Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
24/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. november 29. 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
Meghívottak: Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője, Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző; dr. Szabados Éva aljegyző;
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője;
Gál Mária, Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egységének vezetője; Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Zsigmond Mónika
adóügyi csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
vezetőit, munkatársait. Külön köszönti a meghívott vendégeket, a civil, egyházi és társadalmi
szervezetek képviselőit, a vállalatok, vállalkozások vezetőit, a tisztelt jelenlévőket, a sajtó
képviselőit, és a tanácskozást televízión keresztül nyomon követő érdeklődőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Rajos István alpolgármester
úr jelezte későbbi érkezését. A Testület ülését Kossuth Lajos magyar államférfi, a Batthyánykormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzóelnöke gondolatával nyitja meg: „Soha le nem mondani. Soha el nem csüggedni. Ha kell,
mindig újra kezdeni.”
A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok, és az egyéb érintettek megkapták a mai rendes
ülésre előkészített írásos előterjesztéseket. Az előzetesen megküldött napirendek mellett az
alábbi témákban szükséges a Testületnek döntést hoznia, ezért az alábbi napirendi pontokkal
kéri kiegészíteni a napirendet:
- A Mezőhegyesi Sportegyesület támogatás iránti kérelméről
- A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi
felhívásáról
- A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére ajánlat kérés
- Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
- A TOP-4.2.1 pályázathoz szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció
elkészítéséről
A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását követően bejelentések között ismerteti
azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül megelőzően érkeztek.
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Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
5) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város
lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
6) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
7) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve
8) Tanyagondnoki álláshely meghirdetése pályázat útján
9) 2018. évi folyószámla hitelszerződés megkötése
10) Rendkívüli támogatás igénylése
11) Tornaterem padlóburkolatának felújítása
12) A Mezőhegyesi Sportegyesület támogatás iránti kérelméről
13) A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi
felhívásáról
14) A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére ajánlat kérés
15) Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
16) A TOP-4.2.1 pályázathoz szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció
elkészítéséről
Bejelentések
Rajos István alpolgármester megérkezett a testületi ülésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
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 beszámolót illetően, tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy az önkormányzat 2017. évben
benyújtott tanyafejlesztési pályázata – amely a „szigetüzemű külterületi közvilágítás
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kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban”
célterületre irányul – pozitív elbírálásban részesült. Mikorra várható a pályázat
megvalósulása, mikor kezdődhet a kivitelezési munka?
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen pályázaton keresztül kívánják megvalósítani a külterületi
buszmegállók napelemes lámpával történő megvilágítását, szigetüzemű napelemes energiával
táplált külterületi közvilágítás kialakítását. Eredeti elképzelésük szerint minden egyes majorba
vezető bekötőút kereszteződésénél szerették volna kialakítani a közvilágítást, de a pályázat
erre nem ad lehetőséget, így a támogatásból a Belsőperegi tanyák (52.) majorba, valamint a
47. majorba és Belsőperegpuszta (57.) majorba vezető bekötőutak kereszteződésénél lévő
buszmegállókban kerül kialakításra a közvilágítást. Bár az önkormányzat javasolta ilyen
jellegű támogatás beépítését a tanyafejlesztési programon belül, ennek ellenére első ízben, a
tavalyi évben nem részesült támogatásban az önkormányzat. A kivitelezés leghamarabb 2018.
évben kezdődhet meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázat benyújtásánál már be kellett kérni három árajánlatot
a munka elvégzésére alkalmas vállalkozásoktól. A legkedvezőbb ajánlatot adó céggel
felvették a kapcsolatot és megkezdték az előkészítő munkálatokat. A kivitelezést
engedélyeztetni kell a közlekedési hatósággal is. A beruházásnak 2018. április 30. napjáig
meg kellene valósulnia, de vélhetően határidő módosítását kell kérniük, az engedélyeztetési
eljárások elhúzódása miatt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a beszámolót
illetően, tegye meg. Mivel további 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
206/2017.(XI.29.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 17/2017., 130/2017., 193/2017., 197/2017.,
200/2017., 201/2017. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja, tekintettel arra,
hogy egyes napirendekhez kapcsolódóan meghívott vendégek vannak, és az 5. napirendi pont
előadója vidékről érkezett, ezen napirendi pont megtárgyalását vegyék előre, ezt követően a 4.
napirendi pontot tárgyalják meg, majd a napirend sorrendjének megfelelően folytassák az
ülést.
A képviselők egyetértettek a javaslattal.
Rajos István alpolgármester elhagyta az üléstermet.
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5. napirendi pont: A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója
Mezőhegyes város lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Dr. Mucsi Gyulát, a Békés Megyei
Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának osztályvezetőjét.
Köszöni a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal vezetője által elkészített
írásos tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri az osztályvezető urat,
amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: Köszöni a lehetőséget, hogy a
Népegészségügyi Osztály tájékoztatót készíthetett a munkájáról a Testület részére. A
tájékoztatóban igyekeztek röviden ráirányítani a figyelmet az ország népegészségügyi
helyzetére, a lakosság egészségügyi állapotára, illetve a népesség alakulására. Magyarország
egészségi állapotának a megőrzése, javítása nem csak az egészségügyi intézmények,
szervezetek feladata, hanem a helyhatóságok, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a
társadalom széles rétegének a feladata is kell, hogy legyen. Ezen munka, feladat célja a
magyar lakosság egészségügyi állapotának javítása.
Rajos István alpolgármester visszatért az ülésterembe.
Ezen célt szolgálja a népegészségügyi feladatellátás is. A népegészségügyi feladatellátáson
belül kiemelt fontosságúnak tartják a betegségek megelőzését, a megelőzést elősegítő
szemlélet kialakítását, erősítését. A fertőző betegségek megelőzését illetően Magyarországon
az oltottság magas, a védőoltásokkal kapcsolatos tevékenység jónak mondható. A kötelező
oltások tekintetében az oltottság 98-99 %-os. A védőoltásokkal kapcsolatosan nem lehetnek
elég óvatosak, és odafigyelőek, ezért fontos a széleskörű, közérthető tájékoztatás, a lakosság
védőoltásokba vetett bizalmának a növelése. Sajnos több információs felületen megjelennek a
védőoltásokat ellenzők nyilatkozatai, amelyeket nem feltétlenül kell követni. Az ország közös
felelőssége, közös érdeke az egészségmegőrzés. Kéri, amennyiben lehetőség adódik rá, a
különböző egészségügyi fórumokon hangsúlyozzák, hívják fel a figyelmet a védőoltások
fontosságára, a járványügyi biztonság tekintetében. A Magyarországon rendelkezésre álló, az
ország által megvásárolt védőoltások biztonságosak és hatékonyak. A védőoltásokra
rendkívül nagy szükség van, mert fontos, hogy az emberek védettek legyenek a különböző
fertőző betegségekkel szemben, hiszen a külföldre történő gyakori utazások során eltérő
járványügyi helyzetben lévő országokat érnek el igen rövid idő alatt. Általánossá és állandóvá
vált a migráció, a nagy távolságokról érkező migránsok az egészségügyi ellenőrzés mellőzése
eredményképpen olyan fertőző betegségeket hoznak be az országba, amelyek ellen csak a
védőoltásokkal képesek védekezni. Számos kérdés merülhet még fel a megelőzés
tekintetében.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az osztályvezető urat, hogy a méhnyakrákszűrésről –
amellyel kapcsolatosan megkeresés is érkezett – pár szóban tájékoztassa az érdeklődőket.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: Fontos, hogy szót ejtsenek a
népegészségügyi szűrések rendszeréről is, hiszen elsőrendű fontossággal bír Magyarországon.
A szűrések célja, hogy eredményesebben, hatékonyabban és szervezettebben küzdjenek az
általa megelőzhető betegségek ellen. Magyarországon kettő olyan szűrővizsgálat van, ami
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népegészségügyi szempontból központilag szervezett szűrővizsgálat. Ezek a
méhnyakrákszűrés és az emlőszűrés, illetve bevezetés alatt áll a vastagbélrák szűrés, amely
előreláthatólag 2018. I. félévben fog indulni. A vastagbélrák szűrés az 50-70 éves korosztályt
fogja érinteni. A méhnyakrákszűrésre az érintettek névre szóló meghívó levelet kapnak. A
méhnyakrákszűrés az egészségbiztosítás által támogatott, megfelelő szakmai színvonalon
elvégzett szűrővizsgálat. Mezőhegyesen is működik a védőnői méhnyakrákszűrő program. A
védőnők csak a meghívó levéllel rendelkező hölgyek esetében végezhetik el a szűrést. Minden
szűrés meghatározott ütemterv szerint történik. A meghívási listát központilag késztik el a
tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárságon.
Folyamatosan hangsúlyozni kell annak fontosságát, hogy a lakosság részt vegyen a különböző
szűrővizsgálatokon, hiszen a daganatos megbetegedések és a szív- és érrendszeri
megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak Magyarországon. A szív- és érrendszeri
megbetegedések megelőzésében az elmúlt években sikereket ért el az ország, de a daganatos
megbetegedések vonatkozásában sajnos tovább növekedett a megbetegedési ráta. A fent
említett mindhárom betegség gyógyítható – amennyiben időben felfedezik – így bekerülhetett
a szűrési rendszerbe. Hatékonyan csökkenthető az idő előtti elhalálozás e betegségekből
adódóan, ha részt vesznek ezeken a szűrővizsgálatokon. A vastagbélrák szűrés bevezetését
már nagyon régóta szorgalmazzák, hiszen 10 év, mire kifejlődik a vastagbél rák és a két
évente történő szűréssel időben felfedezhető a betegség, ami így nagy eséllyel gyógyítható.
Kéri, hogy ahol csak lehetőségük adódik, képviseljék kiemelten ezt az ügyet, annak
érdekében, hogy a megelőzés minél hatékonyabb és eredményesebb legyen.
A szűrések bevezetésének, kiterjesztésének a fontosságát jól mutatja az a negatív statisztikai
adat, amely szerint Magyarország a rosszindulatú vastagbélrák megbetegedések
vonatkozásában Európában az első helyen szerepel, világviszonylatban pedig az első három
között található. Eljött az ideje, hogy közös erővel tegyenek ezen megbetegedések megelőzése
érdekében.
Krcsméri Tibor képviselő: Mi az oka annak, hogy a korábbi tüdőszűrő vizsgálatot
eltörölték? Miért nem tartják szükségesnek ezt a szűrővizsgálatot?
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: A jelenlegi – fent említett –
szűrővizsgálatok szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatok. Egy bizonyos kor elérése
esetén átlagos rizikócsoportba kerülnek az érintettek, akik automatikusan meghívó levelet
kapnak a szűrővizsgálatra, bekerülnek a szűrővizsgálati rendszerbe. A nem központilag
szervezett szűrővizsgálatokra nem kapnak meghívólevelet. Ezeket a vizsgálatokat az egyén
kezdeményezi vagy az általa, vagy az orvos által felismert betegség esetén. Régen a tüdőszűrő
vizsgálatokat nem a rosszindulatú daganatos megbetegedések miatt végezték el, hanem a TBC
fertőző betegség megelőzésére. A tüdődaganatok sajnos sokkal gyorsabban fejlődnek ki, mint
a vastagbéldaganatok. A tüdőszűrő vizsgálatokat jelenleg azért nem szervezett formában
végzik el, mert az ilyen jellegű megbetegedések nem felelnek meg a szűrővizsgálatok
előírásához szükséges feltételeknek. Mivel a tüdőbetegségek miatti halálozások gyors
lefolyásúak, ezért a betegséget szűréssel sem lehetne időben felfedezni, a szűrővizsgálat
elvégzése nem tudna időben segíteni a betegen. A szűrővizsgálatok kibővítését úgy érhetik el,
ha eredményeket tudnak felmutatni a szűrővizsgálatokkal kiszűrt betegség gyógyítását
illetően. Már vannak olyan vizsgáló módszerek, amelyekkel még korábban felismerhetőek a
betegségek. A tüdőszűrő vizsgálat tehát azért került ki a szűrővizsgálatok rendszeréből mert
nem felelt meg annak a feltételrendszernek, hogy a daganatok kiszűrésében hatékony legyen.
