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Tájékoztató az alpolgármester választásról
A zavartalan önkormányzati
munka ellátása érdekében a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legalább egy alpolgármestert valamennyi településen
kötelező választani. A törvény lehetővé teszi több alpolgármester
választását is.
Az alpolgármesteri tisztség alapvető funkciója a polgármester
helyettesítése, munkájának segítése, ezért a törvény a polgármester
számára erős jogosítványt biztosít
azzal, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésen a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
Herczeg Zsolt polgármester
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019.
november 7-i alakuló ülésén 2 főállású alpolgármester megválasztására tett javaslatot, Szűcs Dániel és dr.
Siposné Varga Ildikó helyi önkormányzati képviselők személyében.
A Képviselő-testület a kötelező
jogszabályi előírás ellenére az alakuló ülésén nem választott alpolgármestert, alpolgármestereket, így
megvalósítva a mulasztásos törvénysértést.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal (továbbiakban:
Kormányhivatal) 2019. december
18-án kelt levelében törvényességi
felhívás keretében szólította fel a
Képviselő-testületet a mulasztásos
törvénysértés megszüntetésére. Ezt
követően Herczeg Zsolt polgármester Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. január
30-i, és február 27-i rendes ülésére
is előterjesztette az alakuló ülésen
tett javaslatát a 2 főállású alpolgár-

mester megválasztására vonatkozóan. A Képviselő-testület ezen ülésein sem választott a polgármesteri
javaslat alapján alpolgármestert,
alpolgármestereket, így fenntartva a
mulasztásos törvénysértést továbbra is.
Ezt követően a Kormányhivatal
keresettel fordult a Debreceni
Törvényszék felé, amely 2020.
május 6-án kelt ítéletében megállapította a Képviselő-testület mulasztásos törvénysértését. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény 129. § (3) bekezdése előírásai alapján, ha a bíróság a
mulasztást megállapítja, a mulasztó szerv - azaz a Képviselő-testület
- köteles az elmulasztott cselekményt 30 napon belül megvalósítani.
Amennyiben a 30 nap elteltét
követően sem sikerül alpolgármestert választani, a Kormányhivatal
ismételten keresettel fordul a
Debreceni Törvényszék felé, amely
már ítéletében a Kormányhivatalt
hatalmazná fel az alpolgármester
kijelölésére, így megszüntetve a
törvénysértést. Tehát az alpolgármester már nem helyben kerülne
megválasztásra,
hanem
a
Kormányhivatal döntene a polgármester javaslatát figyelembe véve
egy fő alpolgármester megválasztásáról.
Időközben
Magyarország
Kormánya a veszélyhelyzet kihirde-

téséről szóló 40/2020. (III.11.)
Kormányrendelet alapján kihirdette
a veszélyhelyzetet Magyarország
területére, ami azt jelenti, hogy a
veszélyhelyzet időszakában a
Képviselő-testület nem ülésezik,
nincs döntési jogköre.
A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Herczeg Zsolt polgármester gyakorolja Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét.
A fentiek alapján polgármester úr
saját hatáskörben meghozhatta
volna a döntést a képviselő-testület
tagjai véleményének kikérése nélkül.
Polgármester úr 2020. május

12-én– immár negyedik alkalommal – tett javaslatot 2 főállású alpolgármester megválasztására Szűcs
Dániel és dr. Siposné Varga Ildikó
helyi önkormányzati képviselők
személyében, mely javaslat tekintetében személyesen (2 fő vonatkozásában telefonon) kikérte, meghallgatta minden helyi önkormányzati
képviselő véleményét.
Szűcs Dániel helyi önkormányzati képviselő 2020. május 13-án
tett nyilatkozatában vállalta polgármester úr felkérésére a főállású
alpolgármesteri tisztség betöltését.
Dr. Siposné Varga Ildikó helyi
önkormányzati képviselő 2020.
május 13-án tett nyilatkozatában
nem vállalta polgármester úr felkérésére a főállású alpolgármesteri
tisztség betöltését.
Ezt követően polgármester úr
2020. május 13-án az 58/2020.
(V.13.) sz. polgármesteri határozatában a képviselő-testület tagjai
közül alpolgármesternek Szűcs
Dániel helyi önkormányzati képviselőt választotta meg. Ezzel a döntésével törvényi előírásoknak tett
eleget, megszüntette a mulasztásos
törvénysértést.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Bemutatkozik Mezőtúr alpolgármestere
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„Ne féljetek!” - Bátorító gondolatok
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Polgármesteri sajtótájékoztató
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„Pünkösd... Fényedben élek!”
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Városi Teremlabdarugó Bajnokság
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Bemutatkozik Mezőtúr alpolgármestere

Május 13-án került sor Szűcs
Dániel alpolgármesterré való kinevezésére, aki több mint 10 éve jelen
van Mezőtúr közéletében. 33 éves,
hosszú ideje él együtt kiegyensúlyozott, boldog kapcsolatban párjával és az ő gyermekeivel. 2010 óta
dolgozik az Önkormányzatnál,
mint képviselő, a 6. számú választókörzetben szerzett háromszor is
egyéni mandátumot. Gyermekkora
óta érdeklődik a politika iránt, mindig érdekelte Mezőtúr jelene és
jövője. Végzettségét tekintve testnevelés-történelem szakos tanár, illetve felsőfokú tanulmányait folytatva
a Neumann János Egyetemen szerzett kereskedelem-logisztika végzettséget. Az utóbbi években ezen a
szakterületen dolgozott az FF
Fémfeldogozó Zrt.-nél, mint logisztikai
vezető
helyettes.
Az
Önkormányzatnál a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottságot kilenc
évig vezette, mely idő alatt igyekezett a helyi kulturális életet még
színesebbé tenni, új programokat
létrehozni, a meglévőket pedig méltóvá tenni hírnevükhöz. A sportok
szerelmese. Hosszú évekig úszott,
majd kézilabdázott, később pedig
sportvezetőként vállalt szerepet:
2011 óta vezeti a MAFC Férfi
Kézilabda Szakosztályt és az

