő
tájékoztatást. Jelenleg sokan várakoznak arra, hogy bekerüljenek a kórházba, hogy legyen
hely. Ellenben a napidíjak megemelésével újabb problémával kell szembenézniük, hiszen
amennyiben nem tudják megfizetni a napidíjat, úgy egy meghatározott idő elteltével olyan
helyet kell keresniük, amelynek szolgáltatásait meg tudják fizetni. A problémát illetően több
ízben is egyeztettek. Megoldást jelenthetne, ha a térítésmentes ellátás lejártát követően
megszüntetik a kórház Mezőhegyesi Részlegén az ellátást és a beteget el tudnák helyezni egy
másik kórházban, ahol térítésmentesen fekvőbeteg, kórházi ellátásban részesülne. Ehhez
lehetne kérni akár a háziorvos, akár szakorvos segítségét. Azt követően, hogy a beteg kórházi
fekvőbeteg-szakellátásban részesült, ismételten visszakerülhet a kórház mezőhegyesi
részlegébe, ahol 6 hónapig ismét térítésmentesen veheti igénybe az ellátást. A kórház
napidíjai szinte megfizethetetlenek az olyan betegek és hozzátartozóik számára, akiknek a
betegségükből kifolyólag rendkívül nagy összegeket kell kifizetniük a gyógyszereikre. A
probléma vélhetően érinteni fogja az önkormányzatot a tekintetben, hogy azok, akik nem
tudják megfizetni a díjat, az önkormányzattól fognak anyagi segítséget kérni. Részben
megoldást jelenthet a jelenleg is bárki számára rendelkezésre álló házi segítségnyújtás, és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszere által nyújtott szolgáltatások körének esetleges
bővítése. Ezáltal elképzelhető, hogy növelni szükséges az e területen foglalkoztatott
szakemberek létszámát. Meglátása szerint a Testületnek is keresnie kell a megoldást a
problémára. Vélhetően egyre többen lesznek, akik az önkormányzathoz fognak segítségért
fordulni, azonban nincs lehetőségük arra, hogy erre a célra rendszeres segélyt biztosítsanak.
Mitykó Zsolt polgármester: Az elkövetkezendő időben vélhetően több képviselő is
találkozni fog ezzel a problémával. Kéri, hogy gondolkozzanak a témát illetően, vissza fognak
még térni rá a jövőben.
7. Nemzetközi Fogathajtó Verseny
Mitykó Zsolt polgármester: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 2018. április 28. és
május 1. napja között rendezi meg a Nemzetközi Fogathajtó Versenyt, a mezőhegyesi
Kiállítási Centrum- és Lovaspályán. 2018. április 28-29. nap szombat és vasárnap 9 órától
díjhajtással, április 30. nap hétfőn 9 órától maratonhajtással, 18 órától díjátadó ünnepséggel és
20 óra 30 perctől könnyűzenei programmal, május 1-jén akadályhajtással várják az
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érdeklődőket. Felkéri Zsóriné Kovács Márta képviselő asszonyt, tájékoztassa a Testületet a
verseny kísérő programjairól.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A polgármester úr által elmondottakon túlmenően egyéb
kísérő rendezvények színesítik a versenyt. A díjátadó ünnepséget a Gyöngyszemek Mazsorett
Egyesület előadása nyitja meg. A rajzverseny díjátadó ünnepsége is ezen rendezvény
keretében kerül megtartásra. Nagy örömükre szolgál, hogy több mint 200 rajz érkezett be a
felhívásra. Április 30. és május 1. napján a békéscsabai Bábika Játszóház és
Rendezvényszervező Bt. szervezésében népi játszótér és játszóház várja az érdeklődőket.
Április 30.-án Bereczki Zoltán színész koncertjével zárul a nap. Május 1. napján főzőverseny
színesíti a programokat, amelyre 17 csapat nevezett be.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület nevében köszöni a Zrt.-nek a meghívást. Rendkívüli
örömmel tölti el, hogy a verseny 2018. évben Mezőhegyesen kerül megrendezésre, hiszen
ezen Nemzetközi Fogathajtó Versenyt a korábbi években Fábiánsebestyénen tartották,
amelyet Farkas Sándor kormánybiztos úr koordinált. Külön köszönetét fejezi ki ezért is a
kormánybiztos úrnak. Kéri, hogy részvételükkel támogassák a rendezvényt.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mordanoi diákok, és a delegáció – 80 fővel – a holnapi nap
folyamán érkezik Mezőhegyesre, és vasárnap utazik vissza Olaszországba.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit.
2018. május 30. (szerda) 15 óra
Napirend
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2017. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
6) A 2018. évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program
Valamint ekkor fogja tárgyalni a Testület a 2017. évi zárszámadást és a Beszámoló az
önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről című napirendeket
is, melyek jelen ülés napirendjéről kerültek levételre.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Jeszenka Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1630 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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