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Mitykó Zsolt polgármester: Az ülésen jelen van Kocsárdiné Járási Erika vezető védőnő. Az
elmúlt ülésen napirendi pontként tárgyalta a Testület a védőnői tevékenységről szóló
beszámolót, mely kapcsán kitértek a védőnői méhnyakrákszűrésre, a szűrés hatékonyságára is.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: Gratulál a védőnők munkájához.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A védőnői méhnyakrákszűrés kibővítését nem tervezik
azok körében is, akik rendszeresen járnak rákszűrésre? Többen jelezték azok körében, akik
rendszeresen járnak rákszűrésre, hogy szeretnének védőnői szűrést. Mivel azonban nem
kapnak meghívót, jelenleg ezt nem tehetik meg. Azok, akik rendszeresen járnak
szűrővizsgálatokra, sok esetben magánrendelésen fizetnek a szűrésekért.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: A szervezett szűrővizsgálatoknak az a
lényege, hogy központilag irányítottan zajlanak. Csak akkor írják elő az érintettek számára a
vizsgálatokat, ha az előírt kritériumoknak megfelelnek, az életkort, és a szűrések gyakoriságát
is figyelembe véve. Szakmailag támasztották alá, hogy milyen gyakorisággal kell elvégezni az
egyes szűrővizsgálatokat, akként, hogy pénzügyileg és orvosetikailag is vállalhatóak
legyenek. A szűrővizsgálatok rendszere nem támogatja, hogy gyakrabban végezzék el ezeket
a vizsgálatokat, mert az nem lenne attól hatékonyabb, csak költségesebb lenne.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Míg korábban a méhnyakrákszűrést évente egy
alkalommal írták elő kötelező jelleggel, mára nehéz megszokni, hogy három évente elegendő
azt elvégeztetni. Fontos a különböző szűrésekről történő megfelelő helyen és időben történő
tájékoztatás is.
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: A különböző szűrővizsgálatok rendszere
folyamatosan változik, annak tekintetében például, hogy hogyan változik a vizsgálómódszer,
mik a tapasztalatok a korábbi szűrésből. A szűrővizsgálatok rendszerének felülvizsgálatát
2019. év végéig tervezik megvalósítani.
Mitykó Zsolt polgármester: Kaphatnak-e az osztályvezető úrtól tájékoztatást az e-recepttel
kapcsolatban?
Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: Az e-recepttel és az egészségügyi egységes
szolgáltatási térrel kapcsolatos feladatok nem tartoznak a népegészségügyi osztály
hatáskörébe. Csupán az elektronikus azonosítók kiosztása történt meg az osztályon keresztül.
Körülbelül egy hónapja történt meg a rendszer bevezetése, az azzal kapcsolatos tapasztalatok,
információk a napokban jelennek meg. Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős
államtitkár úr nyilatkozata alapján 9235 egészségügyi szolgáltató küld több milliónyi adatot.
A rendszerről bővebb információval, tapasztalattal nem rendelkezik, mert azt az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ koordinálja.
Mitykó Zsolt polgármester: A közétkeztetést végző konyhák számára miért fontos, hogy
egyénileg kiadagoltan kerüljenek az ételek a gyermekek elé?
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Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője: A gyermek közétkeztetés az utóbbi időben
egyre nagyobb figyelmet kap. A minta menza program Békés megyéből indult el, ami egyre
nagyobb nyilvánosságot kap. Az egészséges táplálkozás a vezető halálokok megelőzésének
egyik fontos eleme. Az egészséges életmód 60 %-ban meghatározza a nem fertőző
betegségekkel kapcsolatos folyamatokat, melyek közé tartozik az egészséges táplálkozás.
Gyermekek esetében különösen fontos, hogy kialakuljon az egészséges táplálkozás iránti
igény. Ennek egyik fontos lépése, hogy a gyermekek hozzájussanak azokhoz az élelmiszer
alapanyagokhoz, amelyek ezt meglapozzák. Másrészről fontos, hogy hozzászokjanak az
egészséges táplálkozáshoz, ezáltal megismerjék azokat az ízeket, amelyek ezt célozzák meg.
Az egészséges táplálkozáshoz hozzájárul a kevesebb só, cukor használata, a teljes kiőrlésű
gabonafélékből készült pékáruk készítése, fogyasztása. A közétkeztetés lényege, hogy
meghatározott adagokat kapjanak a gyermekek. Az ételadagok pontos kiadása biztosítja, hogy
mind mennyiségi mind minőségi szempontból megfelelő étkezést biztosítsanak a
gyermekeknek. Amennyiben a gyermek szabad választására bíznák, úgy nem lenne
biztosított, hogy a kellő minőségű és mennyiségű ételhez jusson hozzá. Annak érdekében,
hogy ez az új rendszer megfelelően működjön, a népegészségügyi osztály rendszeresen,
jelentős számban végez mintavételezést a közétkeztetést folyatató konyhákról. A gyermekek
számára már kimért ételadagot vizsgálja meg laborban az osztály, mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból. A vizsgálatok eredményeképpen teszik meg a szükséges
intézkedéseket. Amennyiben a vizsgálatok nem ilyen formában teljesülnének, úgy nem lenne
értelme az adagok kimérésének. Az ételadagok kiosztása higiéniai szempontból is nagy
jelentőséggel bír.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót a Szociális és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, megköszöni az
osztályvezető úr tájékoztatóját, és kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békés
Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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:
207/2017. (XI.29.) Kt. számú határozat
Tájékoztató a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztályának 2016. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Mitykó Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen Tarkó Gábor Urat, a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjét. Kéri, amennyiben kiegészítenivalója van az írásos tájékoztatót illetően,
azt tegye meg.
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: Az írásos tájékoztatót egy most
érkezett igen pozitív információval kívánja kiegészíteni. Béni Attila Úrral, a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának vezetőjével napi kapcsolatban vannak,
aki rendszeresen informálja őt a járási hivatalban megtekinthető mezőhegyesi
kamarakiállításról. A kiállítás rendkívül nagy népszerűségnek örvend, a látogatottsága igen
magas, nagyon sok iskolai csoport, osztály is érdeklődik iránta. A kiállítás nagyon jó reklám a
településnek, azon belül a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolának is. A jövőben
több hasonló kiállításra lenne szükség. A Helytörténeti Gyűjteményen belül egy új állandó
kiállítás összeállítását tervezik. A mezőhegyesi óvodák történetét bemutató kiállítással többek
között az óvodapedagógusoknak is emléket kívánnak állítani. Terveik szerint a kiállítást a
2018. évi Múzeumok Éjszakáján nyitják meg. A kiállítás megvalósításához szívesen fogadják
a képviselők felajánlásait is. Már jelenleg is számos óvodai emléktárgy áll rendelkezésre,
leginkább a cukorgyári és az újtelepi óvodából. Nyugdíjas és jelenleg is dolgozó
óvodapedagógusok segítik munkájukat, úgy, mint Hollósné Havasi Helén, Otrok Éva és
Balogh Elvira. Minden támogatást szívesen fogadnak, legyen az anyagi támogatás, vagy
tárgyi felajánlás.
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőkovácsházai Járási Hivatalban berendezett mezőhegyesi
kiállítás megnyitóján a Testület részéről több képviselő is jelen volt. Tarkó Gábor Úrnak, a
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének munkáját dicséri, hogy a kiállítás publikálása annyira
sikeres volt, hogy a kiállításon személyesen vett részt Dr. Takács Árpád kormánymegbízott
úr, és Pap István Tibor Úr, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója, akik
Mezőhegyes város polgármestere mellett köszöntötték a jelenlévőket és egy pár gondolattal
hozzájárultak a kiállítás megnyitó ünnepségéhez. A járási hivatalban lévő kiállításokat illetően
Mezőhegyes jelenléte eddig nem látott nézőszámot eredményezett. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Sajnálattal tapasztalja, hogy nincs előrelépés a gyűjtemény
múzeummá történő minősítésében. Vannak elképzelések a gyűjtemény áthelyezésére a
Központi Magtár, illetve a Hangai-épület vonatkozásában is. Tarkó Gábor Úrnak, a
Gyűjtemény vezetőjének a hozzáállásának, és lelkes munkájának köszönhető, hogy a
gyűjtemény jelenleg is ilyen magas színvonalon működik. Van reális esélye a gyűjtemény
múzeummá történő minősítésének? Milyen megoldást lát és támogatna a gyűjtemény
működtetésének jövőjét illetően? Sajnálattal tapasztalja, hogy nincs fejlődés, előrelépés a
gyűjtemény jogi és üzemeltetési helyzetét illetően.
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: Nagyon bízik a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. elképzeléseinek megvalósításában. A Zrt. elképzelései között szerepel a
Központi Magtár látogatóközponttá történő átalakítása, de ezen elképzelés megvalósítása
leghamarabb 5-6 év múlva realizálható. A Helytörténeti Gyűjtemény Hangai-épületbe történő
átköltöztetését több okból kifolyólag szorgalmazza. Egyrészt a gyűjteménynek jelenleg helyet
adó épületben, a volt Emberkóroda épületében nincs fűtés, az ablakokon nincsenek rácsok
elhelyezve, nincsenek jól működő zárak, nincs nyitvatartás és felügyelő személyzet, nincs
tűzjelző rendszer, sem megfelelő mosdó helyiségek. Az épület nem rendelkezik azokkal az
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alapvető kritériumokkal, amelyek mentén egy komoly intézmény működni tudna, és
amelyekkel a gyűjtemény megfelelő működtetését, védelmét, megőrzését biztosítani tudják. A
Hangai épület a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola tulajdonában van, nagyon jó
helyen van, és jó adottságokkal rendelkezik, oktatási célokra a megfelelő gyermeklétszám
miatt jelenleg nem használják. Az épület rendelkezik tűzjelzőrendszerrel, az ablakokon
rácsokkal, gazdaságos fűtőrendszere van, éjjel-nappal tudnák őrizni, állandó nyitvatartást
lehetne biztosítani. Az iskola Alapító Okiratába már bekerült a múzeumi tevékenység, de
addig, amíg felsőbb engedélyt nem adnak az átköltöztetéshez, addig ezt nem tehetik meg. A
Hangai épületben biztosítani tudnák a gyűjtemény tárgyainak, értékeinek az állagmegóvását,
őrzését, és a gyűjteménynek helyet adó épület fűtését intézményesített keretek között, az
iskola személyzetével, plusz kiadások nélkül. A Zrt. elképzelései szerint a Hangai épület is
látogatóközponttá válhatna, amely helyet adna a tourinform irodának, és egy kávézónak is,
fogadva a Ménesbirtokhoz érkező vendégeket, turistákat. Köszöni az önkormányzatnak, hogy
a volt Emberkóroda épületében helyet kaphat a gyűjtemény. Az épület falai azonban vizesek,
dohos a levegő, ezáltal a kiállítási tárgyak épségét nem tudják kellőképpen biztosítani, fűtés
hiányában nem tudnak gondoskodni a tárgyak megfelelő állagmegóvásáról.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mekkora költséget ölelne fel a gyűjtemény múzeummá történő
minősítése, az alapvető feltételek biztosítása?
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: A múzeummá történő minősítéshez
alapvetően három dolog szükséges, megfelelő épület, gyűjtemény és szakmai alkalmazotti
kör. Legalább 3 fő szakmai alkalmazott bére éves szinten 2-2,5 millió Ft, emellett az épület
fenntartási költségei, illetve új kiállítások szervezése, és új értékek gyűjtése jelentene még
kiadást. Hozzávetőlegesen 8-10 millió Ft-ra lenne szükség.
Jeszenka Zoltán képviselő: Amennyiben a Zrt. biztosítaná a szükséges összeget, úgy a
múzeummá történő minősítésnek nem lenne akadálya?
Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: Az utóbbi időben számos feladatot,
hatáskört vettek el az önkormányzatoktól, ellenben a közművelődésben új távlatok nyíltak. A
múzeum alapításban, működtetésben elsősorban a városnak kellene helyt állnia és számára
lenne testhezálló ez a feladat. Tapasztalatgyűjtés céljából szerveztek tanulmányutat a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt-hez, ahol a Zrt. iskolát és múzeumot is működtet. Ott megvizsgálták
a múzeum működtetésének a jogi hátterét. A leggazdaságosabb és a gyűjtemény fejlődése
szempontjából a legoptimálisabb az a megoldás lenne, ha a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
fiókintézményként működtetné a Helytörténeti Gyűjteményt. A Múzeum igazgatója ajánlatot
tett a gyűjtemény filiaként történő működtetésére. Az ország leglátogatottabb múzeuma a
Vajdahunyadvárában működik és Mezőhegyesnek óriási előrelépés lenne, ha ezen
múzeumban kapna lehetőséget egy kisebb kiállításra. Mind szakmailag, mind jogilag
előnyösebb lenne, ha a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba tagozódna be a helytörténeti
gyűjtemény. A fiókintézmény hátránya azonban, hogy mind az önkormányzat, mind a Zrt.
kezéből kikerülne a gyűjtemény működtetése, irányítása, és felügyelete, mert a fenntartó a
Földművelésügyi Minisztérium lenne.