Egyesület elnökségi tagja.
- Mit tart alpolgármesterként a
legfontosabbnak, milyen céljai és
elképzelései vannak?
Sz. D.: - Nagyon fontos, hogy a
következő hetekben részletesen
megismerjem a Hivatal és az
Önkormányzat
feladat-ellátási
rendszerének
működését.
Elsődleges célom az, hogy csak
úgy, mint most, a feladat-ellátási
rendszer biztonsággal működjön.
Az
elmúlt
10
évben
az
Önkormányzat által ellátandó feladatok jelentős mértékben megváltoztak, ezekhez a cégeinket folyamatosan hozzáigazítottuk, átalakítottuk. Elmondhatjuk azt, hogy a
jelenlegi struktúra alkalmas a
feladatok megfelelő szintű ellátására, de ez nem azt jelenti, hogy a
jövőben ne lennének ezzel kapcsolatosan feladataink, illetve ne lehetne ezek hatékonyságán tovább javítani. A vírus miatt a működés terén
aktuális feladatunk az, hogy a költségvetést módosítsuk, mivel várhatóan az iparűzési adó területén
csökkenésünk lesz. Az ezzel kapcsolatos egyeztetésekbe már én is
bekapcsolódtam.
A fejlesztési területen a legfontosabb feladatunk az, hogy a jelenleg
folyamatban lévő projektjeinket
sikeresen megvalósítsuk, illetve
lezárjuk. Jó hír, hogy a TOP kerékpárút beruházások hamarosan elindulhatnak, melyek összértéke 750
millió forint. Nagyon fontos lesz a
jövőben, hogy Önkormányzatunk
minél több pályázati lehetőséget
kihasználjon, minél több pályázati
forrást tudjunk Mezőtúrra hozni.
Erre várhatóan két nagy pályázati
terület lesz, az egyik a 2021-2027-es
EU költségvetési ciklusban kiírt
pályázatok, a másik a Modern
Kisvárosok Program.
- Lehet már tudni, hogy milyen

területekkel fog konkrétan foglalkozni?
Polgármester úrral elkezdtük az
egyeztetéseket, aki azt várja el
tőlem, hogy minden területre
legyen rálátásom, hiszen egy alpolgármesternek a fő feladata a polgármester helyettesítése. A következő
napokban fogjuk ezen túlmenően
megtárgyalni azt, hogy konkrétan
mely területek tartoznak majd az
irányításom alá. Azt már biztosan
tudom, hogy a turisztika ezek közé
fog tartozni, amelyet már régóta a
szívügyemben tartok. Célom, hogy
turisztikai értékeinket mind a
Mezőtúriaknak, mind az idelátogatóknak összefogva, csomagban tudjuk vonzóvá tenni. Ennek kidolgozása már folyamatban van, úgy,
mint a Hortobágy-Berettyó főcsatorna város melletti szakaszának
rendbetétele, a vízi sportélet újraélesztése, a kikötő bővítése. Azon
fogok dolgozni, hogy a holtág rendszerünkben rejlő turisztikai vonzerőt tovább népszerűsítsük, kiemelve a horgász turizmust és ehhez
hozzákapcsolva városunk egyéb
turisztikai értékeit. Nagy öröm számomra, hogy ezen a területen felül
a sport, az oktatás és a kultúra területeinek felelőse is én leszek. Ezen
feladatok hozzám közel állnak,
hiszen hosszú évek óta dolgozom
ezekben és minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy nagyon sok
fejlődést értünk el ezeken a területeken is. De mindig van hová
továbbfejleszteni, így például fontosnak tartom a mezőtúri sportturizmus lehetőségeinek hatékonyabb kihasználását és a már meglévő rendezvényeink színvonalának emelését. Nagyon örvendetes,
hogy számos, sikeres civil kezdeményezés is van városunkban.
Ezek közül kiemelném az East Fest
Mezőtúrt, amely szervezőivel évek

óta gyümölcsöző kapcsolatot ápolok és továbbra is fontosnak tartom,
hogy ez a fesztivál még számos évig
ugyanilyen hatékonyan vigye hírnevét településünknek határon
innen és túl. Tudom, hogy sokan
várják a mozi nyitását, amely a
vírus miatt kialakult pénzügyi helyzet miatt az idei évben nem tud létrejönni, de örömmel mondhatom
el, hogy a tervek szerint jövőre
megvalósul a beruházás.
- Alpolgármesteri kinevezése
lesz –e hatással képviselői munkájára?
Sz. D.: - Amennyiben hatással is
lesz, csak pozitív értelemben. Eddig
is sok eredményt sikerült elérni a 6.
számú választó körzetben, de
továbbra is nagyon fontosnak tartom a körzetemben élők érdekeinek és a város lakosságának maximális képviseletét. Aki ismer, az
tudja, hogy eddig is korrekt kapcsolatot ápoltam nemcsak a frakciónkon belül, hanem a mindenkori
képviselőtársakkal. Továbbra is
elengedhetetlennek tartom, hogy a
hasznos véleménycseréket követően, fontos kérdésekben egyet tudjunk érteni, hiszen csak ez viheti
előre Mezőtúrt a fejlődés útján.
-Köszönöm szépen alpolgármester úr. Munkájához sok sikert és
nagyon jó egészséget kívánok!
Nagyon köszönöm és ezúttal
szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik bizalmat szavaztak nekem az elmúlt években.
Külön szeretném megköszönni polgármester úrnak a megtisztelő felkérést és nem utolsó sorban családomnak, akik mindig és mindenben támogatnak és mellettem állnak.
-SZERK.-

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők!

A járványügyi helyzetre hivatkozva a 2020. június 12-ére meghirdetett
VUJITY TVRTKO Túl minden határon című előadása elmarad.
Az esemény – reményeink szerint – a 2021-es év első felében
pótlásra kerül.

Magyarország Kormánya 46/2020 (III. 16.) kormányrendelete értelmében rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.
A korlátozásra való tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft. szervezésében tervezett mezőtúri
Városi Gyermeknap (2020. május 31.) elmarad.
Tisztelettel a főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.
nevében:

A Közösségi Házban vásárolt jegyek a Közösségi Ház nyitását
követően a pénztárban visszaválthatóak lesznek.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

Bordács László
ügyvezető

2020. május 22.
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi
Televízió
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Tisztelt Mezőtúriak!
A veszélyhelyzet alatti alpolgármesteri kinevezéssel kapcsolatban
az alábbiakban ismertetjük a TEKE
(Tegyünk Együtt Közösségünkért
Egyesület) álláspontját.
Mint ahogy Ön is tudja, a tavalyi
önkormányzati választáson egyesületünk a 8 egyéni körzetből 5 egyéni mandátumot szerzett, a ránk
adott jelentős számú szavazatból
adódóan egy képviselőnk jutott be
a mezőtúri önkormányzatba.
A Fidesz ezzel szemben 3 egyéni
mandátumot szerzett a 2 listás képviselői mellé. Ami azt jelenti, hogy
az önkormányzati képviselők aránya 6:5 a TEKE javára. A Fidesz
által indított polgármesterrel a testületi mandátumok aránya egyenlő
lett.
Mivel a polgármester úr többször
kijelentette, hogy ő Mezőtúr teljes
lakosságának a polgármestere, nem
csak a Fideszé, ezért ajánlottuk mi
fel az együttműködésünket, mivel
véleményünk szerint ez szolgálja a
város érdekét.
Sajnálatos módon az alpolgármester kérdésében azonban nem
tudott megállapodni a képviselő
testület. A polgármester minden
alkalommal két főállású alpolgár-