Krcsméri Tibor képviselő: Lenne-e lehetőség, elképzelés arra vonatkozóan, hogy a
közeljövőben sporttörténeti kiállítást szervezzenek? Mezőhegyes bővelkedik kiemelkedő
sportolókban, volt sportolókban, számos kiváló eredménnyel rendelkezik a különböző
sportágakat illetően.
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Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: A gyűjtemény már most is
rendelkezik több olyan relikviával, emléktárggyal, amely valamely sportághoz köthető.
Hollós László Úrnak, volt közművelődési intézményegység-vezetőnek, a Mezőhegyes Város
Települési Értéktár Bizottsága tagjának elképzelései között szerepel egy önálló sportkiállítás
szervezése. Vannak olyan sport relikviák, emléktárgyak, amelyekért nagyon nagy összegeket
kérnek, sajnos azok megvásárlására a gyűjteménynek nincs lehetősége. Célszerű lenne forrást
biztosítani emléktárgyak megvásárlására is, mert sok olyan relikvia van, amelynek helye
lenne a gyűjteménynek, viszont megvásárolni nem tudják azokat. Tervek, elképzelések
vannak, igyekeznek azokat megvalósítani.
Rajos István alpolgármester: Köszöni Tarkó Gábor Úrnak, a Helytörténeti Gyűjtemény
vezetőjének a gyűjtemény tevékenységét, jelenlegi helyzetét részletesesen bemutató,
mindenre kiterjedő tájékoztatóját. Bízik abban, hogy rövid időn belül megvalósulhat a
gyűjtemény vezetőjének elképzelése a gyűjtemény átköltöztetését – egy biztonságosabb és
jobb feltételeket biztosító épületbe – és múzeummá történő minősítését illetően, figyelemmel
Magyarország Kormánya turisztikával kapcsolatos kiemelt projektjeire. Mezőhegyes város
jelenlegi státusza, lehetősége alapján az előttük álló 10, vagy akár 50 évre is meg lehet
határozni azokat a lépéseket, amelyeket jelen helyzetben kell megtenni. Bízik abban, hogy az
elkövetkező 3-5 éves időintervallumban, vagy talán egy még rövidebb időintervallumon belül
is megtörténhet egy magasabb múzeumi rangra való felemelkedés. Bízik abban is, hogy a
gyűjtemény esetleges átköltöztetését követően a volt Emberkóroda épülete megtalálná a
funkcióját egy más beruházás vagy koncepció kapcsán.
Mitykó Zsolt polgármester: A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a tájékoztatót véleményezte és elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatót, gratulál eddigi munkájukhoz és további
eredményes munkát kíván. 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 Helytörténeti Gyűjtemény vezetője által beterjesztett, a
Helytörténeti Gyűjtemény működéséről, az állandó és időszaki kiállításairól,
kamarakiállításokról, rendezvényeiről szóló tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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:
208/2017. (XI.29.) Kt. számú határozat
Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
által beterjesztett, a Helytörténeti Gyűjtemény működéséről, az állandó és időszaki
kiállításairól, kamarakiállításokról, rendezvényeiről szóló tájékoztatót – a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése, véleménye,
észrevétele van, azt tegye meg. Megállapította, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés,
vélemény, észrevétel nem volt. A tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte.
(A tájékoztató és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: Köszöni Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető bizottsági ülésen
elhangzott tájékoztatását. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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:
209/2017. (XI.29.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját – a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a rendeletmódosítással kapcsolatosan kérdése,
véleménye, észrevétele van, azt tegye meg. Megállapította, hogy a rendelettervezettel
kapcsolatosan kérdés, vélemény, észrevétel nem merült fel. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja elfogadásra a
rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
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önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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)
16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
3. napirendi pont: Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri
Hivatal tevékenységéről (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján)
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, véleménye,
észrevétele van, azt tegye meg. Megállapította, hogy a beszámolóval kapcsolatosan kérdés,
vélemény, észrevétel nem merült fel. A beszámolót az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság véleményezte. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a jegyző által
előkészített és beterjesztett, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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:
210/2017.(XI.29.) Kt.sz. határozat
Beszámoló a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában
meghatározott kötelezettségének eleget téve előkészített és beterjesztett, a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület elmúlt ülésen döntött a lakásbérleti díjakat illetően
is, mely kapcsán készült el jelen ülésre a rendelet módosításáról szóló tervezet. A
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rendelettervezetet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A Testület arról döntött, hogy a költségelven bérbe adott lakások bérleti
díját az inflációs ráta mértékével megegyező hányaddal emeli meg 2018. január 1. napjától.
Az összkomfortos lakás esetén a megemelt bérleti díj 504,- Ft/m2/hó, komfortos lakás esetén
427,- Ft/m2/hó. Az emelt díjakkal készült el a rendelet módosítása. A bizottság javasolja a
rendelettervezet rendeletté emelését.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja rendelettervezetet.
Magyar Tibor képviselő: Pályázati kötelem miatt kötelező a díjemelés ezen lakások
esetében.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel kérdés,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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)
17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
7. napirendi pont: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési
terve
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 belső ellenőrzési terv elkészítését kormányrendelet kötelezően előírja,
így a Galuska Józsefné könyvvizsgáló által elkészített 2018. évi belső ellenőrzési tervet a
bizottság elfogadásra javasolja.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
211/2017.(XI.29.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében
– az előterjesztés mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja Mezőhegyes Város
Önkormányzata 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Tanyagondnoki álláshely meghirdetése pályázat útján
Mitykó Zsolt polgármester: A II. számú tanyagondnoki körzet tanyagondnokának nyugdíjba
vonulása okán megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya, így megüresedik egy tanyagondnoki
álláshely. A tanyagondnoki álláshely betöltésére pályáztatás útján van lehetőség. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, illetve a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri
a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Törvényi
kötelezettségből eredően meg kell pályáztatni a megüresedett tanyagondnoki álláshelyet, így a
bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztést illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület írjon ki pályázatot Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú körzetének, a
Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major területén ellátandó tanyagondnoki
álláshely betöltésére, a határozati javaslatban foglalt feltételeknek megfelelően,
kézfelnyújtással jelezze.
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:
212/2017. (XI.29.) kt. számú határozat
Tanyagondnoki álláshely meghirdetése pályázat útján
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján pályázatot ír ki Mezőhegyes Város Önkormányzata II.
számú körzetének, a Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major területén
ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 3
hónap próbaidő letöltése után
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A belterületen lévő egészségügyi, szociális
intézményekbe történő bejutás biztosítása gépjárművel; gyógyszer kiíratása, kiváltása,
kijuttatása a rászorulóknak; védőnő, orvos, családgondozó, házi szociális gondozó kiszállítása;
rendszeres és alkalmi bevásárlások lebonyolítása; segítségnyújtás eseti ügyintézésben;
lakossági igények, információk továbbítása az önkormányzat felé; közreműködés az
étkeztetésben; kulturális, sport, egyéb városi rendezvényen való részvétel biztosítása
gépjárművel; energiahordozók beszerzése.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatokat egyebekben a munkaköri leírás tartalmazza, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint.
Pályázati feltételek:
- minimum 8 általános iskolai végzettség,
- B kategóriás vezetői engedély,
- büntetlen előélet és cselekvőképesség,
- erkölcsi bizonyítvány csatolása,
- vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges falu – és tanyagondnoki képzést a
testület döntésétől számított 1 éven belül elvégzi, és sikeres vizsgát tesz.
- vállalja a lakossági fórumon való bemutatkozást.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a már sikeresen elvégzett falu- és tanyagondnoki
képzés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- szakmai programot a feladat ellátásával kapcsolatos elképzelésekről,
- 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot a cselekvőképességről,
- iskolai vagy egyéb releváns végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, és az
érvényes vezetői engedély másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés
megszerzését, vagy annak megléte esetén a képzés elvégzését igazoló okirat
másolatát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhető,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, empátia, jó kommunikációs és együttműködési
készség, magas színvonalú, önálló munkavégzés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20.
A pályázatot írásban, zárt borítékban Mezőhegyes Város Polgármesteréhez (5820
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentmihályi Ferenc jegyző
nyújt, a 06-30-445-9161 telefonszámon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Mezőhegyes városi havilap
decemberi és januári számában, a város honlapján, az önkormányzat facebook oldalán,
valamint a város hirdetőtábláin közzétegye.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: értelemszerű
9. napirendi pont: 2018. évi folyószámla hitelszerződés megkötése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (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.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá az
önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt. pénzintézettel 2018. január 2. napjától 2018. december
28. napjáig terjedő futamidőre, 50.000.000,- Ft keretösszegű, naptári éven belül lejáró
hitelszerződés megkötését, kézfelnyújtással jelezze.
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:
213/2017. (XI.29.) Kt. sz. határozat
2018. évi folyószámla hitelszerződés megkötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.
pénzintézettel 2018. január 2. napjától 2018. december 28. napjáig terjedő futamidőre,
50.000.000,-Ft keretösszegű, naptári éven belül lejáró hitelszerződés megkötését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt a költségvetésébe beépíti, és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
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Mezőhegyes Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére.
Az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvénynek.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a hitel további fedezetét az alábbi táblázatban
összesített ingatlanokra alapított
 2011.11.30-án kelt jelzálogszerződés alapján,
 2009.07.22-én kelt, 1-2-09-3300-0267-9. sz. jelzálogszerződés alapján,
 2010.06.10-én kelt, 1-2-10-3300-0030-3, 1-2-10-3300-0224-8; 1-2-10-3300-0232-9
sz. jelzálogszerződés alapján biztosítja.
No.
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/10
Mezőhegyes, Hársfa utca
2. Szántó
806/3
Mezőhegyes, Battonyai utca
3. Szántó
806/5
Mezőhegyes, Battonyai utca
3. Irodaépület
850/1
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
4. Szántó
0445/34
Mezőhegyes,
5. Szántó
0647/10
Mezőhegyes,
6. Szántó
093/4
Mezőhegyes, Csatókamarás
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés megkötéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. december 4.
10. napirendi pont: Rendkívüli támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság megtárgyalta. (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.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon
felhatalmazást a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli
támogatás munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására, kézfelnyújtással jelezze.
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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214/2017. (XI.29.) Kt. sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Tornaterem padlóburkolatának felújítása
12. napirendi pont: A Mezőhegyesi Sportegyesület támogatás iránti kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy a két napirendi pont szorosan kapcsolódik
egymáshoz, egyidejűleg tárgyalják a napirendi pontokat. (Az előterjesztések és mellékleteik a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendi pontok kapcsán felkéri Uj Zoltán Urat, mint a
Mezőhegyesi Sportegyesület (a továbbiakban: MSE) elnökét, és Magyar Tibor Urat, mint az
MSE Kézilabda Szakosztályának a vezetőjét, tájékoztassák a TAO pályázatokról az
érdeklődőket. A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző városi sportlétesítmények
felújításra kerülhessenek. Nagy jelentőséggel bír az általános iskola épületének a
tornacsarnoka, amelynek felújítása a város minden lakóját, de különösen az egészséges
életmódot folytatókat, illetve az iskolai tornaórán résztvevő diákokat érinti. A Testület e
témában vélhetően egy korszakalkotó döntést fog hozni, amellyel az MSE Labdarúgó és
Kézilabda Szakosztálya számára megfelelő edzési, versenyzési lehetőséget is biztosít. A
különböző sportlétesítmények fejlesztésére keresték a különböző lehetőségeket. Nagy
lehetőség adódott ezeknek a sportlétesítményeknek a felújítására a TAO által. Az
önkormányzat szakemberei, valamint a sportszakemberek igen nagy munkával dolgozták ki
azt, hogy hogyan lehetne minél több TAO-t lehívni annak érdekében, hogy az iskola
tornacsarnoka, illetve a sportpálya a hozzá tartozó kiszolgáló épületekkel megújulhasson. Ez
egy rendkívül nagy lehetőség a város életében. A Testület részéről ugyanakkor nagy
felelőséggel is jár, hiszen a sportpálya tekintetében 20 millió Ft, a tornacsarnok tekintetében
18 millió Ft önerővel kellene hozzájárulni a pályázat pozitív elbírálása érdekében. A város
lakossága egészét érintő felújítás valósul meg, amely beruházást az MSE Labdarúgó és
Kézilabda Szakosztályán keresztül tudják megvalósítani. Az idei évben felvették a kapcsolatot
és megállapodást kötöttek Tarpa Nagyközség Önkormányzatával és a Tarpai
Sportegyesülettel. Látogatást is tettek Tarpán annak érdekében, hogy példát vegyenek a tarpai
koncepcióról, és megvizsgálják, hogyan lehet a minőségi sport egy minőségi életmódváltás
eszköze, illetve hogyan lehet népességmegtartást, esetlegesen népességnövekedést
eredményezni a sportfejlesztésen keresztül. Mindezen előkészítő munka eredményeképpen
jutottak el oda, hogy jelen ülésen a Testületnek a TAO önerőről kell döntenie.
Magyar Tibor, az MSE Kézilabda Szakosztályának vezetője: Az MSE Kézilabda
Szakosztályának lehetősége van arra, hogy a Kézilabda Szövetség révén az utánpótlás-nevelés
támogatását célzó TAO pályázati rendszerben az iskola épület tornacsarnokának
padlóburkolatát új, korszerű sportburkolatra cseréljék ki. A beruházás összértéke 53 millió Ft.
Ezzel a fejlesztéssel a közel 36 éves parkettaburkolatot ki lehet cserélni egy korszerű, a mai
kornak megfelelő sportburkolatra. Az építési beruházás önereje 16 millió Ft, amelynek TAO
támogatási összege 37 millió Ft. Ahhoz, hogy ezen támogatást elnyerje a szakosztály,
utánpótlás csapatot kell indítani. A Kézilabda Szakosztály két ilyen utánpótlás csapatot tudott
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összeállítani, felkészíteni és indítani a bajnokságban. A szakosztály működéséhez, a csapatok
versenyeztetéséhez pénzre, támogatásra van szükség. A versenyzőket el kell látni a
versenyzéshez megfelelő ruházattal, felszereléssel, ezen túlmenően utaztatási költséget is
biztosítani szükséges. A bajnokságban történő részvétellel Mezőhegyes hírnevét öregbítik.
Mivel a szakosztály működtetéséhez támogatásra van szükség, így a TAO rendszeren belül a
fejlesztés mellett működtetésre is benyújtják a pályázatot, így a projekt költségvetése
mindösszesen 61 millió Ft, amelyből a TAO támogatás 43 millió Ft, az önerő 18 millió Ft. A
padló felújítása nem csak és kizárólag a kézilabda szakosztályért történik, a szakosztály egy
eszköz arra, hogy a felújításhoz szükséges TAO támogatást el tudják nyerni. Korábban
számos lehetőséget, pályázatot kihasználtak annak érdekében, hogy a tornacsarnok
padlóburkolatát felújítsák. Jelenleg a TAO támogatás nyújtotta lehetőség van, amelyhez
szükség van az önkormányzatnak, mint az ingatlan tulajdonosának, valamint a Békéscsabai
Tankerületnek a hozzájárulására is. Szeretné, ha az önkormányzat fejlesztési elképzelései
között szerepelne a tornacsarnok felújítása, ezáltal a pályázathoz szükséges önerőt biztosítani
tudná. Egy hosszú távra szóló fejlesztésről van szó, ezáltal a felújított tornacsarnok nem csak
a kézilabda szakosztálynak biztosít megfelelő edzési lehetőséget, hanem az iskola
tornaóráinak, illetve az egyéb sportrendezvények színvonalas megtartására is. A kézilabda
szakosztály heti két alkalommal tart edzést, emellett az iskola pedagógiai programján belül
szivacs kézilabda edzés folyik heti egy alkalommal. A hét többi napjain a labdarúgó
szakosztály utánpótlás csapatai veszik igénybe a tornacsarnokot. A Labdarúgó
Szakosztálynak is lett volna lehetősége megpályázni a tornacsarnok felújítására irányuló TAO
támogatást. Fontos hangsúlyozni, hogy a tornacsarnokot a városnak szeretnék felújítani, nem
kizárólag a kézilabdának. A szakosztály pályázata jelenleg hiánypótlási szakaszban tart. A
hiánypótlás miatt vélhetően későbbi időpontra realizálható a felújítási munka, de van
lehetőség kérelmezni a határidő módosítását. Jelenleg a TAO támogatás még nem áll teljes
mértékben a szakosztály rendelkezésére, annak beszerzése nehézkes, de mindent elkövetnek
annak érdekében, hogy határidőre megszerezzék a cégek nyilatkozatait a támogatás
odaítéléséről. Több irányból igyekeznek segíteni, hogy minden zökkenőmentes legyen.
Reméli, hogy legkésőbb 2019. június 30.-áig meg tudják valósítani a beruházást. Magának a
fejlesztésnek az önereje 16 millió Ft, a további 2 millió Ft önerő ahhoz kell, hogy a
szakosztály működni tudjon és megfeleljen a jövőben is azoknak a kritériumoknak, amelyeket
a pályázat megkövetel. Figyelemmel kell lenni a fenntartási időre is. A Kézilabda Szakosztály
teljes mértékben önerejéből indította el az utánpótlás-nevelés programját, jelenleg
folyamatban van a versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése. Az
induláshoz természetesen nagyobb összegre van szükségük, a következő bajnokságon történő
részvétel vélhetően anyagi szempontból könnyebb lesz.
Mitykó Zsolt polgármester: Megkéri Uj Zoltán elnök urat, tájékoztatójában térjen ki a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. sportfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseire is.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: A Kézilabda Szakosztály két utánpótlás csapata most
indult első ízben a bajnokságban, így a tárgyi eszközök beszerzéséhez nagyobb összegre van
szükség. Annak elhatározása, hogy a Kézilabda Szakosztály is pályázik a TAO rendszerben, a
pályázat benyújtási határidejének lejárta előtt közvetlenül történt meg. Éveken keresztül csak
a Labdarúgó Szakosztály nyújtott be TAO pályázatot, és ez esetben a támogatás csak egy kis
részét használták ki. 2016. évben a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-vel megálmodott
labdarúgás fejlesztési koncepcióba igyekeztek bevonni az önkormányzatot is. A tarpai
tapasztalatgyűjtés célja olyan sportkoncepció megvalósítása, amely által az egyesület rövid
időn belül önellátóan gazdálkodhat. Az MSE jövőbeni működtetése, további fejlesztése úgy
lenne reális, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség segítsége által önálló gazdálkodással
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valósulna meg, és nem lenne szükség akár az önkormányzat, akár a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. támogatására. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. éveken keresztül támogatta,
és életben tartotta az egyesületet. A Zrt. megszűnésével azonban megszűnt a támogatás is. A
Magyar Állam tulajdonában lévő Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. jelenleg nem
tudja olyan szinten támogatni az egyesületet, mint azt a korábbi ménesbirtok vezetősége tette.
Pap István Tibor Úr, a Zrt. vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a Zrt. társasági adóját
felajánlja az egyesület sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. A Zrt. TAO
támogatását a Labdarúgó Szakosztály veszi igénybe. A Kézilabda Szakosztály TAO
pályázatánál sajnos egy igen komoly munkával járó hiánypótlást írtak elő, remélhetőleg az
előírt határidőig – az önkormányzat segítségével – teljesíteni tudják a feladatot. A Labdarúgó
Szakosztály pályázata pozitív elbírálásban részesült. Mindkét szakosztály pályázata, a
pályázat által megvalósuló beruházás nagy jelentőséggel bír a jövőt illetően. A tornacsarnok
kihasználtsága – meglátása szerint – maximális. A kézilabdán kívül edzést tart a labdarúgó
szakosztály, az iskola a tornaórák megtartására, a város a különböző sport- és egyéb
rendezvények megtartására rendszeresen igénybe veszi. Ezáltal a tornacsarnok felújítása
rendkívül nagy jelentőséggel bír a város életében. Azonban a tornacsarnok felújítására a
Labdarúgó Szakosztály nem tudott volna pályázni tekintettel arra, hogy a kézilabda esetében
országos keret van, a labdarúgás esetében viszonyt megyei keret. A Labdarúgó Szakosztály a
sportpálya felújítására 50 millió Ft összköltségű TAO pályázatot nyújtott be. A TAO igény
36,4 millió Ft. Az alábbi sportfejlesztéseket kívánják megvalósítani az elnyert támogatásból: a
versenyzéshez nem használt hátsó sportpálya áttelepítése, öltöző épület felújítása, 9 személyes
kisbusz beszerzése, pályatartozékok, versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések
beszerzése. A Labdarúgó Szakosztály utánpótlás-nevelésben 6 korcsoportban 220 gyermeket
versenyeztet, ezen túlmenően egy ifjúsági, és egy felnőtt csapattal rendelkezik a szakosztály.
A TAO támogatás által befejeződhet az öltöző teljes körű felújítása, az élőfüves nagypálya
felújítása. Pályatartozékok megvásárlására is lehetőség nyílik, ami azért bír nagy
jelentőséggel, mert 2018. évet követően az új pályatartozékok nélkül nem hitelesítik a pályát.
Azért van szükség az önkormányzat támogatására, mert az egyesület nem tudott támogatókat
szerezni az önerő biztosításához. A Zrt. is igyekszik támogatni az egyesületet. A Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. elképzelései között szerepel az MSE és a Zrt. által
működtetett Lovas Szakosztály egyesítése, a Lovas Szakosztálynak az MSE-be történő
beolvadásával. Az egyesítéssel létrejövő új egyesület a Zrt. irányításával, támogatásával
működne, az elnök személyét a Zrt. jelölné ki és a gazdasági feladatokat is a Zrt. látná el.
Véleménye szerint ezzel az elképzeléssel működhetne a jövőben az MSE, nem lát más reális
esélyt a fennmaradásra. Az önkormányzat költségvetése sajnos nem tud akkora támogatást
biztosítani, hogy az az MSE zökkenőmentes működtetéséhez elegendő legyen. Bízik abban,
hogy a Zrt. szakosztályával történő fuzionálás sikeres lesz, gazdaságilag is rendben lesz az
egyesület, és a jövőben nem kényszerülnek rá az önkormányzat ilyen mértékű támogatására,
és csak a sikerekről számolhatnak be a Testület előtt.
Mitykó Zsolt polgármester: A tornacsarnok felújításának az elképzelését teljes mértékben
támogatja a Békéscsabai Tankerület, és további elképzeléseket is tudnak arra felfűzni. A
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vélhetően közelebbinek érezte a labdarúgást, mint
a kézilabdát és helyt adott a kérelemnek, együttműködéséről biztosította az egyesületet, hogy
ez a sport magasabb színvonalon működhessen. Ilyen együttműködő partnerekkel vállalhatják
a Testületre rótt igen komoly kötelezettségeket. A cél és annak megvalósulása el fogja
oszlatni az esetleges kételyeket és bízik abban, hogy egy sikertörténetről számolhatnak be. A
Testület mai döntésével még nem fog megoldódni és megvalósulni minden elképzelés, ahhoz
nagyon sok munkára, együttműködésre van még szükség. A szükséges TAO támogatást akár
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több cég is biztosíthatja, így ezen cégekkel való tárgyalás, kapcsolattartás rendkívül sok
munkával jár.
Rajos István alpolgármester: A téma fontosságát jól mutatja, hogy milyen parázs vita
alakult ki a bizottsági ülésen. A sportfejlesztési elképzelések megvalósítása számos tárgyalás,
egyeztetés, együttműködés eredménye lehet. Mindkét szakosztály pályázata, a pályázat által
megvalósuló beruházás Mezőhegyes város infrastruktúráját, az itt élő közösséget szolgálja.
Az MSE Kézilabda Szakosztálya eszközként szolgál arra, hogy a sportfejlesztési
beruházásokat megvalósítsák. A Kézilabda Szakosztály vezetője, Magyar Tibor képviselő úr
munkája és minden egyéb elfoglaltsága mellett felvállalta ezt a rengeteg idővel és fáradsággal
járó munkát. A sportfejlesztés területén az MSE és az önkormányzat közötti együttműködés
gyors, rugalmas és harmonikus, amely a város fejlődését, szebbé tételét szolgálja, a város
értékeit gyarapítja. Jelenleg a TAO támogatási rendszer ad lehetőséget arra, hogy a
fejlesztéseket megvalósítsák, de nagyon sok munkát kell még belefektetniük. Örül a
lehetőségnek és annak, hogy az önerő tekintetében van lehetősége az önkormányzatnak arra,
hogy segítséget nyújtson, hiszen minden beruházás, amely megvalósul, Mezőhegyesé marad.