mesterre tett javaslatot, Szűcs
Dániel és dr. Vargáné Sipos Ildikó
személyében. A mi véleményünk
kezdettől fogva az volt, hogy a
város gazdasági helyzete és egyre
csökkenő feladatai miatt – az utóbbi egy évtizedben rengeteg feladatot és hatáskört vontak el a településektől – két főállású alpolgármester
nem szükséges, mi több ez luxus
lenne. Mindezek ellenére a felhatalmazási törvénnyel élve a polgármester 2020. május 13. napján
kinevezte Szűcs Dániel képviselő
urat alpolgármesternek.
A kinevezés napját megelőzően
egy rövid – pár perces - beszélgetésen kikérte a polgármester a TEKE
képviselőinek a véleményét.
Egyben ismét felkérte Dr. Siposné
Varga Ildikót is az egyik főállású
alpolgármesteri
posztra.
Dr.
Siposné Varga Ildikó a város gazdasági helyzetére, illetve a választási
eredményekre hivatkozva nem
fogadta el a felkérést.
A TEKE javaslata – amelyet, mint
a TEKE frakcióvezetője írásban is
megküldtem a polgármesternek
2020. május 12-én - két társadalmi
megbízatású alpolgármester volt. A
javadalmazásukra bruttó 150.000

Közlemény a református templomok
újranyitásáról
A Magyarországi Református Egyház döntése szerint Mezőtúron is
megnyitottuk a református templomokat. Az óvintézkedések megtartása
mellett szeretettel várjuk a kedves testvéreket a hétközi alkalmakra és a
vasárnapi istentiszteletekre a megszokott rendben (Újvároson
9.00 órakor, Belvároson 10.00 órakor). Az egyházközségi
óvintézkedések szabályairól a mezotur.reformatus.hu honlapon
található tájékoztatás.
Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma

Felhívás
Mezőtúr Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonában
lévő alábbi járműveket:
1. IFA W50 típusú 1988-ban gyártott fix platós teherautó
2. Iveco Daily 35C13 típusú 2001-ben gyártott 6 személyes platós
kisteherautó.
A gépjárművek előzetes egyeztetés után 2020. május 26-án délelőtt
10 órakor tekinthetőek meg.
A gépjárművekre vonatkozó vételi ajánlatot legkésőbb 2020. május 29–
ig írásban kell benyújtani emailben (intezmenyellato@mturiellato.hu)
vagy postai úton a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. (5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.)
részére.
További információ munkaidőben 8:00 és 15:00 között
telefonon kérhető:
(+36)56/350-037

Ft-ot javasoltunk, ami értelemszerűen 300.000 Ft összesen a két fő
esetében. Ezzel szemben a jelenlegi
kinevezett (nem megválasztott)
alpolgármester havi juttatása kb.
550.000 Ft+ egyéb juttatások, tehát
durván 600.000 Ft, ami éppen duplája az általunk javasoltnak.
A város irányítását tekintve nem
lett volna előzmény nélküli, hogy a
polgármester munkáját nem főállású alpolgármester segítette volna,
hiszen 2010-ben pont Herczeg Zsolt
volt, aki csak félállású alpolgármestert kért fel Patkós Lajos személyében.
Döntsék el Önök is, ez takarékos
gazdálkodásra vall-e vagy sem,
hiszen mindenki látja és saját bőrén
is érzi, hogy milyen megszorítások
vannak a munkahelyeken.
Ezt a polgármesternek is tudnia
kell, hiszen ő jelentette be, a járvány miatt a város költségvetését
170 millió forinttal érintő megszorításokat.
Az általunk javasolt megoldással
4,5 év alatt hozzávetőlegesen 14
millió forintot takarított volna meg
a város, amiből igen sok dolgot el
tudtunk volna végezni az Önök
javára.

Ezzel a kinevezéssel a polgármester úr bebizonyította, hogy csak
a Fidesz érdekeit szolgálja, és nem
Mezőtúr város teljes lakosságát
képviseli!
Mindezek alapján a mi képviselőcsoportunk Szűcs Dániel képviselőt nem fogadhatja el alpolgármesternek, és rendkívül sérelmezzük
ezt a gyors eljárást, amit a polgármester megvalósított. Minket is
megdöbbentett a gyors lépés,
hiszen a polgármester az előzetes
tárgyalásokon többször kijelentette, hogy egy ideig ő egyedül is ellátja a város irányítását.
Ha Szűcs Dániel szem előtt tartaná a város költségvetését és a
választási matematikát, csak társadalmi alpolgármesteri posztot vállalt volna el, azt is csak Dr. Siposné
Varga Ildikóval együtt, aki szintén
társadalmi megbízatásban látta
volna el az alpolgármesteri tisztséget.
Álláspontunkat visszaigazolta az
élet, hiszen a veszélyhelyzetben is
tudott alpolgármester nélkül
működni Mezőtúr.
TEKE-képviselőcsoport

Felhívás
Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának
Képviselőtestülete által alkotott és többször
módosított, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú
rendelet alapján a „Botyánszky
János” díj átadásának időpontja a
jelenlegi egészségügyi helyzetre
való tekintettel, egyelőre nincs meghatározva.
A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársukért,
vagy embertársaikért való önzetlen
emberségről, segítőkészségről tesznek tanúbizonyságot és ezzel
kiemelkedő példát mutatnak.
A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2020.
június 12-ig, melyet Mezőtúr Város
Képviselő-testületének Művelődési,

Oktatási és Sport Bizottságához kell
írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1. címre) eljuttatni. A
javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy nevét, rövid
életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1 legfeljebb
2 gépelt oldal terjedelemben.
A beérkezett javaslatok alapján a
díj odaítéléséről a képviselő-testület
dönt.
A kitüntetések adományozásával
kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél
(Tel.: 56/551-913, email: toth.
adam@mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.
Herczeg Zsolt
polgármester

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Polgármesteri sajtótájékoztató

Herczeg Zsolt polgármester úr
május 6-án sajtótájékoztatót tartott
az elmúlt hetek polgármesteri döntéseiről.
Herczeg Zsolt: - Mindannyian
tudjuk, hogy olyan időszakot élünk
most, melyben életünk teljes mértékben megváltozott, ez igaz az
önkormányzati szférára is, hiszen a
vonatkozó katasztrófavédelmi törvény alapján ebben a helyzetben –
veszélyhelyzetről beszélek – a polgármester hozza meg azokat a döntéseket, melyeket normál esetben a
képviselő-testület, vagy a bizottságai hoznak meg. Én a magam részéről ehhez annyit tudok hozzátenni,
hogy már nagyon várom azt, hogy
képviselőtársaimmal újra tudjak
találkozni, amikor a döntéseinket a
régi, megszokott formában hozzuk
meg. Ez sajnos nem rajtam múlik,
minden bizodalmam abban van,
hogy lehetőség szerint ennek az
időszaknak minél hamarabb vége
lesz, és az életünk visszatérhet a
normál kerékvágásba. Meghozott
döntéseimről a tájékoztatót ketté
kell választani. Van a döntéseknek
olyan része, melyek esetében fajsúlyuknál fogva a képviselő-testület
véleménye nem lett kikérve, a többi
előterjesztés vonatkozásában azok
kiküldésre kerültek a képviselők
részére egy olyan tájékoztató levéllel, melynek lényege, hogy a javaslataik megfogalmazásába természetesen a bizottságok külső tagjait is
bevonhatják. Ezt követően pedig
minden előterjesztésről elektronikus úton küldhették el a véleményüket. Elsőként tehát azokról a
döntésekről
fogok
beszélni,
melyekkel kapcsolatban nem a testületi tagoktól kértem véleményt,
hanem a kollégáktól, és az önkormányzati gazdasági társaságtól (pl.
lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatban).
- Milyen pályázatokkal kapcsolatban született döntés?
H. Zs.: - Két olyan pályázatról
van szó, melyek a TOP CLLD projektet érintik, és a Mezőtúri

Turizmusfejlesztési Kft. volt mindkét esetben a pályázó. A Kft. pályázatot kíván benyújtani „A helyi
hagyományok, kulturális értékek és
tudományos ismeretanyag átadását
szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” címmel, a
projekt értéke 5 millió Ft. A Kft.
célja, hogy a pályázat benyújtásával hagyományőrző alkotótáborok
szervezésével támogassa a helyi
értékek megőrzését (kézművesség,
gasztronómiai kultúra). Ezzel kapcsolatosan természetesen azt a döntést hoztam, hogy nyújtsa be a Kft.
a pályázatot, hiszen a CLLD-ben
vannak még szabad forrásaink, és
ha nem érkeznek be megfelelő
pályázatok, melyek teljes egészében pénzügyileg nem fedik le az
önkormányzat által elnyert teljes,
akkor a fel nem használt részt vis�sza kell fizetni. Nyilván a pályázat
nemes célt szolgál, így a döntésem
pozitív volt.
A másik pályázat címe a Civil társadalom erősítése, célja pedig a
helyi sport és kulturális hagyományokkal kapcsolatos (előadások,
bemutatók, táborok stb. szervezése), összege pedig 4 millió Ft.
Természetesen itt is az a döntés
született, mint az előzőnél, a Kft.
nyújtsa be a pályázatot.
- A fejlesztések terén mit tud
elmondani, Polgármester úr?
H. Zs.: - Aktualitás, hogy önkormányzatunk közbeszerzési tervét
mindig a történésekhez igazítjuk.
Két új sorral lett kiegészítve a terv,
az egyik a turisztikai projektünk, a
másik pedig a Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron elnevezésű projekt keretein belül megvalósítandó
eszközbeszerzési eljárás.
- Mit tudhatunk az első lakáshoz
jutást elősegítő támogatásról?
H. Zs.: - Nemrégiben sávossá alakítottuk a támogatási rendszerünket. Amennyiben az ingatlan vételára 2 millió Ft, vagy az alatti, akkor
75 ezer Ft vissza nem térítendő
támogatást adunk, 2 és 4 millió Ft
között 125 ezer Ft-ot, 4 és 6 millió
forint között 150 ezer Ft-ot, 6 millió
Ft ingatlanár felett pedig 200 ezer Ft
vissza nem térítendő támogatást
adunk a pályázónak. Most hét
mezőtúri fiatalt tudtunk támogatni,
közülük hatan 200 ezer Ft támogatást kapnak, egy fő pedig 150 ezer
Ft-ot. Nagyon örülök, hogy egy
pályázatot sem kellett elutasítanunk, ami abban az esetben történik meg, amikor az ingatlan nem
lakható.

- Miben történt még polgármesteri döntés?
H. Zs.: - Volt egy földgázbeszerzéssel kapcsolatos versenyeztetésünk, mely a Közbeszerzési
Bizottság hatáskörébe tartozott
volna, de itt is saját magam hoztam
meg a döntést. Itt a lényeg az, hogy
a 20 m3/h-nál nagyobb gázmérőkapacitással rendelkező fogyasztási
helyeinket az ott elfogyasztott gáz
tekintetében meg szoktuk versenyeztetni a földgáz értékesítő cégeket. Az intézményeinkkel, Kftjeinkkel történt egyezségünk alapján ilyenkor mindig összevont ajánlatot kérünk, mely azt jelenti, hogy
az önkormányzatunkon kívül a
mezőtúri Városi Központi Csodavár Óvoda is beletartozik a közbeszerzési
körbe,
illetve
a
Közművelődési és Sport Kft., valamint az Intézményellátó Kft. is
néhány telephelyével. Az eljárásban három kereskedő céget versenyeztettünk meg, durván 35 millió
forintos értékről beszélünk, ez egy
éves gázfogyasztása az említett
cégeknek és önkormányzatunknak.
A lefolytatott verseny következtében azt értük el, hogy éves szinten
több, mint 4 millió forinttal olcsóbban fogjuk a földgázt beszerezni az
előző évhez képest, természetesen
a legkedvezőbb árajánlatot adó
kereskedő került kiválasztásra.
- Térjünk rá azokra a döntésekre,
melyekben már a képviselő-testületi tagok véleménye is bekérésre
került.
H. Zs.: - Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy mindannyian megfogalmazták, beküldték véleményüket, melyek alapján volt olyan
előterjesztés, amit az eredeti formában nem fogadtam el. Mielőtt válaszolnék a kérdésre, ki kell térjek
egy egészségügyi, szociális bizottsági kompetenciába tartozó előterjesztésre, hiszen a Mezőtúri
Református Egyházközség Idősek

Otthona 2019. évi munkájáról,
2020. évi tevékenységéről, lehetőségeiről szóló beszámoló elfogadása is napirendre került és ebben az
esetben is én hoztam meg a döntést, miszerint természetesen elfogadtam a beszámolót. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy az
Idősek Otthona vezetőségének, dolgozóinak, és nem utolsó sorban
fenntartójának köszönetet mondjak. A felelős, áldozatos munkának
köszönhetően szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy az otthonok
lakói és dolgozói biztonságban vannak.
Időközben hat újabb pályázat
érkezett az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásra, kettőnél 200
ezer Ft-ot, három esetben 150 ezer
Ft-ot, és egy esetben 125 ezer Ft
vissza nem térítendő támogatást
kapnak az igénylők.
A Bizottság napirendjén négy,
lakásbérleti szerződés meghos�szabbításáról szóló előterjesztés is
szerepelt, minden esetben a fenntartó Intézményellátó Kft. javaslatára hagyatkoztam, három esetben
semmi probléma nem merült fel,
egy esetben viszont voltak problémák, de a bérlő kapott néhány hét
haladékot ezek rendbetételére.
- Az Önkormányzat Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítása is napirendre került.
H. Zs.: - A november 7-én történt
módosítást követő mostani módosításnak egyszerűen technikai oka
volt, a folyamatban lévő önkormányzati projektekkel kellett összhangba hozni a rendeletet.
Szükséges aktualizálások, kiegészítések, kormányzati funkciók megnevezése, kódjainak tekintetében
történtek változások.
- Következő napirendi pont az
Önkormányzat tulajdonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás szabá
(folyt. a 6. oldalon)