Mitykó Zsolt polgármester: Az előterjesztéseket a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság hosszas véleményezést követően azt a javaslatot terjeszti a
Testület elé, hogy a Testület támogassa mind az MSE Labdarúgó Szakosztályának, mind
Kézilabda Szakosztályának a kérését. A bizottság javasolja, hogy a Testület a Kézilabda
Szakosztály pályázatához 18 millió Ft, a Labdarúgó Szakosztály pályázatához 20 millió Ft
önerőt biztosítson. Hangsúlyozza, hogy a hozzájárulással az MSE-n túl a lakosság érdekeit is
szolgálni kívánják.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság hasonló véleményt fogalmazott meg. Javasolja a Testületnek, hogy mint
az ingatlan tulajdonosa adja meg a hozzájárulást a Városi Sportcsarnok padlóburkolatának és
a sportpálya felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához és biztosítsa a Kézilabda
Szakosztály pályázatához a szükséges 18 millió Ft önerőt, míg a Labdarúgó Szakosztály
pályázatához a 20 millió Ft önerőt.
Magyar Tibor, az MSE Kézilabda Szakosztályának vezetője: Az együttes bizottsági
ülésen valóban egy parázs vita alakult ki a témát illetően. Kérte, hogy az MSE által benyújtott
pályázat költségvetési táblái kerüljenek megküldésre megismerés céljából a Testület tagjai
részére, valamint a szükséges módosításokat végezzék el, hogy a határozatban is a megfelelő
összeg szerepeljen. Az MSE elnökének tájékoztatása szerint a Labdarúgó Szakosztály TAO
pályázatához szükséges önerő 14,4 millió Ft. A kérelemhez csatolt táblázat szerint azonban a
hiányzó önerő összege 25 millió Ft. Mi az oka annak, hogy 10 millió Ft-tal több önerő
szükséges a pályázat megvalósításához? A fejlesztéshez szükséges TAO-ból nem támogatott
összeg 10 millió Ft. A táblázat értelmében a beadott pályázatból el nem fogadott, de a
megvalósításhoz szükséges összeg több, mint 10 millió Ft. Ez a táblázat nem a TAO
pályázathoz szükséges táblázat.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: A Labdarúgó Szakosztály TAO pályázata 50 millió Ft
összköltséggel került benyújtásra. A pályázatot, az MSE sportfejlesztési programját a
21

döntéshozó támogatásra alkalmasnak ítélte, azonban több jogcím esetében csökkentett
támogatási összeget ítélt meg, több mint 10 millió Ft-tal kevesebb támogatást kap a
szakosztály. Ezen jogcímet és összeget mutatja a projekt költségvetésének „A” oszlopa. Ez a
tétel nagyobb részben a hátsó élőfüves pálya áttelepítését jelentené. A műszaki tartalmat
azonban nem tudják csökkenteni, mert a fejlesztési elképzelések komplett megvalósítást
igényelnek. Ezért van szükség nagyobb összegű támogatásra. Azonban a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által felajánlott kiegészítő sportfejlesztési támogatásból 5,2
millió Ft-ot erre a feladatra különítenek el, így az önkormányzatnak az önerőnél 5,6 millió Fttal kell több, összesen 20 millió Ft támogatást nyújtania. A kiegészítő sportfejlesztési
támogatás tartalékot képezhet az ilyen esetekre, amely a Kézilabda Szakosztály pályázatánál
is előfordulhat. Az MSE honlapján közzétették a TAO döntésről szóló határozatot, abban
részletesen szerepel, hogy az egyes tételekre mekkora támogatást nyert el az egyesület. A
Labdarúgó Szakosztály pályázata a megyei TAO rendszerben került benyújtásra, ahol
nagyobb az esély arra, hogy kevesebb támogatást nyernek el, mint amekkora összegre
benyújtották azt. A Kézilabda Szakosztály pályázata az országos TAO rendszerben kerül
elbírálásra, ezért bízik abban, hogy ott ilyen probléma nem merül fel ilyen mértékben, hiszen
ott még kisebb az esély arra, hogy csökkentsék a műszaki tartalmat.
Krcsméri Tibor képviselő: Miért van feltétlenül szükség a hátsó élőfüves pálya
áttelepítésére?
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Terveik között szerepel egy műfüves nagypálya
megvalósítása, amelyet csak abban az esetben tudnak megépíteni, ha a jelenlegi élőfüves
hátsó pályát áttelepítik.
Krcsméri Tibor képviselő: A pálya áttelepítését nem lehetne akkor megvalósítani, amikor a
műfüves beruházást?
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: A pálya áttelepítését azt megelőzően kell
megvalósítani, hogy a műfüves beruházás megkezdődne. A műfüves beruházás igen nagy
költséggel bíró fejlesztés lesz, amely pályázatba a pálya áttelepítését vélhetően nem tudnák
betervezni.
Krcsméri Tibor képviselő: A műfüves pálya rövid időn belül történő megvalósítására nem
sok esély van, ezért nem tartja szükségesnek a pálya áttelepítését. Az arra irányuló költséget
célszerűbb lenne más fejlesztésre átcsoportosítani. Lennének fontosabb fejlesztési célok is,
mint a pálya áttelepítése.
Rajos István alpolgármester: A Békéscsaba Előre 1912 SE-vel és a Békéscsabai Labdarúgó
Akadémiával kötött megállapodás értelmében ahhoz, hogy az MSE az akadémia
alközpontjává váljon, meg kell valósítania a megállapodásban vállalt kötelezettségeket és
szakmai előremenetelt, a különböző sportfejlesztéseket, többek között ki kell alakítania a
műfüves pályát. Jelenleg nincs pályázati lehetőség, nincs országos forrás arra, hogy komplett
infrastruktúra fejlesztést célzó beruházást valósítson meg az egyesület, ezért azt lépcsőzetesen
kell megvalósítania, ezáltal nem ró akkora anyagi terhet a fejlesztés az MSE-re, és az
együttműködő partnerekre.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítő
programjában lehetőség lesz a műfüves pálya megvalósítására. A megvalósításhoz szükség
lesz az önkormányzat támogatására, TAO támogatásra és önerőre. Mivel jelenleg nincs helye
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a műfüves pályának, így a programban nem tudnának indulni még akkor sem, ha a fent
felsorolt feltételekkel rendelkeznek. Ennek okán szükség van a pálya áttelepítésére, hogy a
későbbiekben pályázhassanak a műfüves pálya megvalósítására. Ha az áttelepítést is az
MLSZ végezné, az áttelepítés igen nagy költséget ölelne fel és időigényes lenne, amit nem
tudnának vállalni egy pályaépítő program keretén belül. A műfüves pályát az elkövetkezendő
két éven belül az MSE-nek meg kell valósítania. Az alközponttá válás feltételei között
szerepel, hogy 2020-ig az egyesületnek két élőfüves pályával és egy műfüves pályával kell
rendelkeznie. Annak az egyesületnek, amely 2020-ig nem éri el az alközponti státuszt, három
élőfüves és egy műfüves pályával kell rendelkeznie. Amennyiben 2020-ig nem teljesítik a
feltételeket, úgy még egy élőfüves pályát kell kialakítaniuk, ami a jelenlegi gyermeklétszám
esetén felesleges, kihasználatlan lenne. Jelen TAO pályázat megvalósítása után még nagyon
sok munka áll előttük, a további fejlesztésekhez, a kötelezettségek teljesítéséhez – itt a
legfontosabb a műfüves pálya megvalósítása – újabb támogatókat kell szerezniük. Az MLSZ
pályaépítő programjában a műfüves pálya költsége hozzávetőlegesen 160 millió Ft. Az eddigi
fejlesztések további fejlesztéseket generálnak, amelyeknek egy állomása a műfüves pálya
megvalósítása. A kialakított kapcsolatok révén már egy komolyabb támogatói kört kell
megtalálniuk. Az önerőt pedig – mivel az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi azt
lehetővé – más forrásból kell majd biztosítaniuk, amelyre vélhetően lesz lehetőség egyéb
pályázat útján.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Abban az esetben, ha a társaságok által ígért
TAO támogatásra kötött feltételes szerződések nem jönnek létre, mi lesz a két pályázat sorsa?
Mitykó Zsolt polgármester: Az egyesület vélhetően visszalép a pályázattól, így a Testület
által biztosított önerőre nem lesz szükség. Erre lehetősége van a Testületnek.
Uj Zoltán képviselő, az MSE elnöke: Amennyiben az egyesület nem rendelkezik a kellő
TAO támogatással, de a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az egyesületnek lehetősége van
arra, hogy 2 év haladékot kérjen a támogatás megszerzéséhez. Amennyiben nem sikerül a
fejlesztéshez a támogatást megszerezni, úgy legalább a működtetéshez szükséges forrásokat
megpróbálják biztosítani.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben nincs TAO támogatásra irányuló ígérvény,
szerződés, úgy nem tud megvalósulni a beruházás, mint ahogyan akkor sem, ha az önerő nem
áll rendelkezésre. A táblázatokban meghatározott önerő összeg változhat annak
függvényében, hogy mekkora lesz a beruházás, és hogy a 12,5 %-os kiegészítő sportfejlesztési
támogatást sikerül-e megszerezni.
Mitykó Zsolt polgármester: Közös felelősségük, hogy a Kézilabda Szakosztály
pályázatához szükséges TAO támogatást a meghatározott határidőig be tudják szerezni. A
Labdarúgó Szakosztály TAO támogatási ígérvénye már rendelkezésre áll.
Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a Mezőhegyesi
Sportegyesület által a TAO rendszeren keresztül történő, a 721 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanon levő Városi Sportcsarnok padlóburkolatának felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásához, és a pályázathoz szükséges maximum 18.000.000,- Ft
önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
215/2017. (XI.29.) 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 padlóburkolatának felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásához.
A testület a pályázathoz szükséges maximum 18.000.000,-Ft (azaz: tizennyolcmillió forint)
önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezésekor
vegye figyelembe, és azt a költségvetésbe építse be.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
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 a pályázathoz szükséges legfeljebb 20.000.000,- Ft
önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
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:
216/2017. (XI.29.) Kt. számú határozata
A Mezőhegyesi Sportegyesület támogatás iránti kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 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 a hozzájárulást megadja.
A testület a pályázathoz szükséges legfeljebb 20.000.000,- Ft (azaz: húszmillió forint) önerőt
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezésekor
vegye figyelembe, és azt a költségvetésbe építse be.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
13. napirendi pont: A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt kivitelezésére vonatkozó
ajánlattételi felhívásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A TOP pályázatok megvalósulása tekintetében kéri a tisztelt
lakosság türelmét. Nagyon nagy munka áll a megvalósítás előkészítése mögött, és előfordul,
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hogy olyan adminisztrációs terhek és egyeztetési kötelezettségek adódnak, amelyek akár több
hónapos, vagy akár éves elhúzódást is eredményezhetnek egy-egy beruházás
megvalósításában. A TOP pályázatok kivitelezésének megkezdése érdekében több
közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor az elkövetkezendő rövid időszakban. Az
önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című kiírásra, amelyen az önkormányzat 114.982.697,- Ft
támogatást nyert. A támogatási szerződést megkötötték és a következő mérföldkő a
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása. A közbeszerzési feladatokkal megbízott
ügyvéd, Dr. Fodor András a mai nap folyamán véglegesítette az Ajánlattételi Felhívást, mely
a bizottsági ülést közvetlenül megelőzően kiosztásra került. Az ajánlattételi felhívás alapján
kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi felhívás tervezetet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság véleményezte. (Az ajánlattételi felhívás tervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Zsóriné Kovács Márta képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke: A bizottság az ajánlattételi felhívás tervezet alapján javasolja a
közbeszerzési eljárás megindítását.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság az ajánlattételi felhívás tervezet alapján javasolja a közbeszerzési eljárás
megindítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-2.1.315 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat
kivitelezése tárgyában meghívásos közbeszerzési eljárás megindítását határozza el a Dr.
Fodor András ügyvéd, közbeszerzési szakértő által elkészített ajánlattételi felhívás alapján,
melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal hagyjon jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
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:
217/2017. (XI.29.) Kt. számú határozata
TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című
pályázat kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezése tárgyában – tekintettel
arra, hogy a tervezett kivitelezési munkálatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt - a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szabályai szerint
meghívásos közbeszerzési eljárás megindítását határozza el a Dr. Fodor András ügyvéd,
közbeszerzési szakértő által elkészített ajánlattételi felhívás alapján.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri Dr. Fodor András ügyvéd urat, közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési eljárást
indítsa el.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
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14. napirendi pont: A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére ajánlat
kérés
Mitykó Zsolt polgármester: A TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívását
meg kell ismertetni a feladat elvégzésére alkalmas, az ajánlattételi felhívásban szereplő
kritériumoknak mindenben megfelelő vállalkozásokkal. A közbeszerzési törvény lehetőséget
biztosít, hogy meghívásos közbeszerzési eljárást írjanak ki, mely értelmében a felhívást a
Testület által meghatározott társaságoknak küldik meg. Ezek a társaságok az alábbiak
lennének:
1. Rimai Útépítő Kft. 6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12.
2. Térburkolat Kft. 6000 Kecskemét, Madách u. 8.
3. Vépfu Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 49/a.
4. UT-EP-KER 97 KFT. 1077 Budapest, Izabella u. 27/a.
5. Csertő Farm Bt. 6078 Jakabszállás, IV. Körzet 9/A.
Az érintett társaságokat leellenőrizték, mindegyik kellő tapasztalattal és megfelelő pénzügyi
háttérrel rendelkezik. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 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 az előterjesztésben ismertetett társaságoknak
küldje meg a Testület az ajánlattételi felhívást.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület kivitelezésre az előterjesztésben szereplő
társaságokat kérje fel ajánlattételre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-2.1.315-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázatnak – az ajánlatkérésben részletezett módon való – kivitelezésére
ajánlattételre az előterjesztésben ismertetett gazdasági szereplőket kérje fel, kézfelnyújtással
jelezze.
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:
218/2017. (XI.29.) kt. sz. határozat
A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére ajánlatkérés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” pályázatnak – az ajánlatkérésben
részletezett módon való – kivitelezésére ajánlattételre kéri fel az alábbi gazdasági szereplőket:
1. Rimai Útépítő Kft. Rimai Norbert rimaiutepito@gmail.com
6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12.
2. Térburkolat Kft. Sütő László terburk@mail.opticon.hu
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6000 Kecskemét, Madách u. 8.
3. Vépfu Kft. Vízhányó László v.laszlo@vepfu.axelero.net
6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 49/a.
4. UT-EP-KER 97 KFT Fekete Tamás utepker@invitel.hu
1077 Budapest, Izabella u. 27/a.
5. Csertő Farm Bt. Csertő János iroda@csertofarm.hu
6078 Jakabszállás, IV. Körzet 9/A.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
15. napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A fenti pályázat közbeszerzési eljárást lezáró döntését a Testület
hozza meg, de az ajánlatok elbírálására és értékelésére háromtagú bírálóbizottságot kell
létrehozni. A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Testület
részére. A bírálóbizottság tagjainak javasolja Dr. Fodor András ügyvédet, közbeszerzési és
jogi szakértőt, Laurinyeczné Hurguly Évát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetőjét, valamint Kolozsi Józsefet, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportvezetőjét. Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban a háromtagú bírálóbizottság tagjainak Dr. Fodor András ügyvédet,
közbeszerzési és jogi szakértőt, Laurinyeczné Hurguly Évát, a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, valamint Kolozsi Józsefet, a Mezőhegyesi Polgármesteri
Hivatal műszaki csoportvezetőjét kérje fel, kézfelnyújtással jelezze.
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:
219/2017. (XI.29.) kt. számú határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című
pályázat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az
alábbi személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő
A testület a háromtagú bírálóbizottság tagjának kinevezi továbbá az alábbi személyeket:
2. Laurinyeczné Hurguly Éva, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője,
3. Kolozsi József, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont: A TOP-4.2.1 pályázathoz szükséges építéstörténeti tudományos
dokumentáció elkészítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 kódszámú „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű
nyertes pályázat a volt főépítészi villa – alapszolgáltatási központ – épületének energetikai és
építészeti felújítására irányul. Jogszabály írja elő, hogy mivel az épület műemlék,
építéstörténeti tudományos dokumentációt és az annak részét képező értékleltárt kell
készíteni. A projektet sajnos e nélkül a dokumentumok nélkül nem tudják folytatni, ezért
szükséges annak mihamarabbi megrendelése. Jelenleg az még vitatott, hogy a dokumentáció
elkészíttetésének a költségét a Projektfelügyelet Kft-nek vagy az önkormányzatnak kell állnia.
Az építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítése hozzávetőlegesen 500.000,- Ft-ba
fog kerülni. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.2.1 pályázat keretében
felújításra kerülő volt főépítész villa műemlék épületére vonatkozóan építéstörténeti
tudományos dokumentációt készíttessen el, és a dokumentáció fedezetét az önkormányzat
2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
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:
220/2017. (XI.29.) Kt. számú határozata
A TOP-4.2.1 pályázathoz szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció
elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.2.1 pályázat keretében
felújításra kerülő volt főépítész villa műemlék épületére vonatkozóan építéstörténeti
tudományos dokumentációt készíttet el.
A dokumentáció fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az erre a munkára jogosultsággal rendelkező három
vállalkozástól kérjen árajánlatot, és az anyagilag legkedvezőbb ajánlatot adóval kösse meg a
vállalkozási szerződést.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. A Mezőhegyesi Református Egyházközség járda és parkoló építésére irányuló
kérelméről
Mitykó Zsolt polgármester: A Mezőhegyesi Református Egyházközség azzal a kéréssel
kereste meg, hogy a Testület segítse őket járda és parkoló építésében. Az elmúlt ülésen a
Testület megtárgyalta a kérelmet, és arról döntött, hogy tervet és költségbecslést készíttet a
Mezőhegyesi Református Egyházközség előtti közterületen járda és parkoló építésére és azt
beterjeszti a Testület következő ülésére. A tervezett fejlesztés költségigénye elkészült, az
anyagköltség összesen: 1.324.766,- Ft. A munkálatokat az idei évben vélhetően nem tudják
elvégezni, ezért javasolja, hogy ezen költséget építsék be a 2018. évi költségvetésbe. A jövő
évi közmunkaprogram lényegesen kevesebb létszámmal kerül megtervezésre, amely
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nehezíteni fogja a parkoló és járda megvalósítását. Amennyiben ekkora összegből nem lesz
reális esély a megvalósításra, úgy a téma ismételten a Testület elé kerül.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Testület korábban döntött arról, hogy a Testület
által meghatározott áron értékesíti a közfoglalkoztatási program keretében elvégzett
járdaépítések során vágással elbontott járdalapokat lakossági felhasználás céljából. A bontott
járdalapok felhasználása a lakosság részéről saját erőből történne. Tájékoztatja a Testületet,
hogy bontott járdalapok iránti igény nem érkezett az önkormányzat irányába. Az
érdektelenség oka vélhetően az is lehet, hogy az építési munkálatokat a lakosság saját erőből
nem tudta volna megoldani. Ellentmondást érez abban, hogy ezen közösségnek mind az
építési anyagot, mind a munkaerőt illetően ingyenesen segítséget nyújt az önkormányzat, míg
a lakosságnak nem, és más közösségeket sem kérdeznek meg, hogy igényt tartanának-e
hasonló segítségre. Sok olyan társasház van, ahol hasonlóan nincs parkoló, gépkocsi bejáró,
sőt még járda sem kiépítve. Emellett sok olyan utca van a városban, amely nincs
aszfaltburkolattal ellátva.
Mitykó Zsolt polgármester: A kérelem az egyháztól jött, nem egy lakóközösségtől. Lehetne
vitatkozni, hogy mely közösség kérése támogatható, vagy milyen szinten támogatható, illetve
mennyiben más az egyes közösségek kérése. Például turisztikai elképzelés, fejlesztés esetén –
meglátása szerint – elvárás az önkormányzattól, hogy olyan beruházást, beruházásokat
valósítson meg, amely még vonzóbbá teszi a különböző turisztikai látványosságokat és
környezetüket a turisták számára. E szerint elvárható lenne, hogy az egyházi létesítmények
környezete rendben legyen. Tisztában van azzal, hogy az itt élők alapvető joga, hogy az Ő
környezetük is élhetőbb legyen.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testületnek arról kellene döntenie, hogy a polgármester úr
javaslatát elfogadja-e és a fejlesztés költségét a pénzügyi csoportvezető beépítse-e a jövő évi
költségvetés tervezetébe, avagy sem. A költségvetés tárgyalásakor a költségvetés
egyenlegének figyelembevételével dönthet arról a Testület, hogy ezen költség annak részét
képezze-e, avagy sem. Közmunkaprogram keretében ezen munkálatok elvégzésére nem lesz
lehetőség.
Krcsméri Tibor képviselő: Abban egyetért a műszaki csoportvezető úrral, hogy esetlegesen
a többi egyházi közösség kérése is hasonló módon teljesíthető lehetne, ha e kérésnek helyt
adnak.
Magyar Tibor képviselő: A katolikus egyháznál sincs parkoló.
Mitykó Zsolt polgármester: Különböző fórumokon találkoznak a különböző igényekkel.
Volt olyan igény, hogy a bel- és külterületi utak felújítására különítsenek el forrást. Készíthető
a műszaki csoport részéről egy olyan költségkimutatás, amely a bel- és külterületi utak
felújítását tartalmazza. Hasonlóan készülhet egy olyan kimutatás is, amely a járdafelújításokat
tartalmazza, mert a Testület forrást biztosít erre a feladatra is. Amíg nem érkeznek be az
igények, nem tudnak költséget kalkulálni, nem tudják a különböző igények költségeit
összevetni. A Mezőhegyesi Református Egyházközség benyújtotta igényét, és látható,
mekkora költséget jelentene az elképzelés megvalósítása. Elképzelhető, hogy a többi egyházi
közösség is benyújtja igényét, hiszen ismeretes, hogy ezen közösségekhez tartozó épületek
vonatkozásában is vannak műszaki problémák. A különböző közösségi problémák
megvizsgálását, megoldását sorba kell venni, de kezelheti a Testület úgy is ezeket a
problémákat, hogy eldönti, támogatja-e az adott kérést, avagy sem.
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Jeszenka Zoltán képviselő: Arra van-e lehetőség, hogy az ilyen jellegű problémákat
globálisan kezelje, tárgyalja a Testület? A költségkimutatás vélhetően rendkívül nagy
összeget fog tartalmazni.
Magyar Tibor képviselő: Több ízben jelezte már testületi ülésen, hogy igen sok utcát
illetően, igen komoly problémák vannak, akár az utak, akár a járdák állapotát vizsgálják. A
felújításokat lépcsőzetes ütemben lehetne megkezdeni, ezáltal annak költsége nem jelentene
akkora terhet a költségvetésnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Célszerű lenne ezt a kérdést globálisan kezelni. Számos
észrevétel érkezett, hogy a közfoglalkoztatási programban miért nem építenek járdát lakossági
kérésre. A közfoglalkoztatási programon belül minisztériumi elvárás, hogy valamely
közfunkciót ellátó intézményt kell érintenie a felújított járdaszakasznak, hiszen közösségi
pénzt közösségi célú járdaépítésre lehet felhasználni. Ezek a felújítások közösségi célokat
szolgálnak. Vannak azonban közösségi célokat szolgáló, funkciókat ellátó közösségi terek és
lakóterületek, amelyeket nem lehet egyformán kezelni. Ellenben nem tesz különbséget bel- és
külterületi fejlesztési célok megvalósítása között. Az önkormányzat igyekszik lehetőségeihez
mérten elvégezni a szükséges felújításokat. Javasolja, ne emeljenek ki egy kérést sem, az
ilyen jellegű problémákat kezeljék globálisan, különítsenek el a költségvetésben egy
meghatározott összeget, úgy, hogy a problémákat tételesen felsorolják.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben a várost érintő minden ilyen jellegű minden problémát
felsorakoztatnának és költséget rendelnének ahhoz, azok megoldása több évig, sőt, több
képviselői cikluson keresztül tartana. A Mezőhegyesi Református Egyházközség kérelme
véleménye szerint teljesíthető lenne. Mivel ezen utcaszakasz egyik oldalán nincs járda és a
már meglévő járda rendkívül rossz állapotban van, a vasúti átjárótól az utca végéig felújíttatná
azt is.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az egyházközség kérelme alapján kidolgozott
költségkalkulációba a járda felújítása nem tartozik bele, tehát az kizárólag a parkoló és bejáró
építésének anyagköltségét mutatja.