6
lyairól szóló rendelet módosítása.
H. Zs.: - Három oka volt a rendelet módosításának. Első az a legelő
terület, mely a Bivalyteleptől délre
található, egy 72,9 ha területről van
szó, melyet forgalomképessé minősítettünk a rendelet módosításával
tekintettel arra, hogy befektetői
érdeklődés jelent meg a terület kapcsán. Az elképzelések alapján itt is
naperőművek épülnének, és ahhoz,
hogy önkormányzatunk pályázatot
tudjon kiírni a terület értékesítésére, forgalomképesnek kell lennie az
ingatlannak. Nyilvánvalóan a pályázati kiírásra akkor kerülhet sor, ha a
befektetői szándék hivatalosan is
megjelenik, eddig szóbeli tárgyalás
zajlott. Miután ez megtörténik,
akkor kerül kiküldésre a testületi
tagok részére az erről készült előterjesztés, és a kapott vélemények
alapján fogom eldönteni azt, hogy a
pályázat kiírásra kerül -e, vagy sem.
A rendelet módosításának másik
oka a túrtői stégek bérleti díját érintő kérdés volt. 2012-től a stégek bérleti díja 5 évre 5000 Ft + ÁFA volt,
ami elég alacsony összeg, hiszen ha
megnézzük a Peresi - holtágat, ahol
nem az önkormányzat a tulajdonos, ott 1000 Ft/m2/év a bérleti díj.
Olyan döntés született, hogy a bérleti díjat 5 évre vonatkozóan 15 ezer
Ft + ÁFA összegre emeltük.
A harmadik oka a rendelet módosításának pedig az volt, hogy a még
2008 környékén az Önkormányzat
tulajdonba kapott kb. 500 km-nyi
külterületi utat a törzsvagyonunkba
kellett felvennünk.
Következő napirendi pontunk
témája a köztemetők szolgáltatási
díjai voltak.
A Református
Egyházközség részéről év elején
született egy olyan presbitériumi
döntés, mely alapján új üzemeltetője van a temetőnek. Így velük és az
egyházközséggel is egyeztetve
összhangba hoztuk az ő díjaikat a
mi köztemetőnk díjaival.
- Milyen döntés született az I.
számú Fogorvosi Alapellátás álláshelyének betöltéséről szóló pályázat elbírálásáról?
H. Zs.: - Minden mezőtúri polgár
tudja, hogy Ambrózy főorvos úr
halálával ez a praxis megüresedett.
A praxis jog egy év elteltével visszakerült az önkormányzathoz. A
meghirdetett állásra érkezett is egy
pályázat, de a képviselők többsége
azt javasolta, nyilvánítsuk eredménytelennek ezt a pályázati eljárást, nem azért, mert a doktor úr
beadott pályázata érvénytelen,
hanem a képviselő társaim azon
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igényüket fejezték ki, hogy szeretnének vele találkozni, még mielőtt
döntést hoznának. Így a pályázat
újra kiírásra kerül, bízunk abban,
hogy a veszélyhelyzetnek hamarosan vége lesz, és akkor a testület
tud ülésezni és egy személyes találkozó alapján megbízható döntést
hozni.
Következő előterjesztés a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár éves
szakmai beszámolójáról, és munkatervéről szólt, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak.
Ezúton is szeretném megköszönni

Önkormányzati Hivatal minden
dolgozójának az elvégzett munkát,
továbbra is számítunk mindenkire.
- Polgármester úr elmondta, volt
olyan előterjesztés, melyet a képviselő-testület tagjainak véleménye
alapján megváltoztatott.
H. Zs.: - Így van, egy mezőtúri
polgár vételi szándékát jelezte egy
önkormányzati ingatlan vonatkozásában, mellyel kapcsolatos eredeti
előterjesztést én támogattam tekintettel arra, hogy 2015-ben a képviselő-testületnek már volt ezzel kapcsolatban egy támogatói döntése,

a könyvtár vezetőjének, és munkatársainak áldozatos munkáját.
A Mezőtúri Rendőrkapitányságtól
is érkezett egy beszámoló a 2019.
évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről. Ezzel kapcsolatban nem
született döntés, első olvasatnak
tekintettük, mert képviselőtársaim
többségének itt is az volt a kérése,
hogy szeretnének a kapitány úrral
személyesen találkozni, melyre természetesen a veszélyhelyzet után
kerülhet sor, tehát hangsúlyozom,
csakis ezért lett első olvasat.
A Volánbusz Zrt. autóbusszal
végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló
beszámolójával kapcsolatban csak
örömhírrel szolgálhatok. 2019-re
az Önkormányzatnak nem szükséges anyagilag hozzájárulnia az
elvégzett
közszolgáltatáshoz,
hiszen az állami támogatás a felmerült költségeiket teljes egészében
fedezte. Nekik is köszönettel tartozunk a szolgáltatás elvégzéséért.
- Mit lehet tudni a Közös
Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolóról?
H. Zs.: - A beszámolót jegyző úr,
mint a Közös Önkormányzati
Hivatal vezetője készítette és ezt is
mindenki egybehangzóan támogatta. Sokan azon véleményüket is
kifejtették velem együtt, hogy
köszönik jegyző úrnak, a vezető
kollégáknak,
és
a
Közös