Uj Zoltán képviselő: A járda felújításával együtt ezen fejlesztési elképzelést be lehetne
építeni a költségvetésbe. A különböző felújításokat lépcsőzetes ütemezéssel lehetne
megvalósítani.
Kerekes György képviselő: Az egyházközség kérelme felszínre hozta azokat a problémákat,
amelyekkel Mezőhegyesen – egyéb kisebb-nagyobb problémák mellett – küzdenek. Az
önkormányzatnak annyi pénze soha nem lesz, hogy a problémahalmazt egyszerre megoldja.
Értékválasztás kérdése, hogy ki hogyan rangsorolja az elvégezendő feladatokat.
Összeállíthatnak listát, amelyben felsorolják a legsürgetőbb fejlesztési elképzeléseket, de
azokat egyszerre nem fogják tudni megvalósítani. Vitázhat a Testület az egyes fejlesztési
felvetéseket illetően, várhatnak egyéb javaslatot, kéréseket, azonban minden képviselőnek el
kell tudni számolnia a döntésével a lakosság, a közösség irányába. Bármikor is dönt a Testület
a kérelmet illetően, minden képviselőnek el kell tudni döntenie, fel kell tudni vállalnia, hogy
mely fejlesztési elképzelést tartja fontosabbnak, megvalósíthatóbbnak. Jelen esetben van egy
adott kérelem. El lehet halasztani a döntést róla, de szerinte felesleges.
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Mitykó Zsolt polgármester: A reformáció emlékéve alkalmából gesztusértékként javasolta,
hogy az egyházközség kérelmének adjon helyt a Testület. Javasolja, hogy vegyenek
számításba minden olyan elképzelést, kérést, amely felújításra, fejlesztésre irányul.
Rajos István alpolgármester: Az összes beérkező ilyen jellegű kérés, mint például a
tornacsarnok, a sportpálya fejlesztésére irányuló kérés megvalósítása is, a település
infrastruktúráját fejleszti, a helyi közösség javát, érdekeit szolgálja. Más kérdés, hogy azt
milyen ütemben tudják megvalósítani. Az viszont egyértelmű tény, hogy foglalkozni kell a
kérdéssel.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ezen fejlesztési elképzelésekre tervezzenek valamekkora
összegű költséget a 2018. évi költségvetésben? Amennyiben igen, úgy a pénzügyi vezetőnek a
koncepciót ennek megfelelően kell előkészítenie.
Mitykó Zsolt polgármester: A szükséges fejlesztési munkálatok összeírása, összegyűjtése,
költségbecslése rendkívül sok időt venne igénybe.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Elmúlt ülésen az a javaslat is felmerült, hogy járdafelújításokra
különítsen el a Testület egy meghatározott összeget, majd rangsort állít fel a munkálatok
elvégzésére, esetlegesen a lakosságot is be lehetne vonni a munkálatokba.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy kerüljön 1 millió Ft beállításra a költségvetésbe,
konkrét cél meghatározása nélkül. Majd 2018. év közepére a hivatal műszaki csoportja akár
további szakértők bevonásával konkrét összegről tud beszámolni a Testület előtt a szükséges
felújításokat illetően.
Magyar Tibor képviselő: Az ülést közvetlenül megelőzően kiosztásra került egy táblázat,
amely utcaneveket és közúti jelzőtáblákat tartalmaz. Ezen táblákat meg kell vásárolnia az
önkormányzatnak?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A táblázatok tájékoztatásként kerültek kiosztásra, melyben
felsorolták, hogy az önkormányzatnak mely közúti jelzőtáblákat kellene beszereznie, ami igen
komoly költséget ölel fel. Több olyan közúti jelzőtábla van a városban, amely rendkívül rossz
állapotban van, nehezen felismerhető. Egy közúti jelzőtábla ára körülbelül 30.000,- Ft.
Emellett a volt Kantár épület és a Polgármesteri Hivatal épülete közötti útszakasz forgalmi
rendjét is rendbe kellene tenni a balesetek elkerülése érdekében. Ezen munkálatokat külső cég
bevonásával tudják elvégezni. Ennek költsége hozzávetőlegesen 1 millió Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: A hiányzó táblákat meg kell vásárolni, a táblák cseréje, javítása,
felújítása még nem kötelező, az pontosítást igényel. A Rendőrség is jelzéssel él, ha valahol
hiányosságot, hibát észlel a táblákat illetően. Tájékoztatás jelleggel került ez a Testület elé, és
kéri, hogy tanulmányozzák át a táblázatot, illetve jelezzék, ha valahol további hiányosságot
észlelnek.
Kéri, hogy a 2018. évi költségvetésbe építtessen be a Testület 1 millió Ft-ot járda- és
útfejlesztésekre, majd 2018. II. félévre készíttessen egy koncepciót a fejlesztésekre
elkülönített összeg felhasználásáról, és a további munkálatok ütemezéséről.
Krcsméri Tibor képviselő: Az 1 millió Ft nagyon kis összeg lesz erre a célra.
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Mitykó Zsolt polgármester: Ezen összeg nem a komplett fejlesztési elképzelés
megvalósítására kerülne beépítésre, hanem olyan munkálatok elvégzésére, ahol gondok
merülnek fel, például a járdák balesetveszélyes állapotba kerülnek, és így tovább.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat rendkívül súlyos anyagi nehézségekkel küzd.
A költségvetési tervezet tárgyalásánál megvizsgálják, hogy sok egyéb tétel mellett ezen
összeg mennyiben befolyásolja a költségvetési egyenleg alakulását.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető:
befolyásolhatja a pályázatok jövőbeni alakulása.

A

költségvetést

nagymértékben

Mitykó Zsolt polgármester: Tisztában van azzal, hogy ez az összeg nem oldja meg még a
legsürgetőbb problémákat sem, de látja a lakosság, hogy a Testület foglalkozik a kérdéssel.
Kéri a további kérdéseket, véleményeket, más javaslatokat. Mivel kérdés, vélemény, más
javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a közterületi útburkolatok
felújítására, javítására 1 millió Ft keretösszeget biztosítson az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének dologi kiadásai terhére, kézfelnyújtással jelezze.
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:
221/2017.(XI.29.) Kt. számú határozat
Közterületi útburkolatok javítására keretösszeg meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterületi útburkolatok
felújítására, javítására 1 millió Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének dologi kiadásai terhére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezésekor
vegye figyelembe, és azt a költségvetésbe építse be.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Buszmegálló építésére irányuló kérelem
Mitykó Zsolt polgármester: Az elmúlt ülésen arról döntött a Testület, hogy felkéri a jegyzőt,
kérjen közútkezelői és hatósági állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a II. József krt. és a
Komlósi út kereszteződésébe áthelyezhető-e a jelenleg Komlósi úton található buszmegálló és
ennek milyen engedélyezési és kivitelezési feltételei és költségei vannak. A terület bejárása
megtörtént. A bejárásról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakvéleménye elkészült, melyet
tartalmában az alábbiakban ismertet:
„A mai napon a Mezőhegyes, Komlósi út (4427 jelű út) 3. számú ingatlan előtti autóbusz
megállóhely mellett elhelyezendő autóbuszváró létesítése tárgyában tartott helyszíni
egyeztetéssel kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszem.
Az autóbusz megállóhely mellett elhelyezendő autóbuszváró létesítéséhez elviekben a
Magyar Közút NZrt. Békés Megyei Igazgatósága hozzájárul az alábbi feltételekkel:
- Az autóbuszváró a helyszíni egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően a létesítendő
peron és a gyalogjárda között helyezhető el. A buszváró létesítéséhez az árok részleges
feltöltése továbbá, emiatt áteresz beépítése szükséges.
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- A kivitelezés megkezdéséhez közútkezelői hozzájárulásunk szükséges.
- Az utasvárót és a kialakítandó peront, gyalogjárdát terveztetni szükséges. A tervekben
részletesen foglalkozni kell továbbá az útburkolatról lefolyó csapadék elvezetésével.
- A terveket 2 példányban igazgatóságunkhoz be kell nyújtani jóváhagyásra, hozzájárulás
ezután adható ki.
- Amennyiben a munkavégzés során a közúti forgalom is érintve van, úgy a 3/2001 (I.31.)
KöViM rendeletben meghatározottak szerint, a kivitelezés megkezdése előtt min. 30
nappal külön ideiglenes forgalomszabályozási tervet kell készíteni, az e-UT 04.05.12.
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak figyelembe vételével, melyet a Magyar Közút
NZrt. Békés Megyei Igazgatóságával egyeztetni kell.
- Jelen előzetes elvi nyilatkozat munkavégzésre nem jogosít, valamint nem mentesít a
munka kivitelezéséhez egyébként szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások
beszerzésének kötelezettsége alól.”
Szentmihályi Ferenc jegyző: A szakvélemény a jelenlegi buszmegálló átépítésére,
autóbuszváró kiépítésére irányul. A Testület azon elképzelése, hogy helyezzék át a
buszmegállót, nem megvalósítható. Ennek oka az, hogy az érintett helyszín 50 méteres
távolságon belül helyezkedik el a kereszteződéstől, így az a KRESZ szabályai szerint nem
megvalósítható.
Deli Zoltán képviselő: Tótkomlóson a kereszteződéstől körülbelül 10 méterre található a
buszmegálló. Az szabályszerű?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A jelenlegi szabályok szerint nem lehet buszmegálló a
kereszteződéstől 50 méteres távolságon belül. Elképzelhető, hogy amikor megépült a
buszmegálló, akkor még engedélyezett volt. Az autóbuszváró és a buszmegálló hely kiépítését
meg kellene terveztetni, ami már jelentős költséget jelentene. Ezen túlmenően a beruházáshoz
a Magyar Közút NZrt. hozzájárulása szükséges. A kivitelezés is drága lenne.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Mekkora költséget ölelne fel az autóbuszváró és a
buszmegálló kiépítése?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Hozzávetőlegesen 1,5-2 millió Ft-ot.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A kérelmet egy mezőhegyesi lakos nyújtotta be?
Mitykó Zsolt polgármester: A Linamar Hungary Zrt. Orosházi üzemében dolgozó
Fegyverneki Mihály mezőhegyesi lakos kérte a Komlósi úton fedett buszmegálló kiépítését.
Deli Zoltán képviselő: A probléma sok munkába járó embert érint. Ha már a Testület
munkahelyeket nem tud létesíteni, legalább a munkába járásban segítse a vidéken dolgozó
mezőhegyesi lakosokat.
Mitykó Zsolt polgármester: A jelenlegi buszmegálló rendkívül rossz helyen van, hiszen egy
belvízelvezető árok mellett állhat meg a busz. Ezért is érthetetlen számára, hogy miért nem
lehet az autóbuszról történő leszállást figyelembe véve biztonságosabb helyen kialakítani a
buszmegállót. Nem érti, hogy az miért ennyire körülményes.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Fegyverneki úr a Linamar Hungary Zrt. saját üzemi
buszával jár dolgozni. A buszmegállókban nem csak és kizárólag a Volán társaság buszai
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állhatnak meg? Mellesleg egy orosházi cégnek kedvezne az önkormányzat azzal, hogy
buszmegállót épít ki. Emellett persze annak a viszonylag kevés mezőhegyesi lakosnak is, akik
abba az irányba utaznak.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben egy nem a Volán társasághoz tartozó busz nem a
menetrendszerinti járat időpontjában érkezik a buszmegállóba, és nem zavarja, akadályozza a
menetrendszerinti közlekedést, úgy igénybe veheti azt megállóhelyként.
Uj Zoltán képviselő: Tudomása szerint nem sok busz közlekedik abba az irányba, mert
Tótkomlósra, Orosházára más útvonalon szállítja az autóbusztársaság az utasokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a témát vegyék le napirendről, majd a
későbbiekben térjenek arra vissza. Kéri, akinek további kérdése, véleménye, más javaslata
van, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes, Komlósi út 3. számú ingatlan előtti autóbusz
megállóhely mellett elhelyezendő autóbuszváró létesítésére irányuló kérelmet vegye le
napirendről, kézfelnyújtással jelezze.