csak akkor a vevőnek nem állt rendelkezésére a vételhez szükséges
összeg. Most újból megkeresett
minket az illető, de több képviselő
társam gondolta úgy, ne adjuk el az
ingatlant, hiszen korábban már
megfogalmaztunk egy olyan alapelvet, hogy inkább vásároljunk ingatlanokat önkormányzati bérlakásoknak, mint hogy értékesítsünk.
Ezáltal az a döntés született, hogy
nem adjuk el a bérleményt, egyébként a bérlő innentől számítva öt
évig még bérli az ingatlant, tehát ez
nem azt jelenti, hogy az utcára
kerül, hanem bérlői jogviszonyban
marad.
- Fontos téma volt a gazdasági
program.
H. Zs.: - Ennek jogszabályi háttere, hogy a választásokat követően
hat hónapon belül el kell, hogy
fogadja a képviselő-testület. Itt is az
volt a szándékom, hogy egy vita
keretein belül alakuljon, formálódjon, nyerje el végső formáját a gazdasági programunk, de ez a jelenlegi helyzetben nem volt biztosítható. Ennek ellenére a program elfogadásra került, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület február 20-án már tárgyalt a témáról, ami a távlati fejlesztési terveket illeti, hiszen a megyei
önkormányzat bekérte az önkormányzatoktól a 2021-2027 időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A képviselő-testületi döntés a
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gazdasági programba teljes egészében beemelésre került. Két részre
kell bontani az Önkormányzat gazdálkodását: működési és fejlesztési
területre. Ami az előbbit illeti, most
is hitel nélkül adottak a működési
feltételeink, a pénzügyi háttér stabil. Ezt kell folyamatosan biztosítani. Ami a fejlesztési területet illeti
pozitívumként kell megemlíteni,
hogy a saját bevételeinkből évről
évre több fejlesztést tudunk megvalósítani, viszont ezek még mindig
nem olyan volumenűek, hogy a
város fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárulnának. Igazán nagy
fejlesztéseket csak pályázati forrásokból tudunk megvalósítani, ezért
Önkormányzatunknak
minden
pályázati lehetőséget meg kell
ragadnia ahhoz, hogy településünk
a lehető legnagyobb ütemben fejlődjön.
- A mostani anyagban milyen fejlesztésekről volt szó?
H. Zs.: - Két projekt is napirenden volt, mindkettő a Közbeszerzési
Bizottság hatáskörébe tartozik. Az
egyik a TOP CLLD-ben az Ifjúsági
Lakótelep játszóterének felújítása
volt. A beruházás összege 6,4 millió
forint. Itt a kivitelező az
Intézményellátó Kft. lesz. A másik
beruházás pedig a TOP 2.1.2. projektünk, azaz a Zöld kapcsolat
kialakítása Mezőtúron, mely 500
millió Ft összértékű. Jelenleg az
eszközbeszerzéseknél tartunk,
melyen belül az utcabútorokról
(padok, hulladéktárolók, stb.)
beszélhetünk, valamint a játszótéri
elemek beszerzéséről. Itt négy
céget versenyeztettünk meg, és
nagyon örülök, hogy ezt a projektet
is az Intézményellátó Kft. nyerte
meg. A beruházás összege bruttó
18,5 millió forint és az alábbi városrészekre vonatkozik: Erzsébet-liget,
Ligeti-tó környezete, a Szabadság
tér, a Petőfi tér, így a Városi Oktatási
Centrum környezete.
Önkormányzatunknál folyamatosan zajlanak az elnyert projektekkel kapcsolatos munkálatok, jó
néhány projekt megvalósítás alatt
áll, valamelyiknél folyik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, mint pl. a Városi
Oktatási Centrum konyhájának a
felújítása, valamint a két kerékpárút
építése. Örömmel tájékoztatom a
Mezőtúriakat, hogy a volt Fóti úti
Tüdőgondozó telkén megépítendő
új idősek napközi otthonára vonatkozó pályázatunk nyert. A projekt
összértéke 166 millió forint.
Miskolczi Adrienn
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„Összefogás a koronavírus elleni védekezésben!”
Tisztelt Mezőtúriak!Az elmúlt
időszakban több jelzést is kaptam
arra vonatkozóan, hogy pénzbeli
felajánlással szeretnék segíteni a
járvány elleni küzdelemben az
egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködőket
(Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézet, mentők), a háziorvosi ellátórendszerben részt vevőket, továbbá az önkormányzati
intézményeket,
társaságokat
megnövekedett feladataik végrehajtásában, a védekezés miatt felmerülő többletköltségeik viselésében.
Mindazok, akik a társadalmi
szolidaritás jegyében ilyen felajánlással kívánnak élni, azt a Polgári
Törvényben szabályozott közérdekű célra tett kötelezettségvállalás
formájában tehetik meg, az alábbi
módon:
- A fenti céllal összefüggésben
magánszemélyek, jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban
kötelezettséget vállalhatnak arra,
hogy vagyoni szolgáltatást teljesítenek
(Mezőtúr
Város
Önkormányzatának címezve levél
vagy e-mail: pmh@mezotur.hu
útján, a borítékon vagy az e-mail
tárgyában a „közérdekű felajánlás”
címszavak feltüntetésével),
- A felajánlásnak a mellékelt
adatlap megfelelő kitöltésével tartalmaznia kell a közérdekű célt
(hozzájárulás a koronavírus jár-

vánnyal kapcsolatos védekezés
költségeihez), a felajánlott vagyoni
szolgáltatás tartamát (összegét),
valamint a szolgáltatás feltételeit
(mely szervezet részére ajánlja
fel), továbbá a felajánló nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét,
adószámát, telefonszámát vagy
e-mail címét, valamint azt, hogy
hozzájárul-e nevének nyilvánosságra hozatalához. Adatlap kérhető
a
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal Déli portáján (a Postával szemben) vagy
letölthető a www.mezotur.hu
városi honlapról
- A közérdekű kötelezettségvállalás a kötelezettségvállaló és
Mezőtúr Város Önkormányzata
között megállapodás megkötésével jön létre, amely megállapodás
aláírására a felajánlás átutalását
követően kerül sor. A bankszámlaszám, ahova az utalás teljesíthető:

Tisztelt Lakosság!
Mezőtúr Város Önkormányzata
a közlekedési szokások változása
miatt szükségesnek tartja a város
közlekedési rendjének felülvizsgálatát. Ennek a felmérésnek a keretében kíváncsiak vagyunk az Önök
véleményére is. Kérjük, hogy
amennyiben van a forgalmi rend
megváltoztatására
vonatkozó
javaslata, kérése van, akkor azt
rövid indoklással 2020.06.05-ig
küldje meg az utkezelo@mezotur.
hu elektronikus levélcímre, vagy
személyesen adja le a Városháza

Déli portáján. A beérkezett jelzések figyelembevételével, az igényeknek és a jogszabályoknak leginkább megfelelő forgalmi rendet
szeretnénk kialakítani városunkban. A kérések, javaslatok megvalósításának lehetőségét egy szakmai bizottság véleményezi. A forgalmi rend felülvizsgálatát, annak
tapasztalatait, megállapításait az
ősz folyamán a képviselő-testület
is tárgyalni fogja.
Herczeg Zsolt

Idézet a mindennapokra
A hajunkat megfésüljük, testünket tisztán tartjuk és ápoljuk.
S a szívünket?
(Kínai bölcsesség)

Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának az OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 1174509715408796-10680005 sz. számlája,
- A közérdekű célra felajánlott
pénzeszközöket Mezőtúr Város
Önkormányzata elkülönítetten
kezeli és az adományozó által teljesített befizetésről az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint (amennyiben a
hatályos jogszabályok igazolás
kiadását írják elő), igazolást ad ki
a tárgyévet követő év január 31.
napjáig,
- A bankszámlára befizetett
pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében az önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy
azokat maradéktalanul a kötelezettségvállalóval kötött megállapodásban megjelölt célra fordítja és
erről a közérdekű kötelezettségvállalót tájékoztatja.

A fenti eljárásrend kizárólag
az egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködők (Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet, mentők), a háziorvosi ellátórendszerben részt
vevők, az önkormányzat által
fenntartott intézmények, illetve
önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok javára tett
kötelezettségvállalásokra vonatkozik!
Kérjük, hogy egyéb szervezetekkel kapcsolatos támogatási
szándékukat közvetlenül azok
vezetői felé szíveskedjenek jelezni.
Tájékoztatom Önöket, hogy felhívásunkra eddig 14 fő adományozótól 600 000 Ft adomány érkezett
a vírus elleni védekezés költségeinek enyhítésére. Az Önkormányzat
szerződést köt az adományozóval,
amelyben megjelölésre kerül, hogy
mely szervezet részére kívánja az
adományt felajánlani, ennek megfelelően, természetesen az adományozó által meghatározott célokra
kerülnek az adományok felhasználásra.
Ezúton is köszönöm mindenkinek az önzetlen felajánlását.
Jó egészséget kívánok!
Tisztelettel és köszönettel:
Herczeg Zsolt
polgármester
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Pályázati felhívás – Fogorvosi praxis
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázatot hirdet Mezőtúr 1. számú fogorvosi
körzetének ellátására, mely területi
ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.
Pályázati feltételek:
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet
szerinti képesítés
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• Az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
• Érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai
tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön
szerzett képesítés esetén az eredeti
nyelven kiállított okirat másolata,
annak hiteles fordítása, valamint a
végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
• Három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolja a büntetlen előéletet
és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

• Magyar Orvosi Kamara tagsági
igazolvány másolata
• Érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás
Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása
• Praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló
dokumentumok másolati példánya
• Egészségügyi alkalmasságot
igazoló okirat másolata
• Egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány,
gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat
másolata
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul
• Pályázó nyilatkozata arról,
hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
abba betekinthetnek
• Pályázó nyilatkozatát arról,
hogy pályázati anyagát a Képviselőtestület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő
ellátás esetén az feladat-ellátási
szerződés rendelkezései, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény az irányadó.
A pályázat benyújtásának
módja:
• A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani
• Postai úton, a pályázatnak
Mezőtúr Város Önkormányzata
címére történő megküldésével
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
1.)

Tisztelt Lakosság!
Tágasabb környezetben, nagyobb területen és régi árakon
2020. május 18-tól újra nyitottuk a főiskolai fitnesz-termünket.
Nyitva tartás hétköznap 9:00-19:00 között.
Helyszín: Városi Oktatási Centrum (Petőfi tér 1.)
A korábban megváltott bérletek továbbra is érvényesek!
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

www.mkskft.hu

• Személyesen: Herczeg Zsolt
polgármester részére, Mezőtúr
Város
Önkormányzata
5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Fogorvosi pályázat”
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
A pályázat elbírálásának módja:
a pályázókat a Képviselő-testület
meghallgatja, a pályázatok elbírálásáról
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát
követő képviselő-testületi ülés
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2020. augusztus 01.
Leírás / Megjegyzések:
- A fogorvosi körzet területi
leírása: A Mezőtúr 1. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását
Mezőtúr
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006. (XII.22.) rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- A fogorvosi körzet jelenleg
helyettesítéssel ellátott, és 2018.
december 01. napja óta tartósan
betöltetlen.
- Eredményes pályázat esetén az
önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a
működés feltételeit rögzítik.
- A praxisjog térítésmentesen
kerül átadásra a nyertes pályázó
részére.
- A fogorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes sza-

bályairól szóló 43/1999. (III.3.)
Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő
területileg illetékes szervével kötött
finanszírozási szerződés alapján
történik.
- A feladatellátás helye: 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 9-11.
szám alatt található fogászati rendelő.
- A fogászati rendelőben lévő
eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja
azzal, hogy a szolgáltató viseli a
rendelőre és a közös használatú
helyiségekre arányosan eső, annak
használatával együtt járó, a rendes
gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák
költségeit.
- Szolgálati lakás biztosítása
egyeztetés tárgyát képezi.
- A pályázat kiírója fenntartja a
jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
- A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Enyedi
Mihály jegyző nyújt a 06-56/551910-es telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének a helye:
•Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának honlapja (www.
mezotur.hu)
•
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának hirdetőtáblája
• Állami Egészségügyi Ellátó
Központ honlapja
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Tájékoztató

A Kormány 207/2020. (V.15.)
számú rendelete alapján a védelmi
intézkedések 2020. május 18-tól
további enyhítésre kerültek.
Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy a 65. életévét betöltött
személyek az élelmiszer üzletet,
drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert-, gyógyászati segédeszközt
forgalmazó üzletet továbbra is 9 12 óra közötti időben látogathatják.
Megmaradt az a rendelkezés,
mely szerint mindenki köteles
üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot
eltakaró eszközt (pl. maszk, sál,
kendő) viselni. Azért, hogy az adott
üzlet dolgozói és vásárlói viselnek-e
maszkot, az adott üzlet tulajdonosa/üzemeltetője a felelős.
Továbbra is mindenki köteles
más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
kivételével – a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni és a másik
embertől lehetőség szerint legalább
1,5 méter távolságot tartani.
Az új Korm. rendelet következtében az alábbi újabb rendelkezések
léptek hatályba:
- A vendéglátó üzletek esetében
most már nem csak a külső teraszokon, hanem a belső, zárt részében
is megengedett a tartózkodás és a
megrendelt étel és ital elfogyasztása, azzal, hogy az ott dolgozók
kötelesek maszkot viselni.
- A belföldi szálláshelyek fogadhatnak vendégeket és a vendégek
számára az ott tartózkodás megengedett.
- 2020. június 01-től a temetést,
valamint a házasságkötést követő
családi rendezvény megtartható,
azzal, hogy a résztvevők száma
nem haladhatja meg a 200 főt. Ezek
a családi rendezvények vendéglátó
üzletekben, szálláshelyeken is megtarthatók és zenei szolgáltatás is
biztosítható.
Felhívom figyelmüket, hogy a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatalban kötendő házasságkötésre vonatkozó rendelkezések nem
változtak. A házasságkötés során a
házasulandókon, a 2 tanún, illetve
a közreműködő anyakönyvvezetőn
kívül 20 fő vehet részt a szertartáson. A házasságkötések lebonyolí-