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:
222/2017.(XI.29.) Kt. számú határozat
Autóbusz megállóhely létesítésére irányuló kérelem napirendről történő levétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes, Komlósi út 3. számú ingatlan előtti
autóbusz megállóhely mellett elhelyezendő autóbuszváró létesítésére irányuló kérelmet
leveszi napirendről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. Városi Karácsony megrendezéséhez biztosítandó anyagi támogatásról
Mitykó Zsolt polgármester: Együttes bizottsági ülésen tájékoztatást kaphattak a jelenlévők a
Városi Karácsony elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatosan. A rendezvény 2017. december
19. napján kerülne megrendezésre, 15.30 órai kezdettel. A rendezvény költsége – műsorral,
élelmezéssel együtt – mindösszesen hozzávetőlegesen 470.000,- Ft. Az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
rendezvénytervében 300.000.-Ft-ot biztosított a Városi Karácsony megszervezésére. A
fennmaradó összeg 170.000,- Ft, amelyet valamilyen forrásból biztosítani kellene. A Városi
Karácsony rendezvény az ÁMK épületén belül kerülne megtartásra. Paulikné Szabó Ildikó, a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola intézményvezetője megkereste azzal, hogy a
megjelölt időpont nem feltétlenül lenne jó, mivel több karácsonyi és egyéb sportrendezvény
megtartására kerül sor ezen időszakban. Több rendezvényhez igazodva, a szervezőkkel
együttműködve kellett kijelölni egy olyan időpontot, amely megfelelő lehet mind az óvodás,
mind az általános iskolás, diákotthonos gyermekek és a mezőhegyesi családok számára. Az
együttműködés eredményeképpen a városi rendezvény nem fogja zavarni a csoportok
felkészülését, az iskola karácsonyi és egyéb rendezvényét, illetve a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. évzáró rendezvényét sem. Az időpont kiválasztásánál ezen túlmenően
kiemelt prioritást élveztek a diákotthonos gyermekek, hogy ők is elérjék ezeket a
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programokat. A rendezvény alapvetően a családokra épül, de nem feltétlenül csak családok
megjelenését várja. 15 óra 30 perctől a legkisebb korosztály számára a színházteremben lesz
egy színházi előadás, majd a nagyobb gyermekek részére. Ezt követően, illetve az előadással
egyidejűleg és végig a rendezvény ideje alatt játszóház, illetve kézműves foglalkozások várják
az érdeklődőket. A megvendégelést illetően babgulyás, kalács, kakaó, tej és tea kerülne
kiosztásra. Prioritást kapott a rendezvény kapcsán, hogy folytatnák annak hagyományát, hogy
a véradókat ezen rendezvény keretében köszöntenék. Annak érdekében, hogy a véradók, a
véradás egy kicsit nagyobb figyelmet kaphasson, ezen városi rendezvény keretében
emléklappal köszönnék meg a sokszoros véradók önzetlenségét. Több mezőhegyesi civil
szervezet jelezte, hogy részt fognak venni a rendezvényen, és a foglalkozásokban segítséget
nyújtanak. Az együttes bizottsági ülésen Uj Zoltán és Kerekes György képviselő úr részéről
felmerült, hogy a Testület tagjai lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a hiányzó összeg
biztosításához. Emellett levélben keresi meg a mezőhegyesi vállalkozókat, hogy amennyiben
szeretnének, járuljanak hozzá a rendezvény megszervezéséhez. Amennyiben a rendezvény
megszervezéséhez hiányzó összeget a felajánlásokkal sem tudják biztosítani, úgy a december
13.-ai rendes képviselő-testületi ülésen fogja kérni, hogy egészítsék ki azt a költségvetésből.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a 2017. december 19. napján megrendezendő „Városi Karácsony”
elnevezésű rendezvény megszervezéséhez szükséges anyagi forrás önkormányzati
költségvetésből történő biztosításáról a 2017. december 13.-ai rendes ülésen döntsön, abban
az esetben, ha a költségek fedezéséhez szükséges összeget egyéb támogatásból,
felajánlásokból nem tudják biztosítani, kézfelnyújtással jelezze.
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:
223/2017.(XI.29.) Kt. számú határozat
A „Városi Karácsony” megszervezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2017. december 19. napján megrendezendő „Városi
Karácsony” elnevezésű rendezvény megszervezéséhez szükséges anyagi forrás
önkormányzati költségvetésből történő biztosításáról a 2017. december 13.-ai rendes ülésen
dönt abban az esetben, ha a költségek fedezéséhez szükséges összeget egyéb támogatásból,
felajánlásokból nem tudják biztosítani.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. A Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítésre történő
meghirdetésének megszüntetése
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 116/2015. (V. 28.) kt. sz. határozatában döntött a
Mezőhegyes, Kossuth u. 3. sz alatti, 902/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetéséről. A testület a 200/2015. (IX.30.) kt. sz. határozatban arról döntött, hogy a
pályázati határidőt automatikusan meghosszabbítja minden alkalommal 2-2 hónappal
mindaddig, amíg a felhívásra nem érkezik érvényes ajánlat. Mivel ezt az ingatlant ingyen
használatba adták a Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezetének, így kéri, a
Testület döntsön arról, hogy a Kossuth u. 3. szám alatti ingatlant nem hirdeti tovább
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értékesítés céljából. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 116/2015.(V.28.) Kt.
sz. határozatában értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonban lévő Mezőhegyes, Kossuth
utca 3. szám alatti, belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – ingatlant ne hirdesse meg további
értékesítésre, tekintettel arra, hogy az ingatlant határozatlan időre ingyenes használatba adta a
Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezetének, kézfelnyújtással jelezze.
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:
224/2017.(XI.29.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, Kossuth utca 3. szám alatti ingatlan értékesítésének felfüggesztése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 116/2015.(V.28.) Kt. sz.
határozatában értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonban lévő Mezőhegyes, Kossuth
utca 3. szám alatti, belterületi 902 hrsz-ú – üresen álló – ingatlant nem hirdeti meg további
értékesítésre, tekintettel arra, hogy az ingatlant határozatlan időre ingyenes használatba adta a
Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezetének.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. Felhatalmazás ASP rendszer használatával kapcsolatos szolgáltatási szerződés
aláírására
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2019. január 1-jével csatlakozik az ASP
rendszerhez. A rendszerhez történő csatlakozás kötelező. Ezzel kapcsolatosan a Testület
felhatalmazását kéri, hogy az önkormányzati ASP rendszer használatával kapcsolatos
szolgáltatási szerződést aláírhassa, amint az megérkezik. A szerződés tartalmába nincs
beleszólásuk, így azt a Testületnek nem kell megvitatnia. A Testület a mezőhegyesi illetőségű
PRO-IT Management Kft-vel kötött vállalkozási szerződést az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozás informatikai megvalósítása, a hozzá tartozó eszközök
beszerzése és beüzemelési munkák érdekében. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozási konstrukció
keretében kialakítandó ASP rendszer használatával kapcsolatos szolgáltatási szerződést
haladéktalanul írja alá és küldje vissza annak kézhezvételét követően, kézfelnyújtással
jelezze.
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:
225/2017.(XI.29.) Kt. számú határozat
Felhatalmazás ASP rendszer használatával kapcsolatos
szolgáltatási szerződés aláírására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 csatlakozási konstrukció keretében kialakítandó ASP rendszer használatával
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kapcsolatos szolgáltatási szerződést haladéktalanul aláírja és visszaküldje annak kézhezvételét
követően.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Rajos István alpolgármester: Az ülésről történő késének az oka, hogy az Orosházi kistérség
és a Mezőkovácsházai kistérség együttes ülésén vett részt Tótkomlóson. Az ülésen a Területés Településfejlesztési Operatív Programokkal kapcsolatosan döntöttek, illetve e témában
tartottak tájékoztatót.
Az együttes ülésen részt vett Dr. Takács Árpád Úr, a Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja, Zalai Mihály Úr, a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke, illetve Simonka
György Országgyűlési Képviselő Úr is. Zalai Mihály Elnök Úr tájékoztatójában kiemelte a
TOP programok fontosságát. Kihangsúlyozták, hogy a TOP programok keretén belül első
körben a támogatási szerződések aláírásra kerültek. Az Elnök Úr tájékoztatta a jelenlévőket és
kiemelte továbbá, hogy Simonka György országgyűlési képviselő úr közbenjárása nélkül ezek
a programok nem valósulhattak volna meg. A lehatárolt keret, amelyen belül Mezőhegyes is
elnyerte a TOP fejlesztési forrásokat, jól bizonyítottan és kimutathatóan megmutatja pozitív
eredményeit. A szabad keret terhére beadott pályázatok egyike sem került még elbírálásra.
Kiemelte azt a fontos szerepet, amelyet az előkészítő munka során a lehatárolás kapcsán az
országgyűlési képviselő úr végzett, és a mögötte lévő csapat a megfelelő szakmai
alátámasztással elő tudta készíteni a TOP pályázatokat. Ennek köszönhetően nyerhetett
fejlesztési forrásokat többek között Mezőhegyes is.
Az együttes ülésen fontos hangsúlyt kapott a Calendula kártya bevezetésének ismertetése.
Mezőhegyesen is meg fognak jelenni a fizetési ponttal kapcsolatos terminálok,
reklámhirdetések, zászlók. Immár Mezőhegyesen is lehet 1-2 üzletben találkozni azokkal. A
Calendula kártya bevezetése 2018. január hónapot követően várható. Azoknál a
vállalkozásoknál, együttműködő partnereknél, akik szeretnének csatlakozni a rendszerhez,
fizetési pontokat alakítanak ki, ingyenes terminálok kerülnek kihelyezésre, és ezáltal a
kártyával rendelkező lakosság is nagy kedvezményekben részesülhet. A kártyatulajdonosok
különböző szolgáltatásokat különböző kedvezményekkel vehetnek igénybe. A Calendula
kártyával kapcsolatos mindennemű információhoz lakossági fórum keretében juthatnak hozzá,
amely 2018. január hónapban kerül megtartásra. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
is részt vett az együttes ülésen. Az egyesület tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy elindultak
azok a pályázatok, amelyeket kisvállalkozások, őstermelők és civil szervezetek vehetnek
igénybe. Ezen túlmenően az önkormányzatok is indulhatnak ezeken a pályázatokon, és
meglátása szerint élni kell ezzel a lehetőséggel is. Attól függően, hogy ki nyújtja be a
pályázatot, a támogatás intenzitása 60, 70 és 90 %-os lehet. A LEADER pályázatok kapcsán
volt Mezőhegyesen egy tájékoztató, amelyen sajnos nagyon kicsi volt az érdeklődés. Ezekre
több mint ezer szervezet, vállalkozás, önkormányzat nyújthatja be a pályázatát. Ezek a
pályázatok többé kevésbé úgy vannak összeállítva, hogy ténylegesen segítsék a
vállalkozásokat, a források eljussanak az érintettekhez. Kérte az Egyesület vezetőjét, Ruck
Márton Urat, hogy amennyiben jelentkeznének a pályázatra a mezőhegyesi vállalkozók, civil
szervezetek, őstermelők, úgy szervezzék össze őket. Minimum 10 fő esetén helyben
tájékoztatót tartanak, és segítséget nyújtanak.
Az együttes ülésen aláírásra került az az együttműködési megállapodás, amely a kunágotai és
az orosházi orvosi ügyeletet erősítette meg, és amelynek alapmegállapodása 2017. december
6. napjával szűnt volna meg.
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Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr tájékoztatást nyújtott arról, hogy fontos és jelentős
változások vannak a kormányzati szférában, a kormányhivatalok működésében.
Kihangsúlyozta, hogy változások várhatóak a kormányhivatalok működésében annak
tekintetében, hogy nem egy ellenőrző szerepet betöltő hatóságként jelennek meg a jövőben,
hanem egy segítő, előkészítő hatóságként. A Kormánymegbízott Úr külön kiemelte – amiért
köszönetet is mondott – Mezőhegyes szerepét. Kiemelte a Mezőkovácsházai Járásban
felállított mezőhegyesi kiállítás sikerességét. Kihangsúlyozta továbbá, hogy milyen fontos
kormányzati funkciók kerülnek kialakításra Mezőhegyesen és milyen nagy volumenű
beruházás valósul meg a Kozma Ferenc utca 11. szám alatti ingatlan megvásárlásával, ezáltal
egyszerűbbé válik az ügyintézés a térség lakosai számára.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek nyílt ülésen további
bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő
rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit:
2017. december 13. 15 óra
Napirendi pontok:
1) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Mitykó József, Gergely László és Pósa István tanyagondnokok
beszámolója
3) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2017. évi tevékenységéről
4) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2017.
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója
6) A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Uj Zoltán képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell
döntenie, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését, az ülésen való részvételt, és az ülést – 1745 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Magyar Tibor
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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