tására jelenleg a házasságkötő termet lehet igénybe venni. A házasságkötés során a házasulandókon
kívül minden vendég számára kötelező a védőmaszk viselése, illetve a
megfelelő védőtávolság (1,5 m)
betartása. Tájékoztatom Önöket,
hogy a Városháza felújítási munkálatai miatt jelenleg az épületbe a
Déli porta felől lehetséges a bejutás.
Amennyiben szeretnék a jövőben
ismét lehetőség van a szabadtéri
házasságkötések lebonyolítására, a
1,5 méteres védőtávolság betartása
mellett. Kérdés esetén az anyakönyvvezetők az alábbi elérhetőségeken tudnak további felvilágosítást
adni: 06-56/551-935; iszilagyine@
mezotur.hu; kkatona@mezotur.hu.
A korábbi tájékoztatások alapján:
- A Városi Sportcentrum szigorú
feltételekkel kinyitott. A kizárólag
szabadtéri edzések elkezdődhettek.
Mérkőzések megtartására nem
kerülhet sor. A TEKE pálya, a sportcsarnok, az öltözők és a büfé
továbbra is zárva tartanak. Az edzéseken résztvevők kizárólag a székház szociális helységeit használhatják. A Sportcentrum működésének
részletes szabályozásával kapcsolatban keressék Barta Gyula létesítményvezetőt a 06/20/481-6233-as
telefonszámon.
- A Mezőtúri Strandfürdő időjárástól függően, várhatóan június
közepén nyit meg. A fürdőszakma
keresi annak a lehetőségét, hogy a
gyógyvizes medencék is megnyithassanak, fertőtlenítésük megoldható legyen úgy, hogy a víz kémiai
összetétele ne változzon meg.
- Továbbra is minden közösségi
rendezvény megtartása tilos.
- A Könyvtár, a Közösségi Ház, a
Túri Fazekas Múzeum továbbra is
zárva tartanak.
- A piac látogatásával kapcsolatos
minden helyi korlátozás megszűnt
Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra! Mindenkinek
nagyon jó egészséget kívánok!
				
Herczeg Zsolt
polgármester

2020. május 22.
„Ne féljetek!” 2.
(Bátorító gondolatok)

Máté, Márk és Lukács evangéliumában is olvassuk a vihar lecsendesítésének történetét. Márk, mivel
tolmácsa volt Péter apostolnak
Rómában, így „első kézből” halotta
és jegyezte le a történetet: Márk 4,
23-41.
Váratlanul vihar támadt a
Genezáreti-tavon, miközben a
tanítványok Jézussal együtt keltek
át a túlsó partra – aki „egy vánkoson
aludt a bárka végében”. Olyan
pusztító ez a vihar, hogy már-már a
bárka elsüllyed, és félő, mind odavesznek. Fölkeltik hát Jézust:
„Mester, nem törődöl vele, hogy
elveszünk?”
Mintha Jézus csak erre várna,
egyetlen szavával parancsol a szélnek, s nagy nyugalom lesz. Ekkor
tanítványaihoz fordul: „Miért féltek
ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?” –Ezért a két mondatért
választottam ezt az evangéliumi

részletet.
Hányszor tombol felettünk is
„vihar”: betegség, létbizonytalanság, gyász, testi-lelki kínok.
Ezekben a helyzetekben, a megpróbáltatások közepette úgy tűnik,
Jézus ma is arra vár, hogy forduljunk hozzá kéréseinkkel, fájdalmainkkal, bánatunkkal. Bizony, ezekben a helyzetekben meg kellene
hallanunk Urunk figyelmeztető szavait: „Még mindig nincs bennetek
hit?”
Kiben, miben bízik a mai ember,
az emberiség? Sajnos olyan dolgokban, amik napjaink „bálványisteneinek” tűnnek (pénz, hatalom, élvezetek, kényelem stb.). De ezek nem
tudnak megérinteni, biztonságot
adni, pedig látszólag úgy tűnnek.
Napjaink csendesebbek, nyugalmasabbak lettek, jóllehet kényszerből, s ha sikerül lelkünk háborgását
is lecsendesíteni, hittel-bizalommal
Jézushoz fordulni, akkor megérezzük s át tudjuk élni az Úr szavainak
igazságát: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhek
alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! …s nyugalmat talál lelketek.”
(Mt 11, 28. 29b)
Ondavay Tibor
pápai prelátus, plébános
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„Pünkösd... Fényedben élek”

Idén Pünkösd vasárnap és hétfő
egybeesik a Gyereknappal, így
nemcsak gyermekeinket, és a családi, baráti kör gyermekeit ünnepeljük akkor, hanem a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását
is. Miért pont így alakult most a
dátum? Azért, mert Pünkösdöt
Húsvét után az 50. napon szokták
ünnepelni, és ugye tudjuk, hogy a
Húsvét vándorol, idén pedig úgy
sikerült ballagnia, hogy két ünnepet is összehozott május utolsó hétvégéjére.
Az ünnep elnevezése a görög
pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, s napja minden
évben május 10-e és június 13-a
közé esik. Eredetileg a befejezett
aratás meghálálásának (Sávuot)
napja volt, később pedig a Sínaihegyi törvényhozás ünnepévé vált.
Bár pünkösdöt ünnepként csak a II.
században említik keresztény írók
(Tertullianus, Origenes), ünneplése
egyidős az egyházzal. Már 305-ben
püspöki szinódus rendelte el a

Szentlélek eljövetelének megünneplését. Pünkösdöt a keresztény
egyház születésnapjának is tartják.
Az evangélium szerint ugyanis
Krisztus mennybemenetele után az
apostolok, Mária és a legközelebbi
tanítványok közösen ünnepeltek:
Szent Péter prédikációját követően
sokan megtértek, belőlük alakultak
az első keresztény gyülekezetek.
A Biblia azt írja, hogy ezen a
napon Jézus lelke leszállt az égből
Szentlélek formájában, és óriási
szélvihar kíséretében kiáradt az
apostolokra és megszentelte őket. A
próféták ekkor kapták meg az isteni
igazságot, amivel ezután képesek
voltak minden embernek elmondani-prófétálni, mi is történt valójában Krisztussal.
A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a
lángnyelveket égő kócok, rózsák és
ostyák jelképezték, amelyeket a
templom padlásáról hullattak alá,
néhol fehér galambokat eresztettek
szét.
A magyar pünkösdi szokásokban
a keresztény szokások keveredtek
az ősi, pogány szokásokkal, a már
meglévő pogány hagyományokra
épültek rá a keresztény elemek, és
olvadtak össze egy ünneppé. A
pünkösd hagyományos étele a rántott csirke és az idei liba uborkasa-

Tanyagazdák figyelem!
Pályázati lehetõség TANYA
áram, napelem, víz és szennyvíz
rendszer fejlesztésére.
Beadás folyamatosan 2021.
áprilisig.
Érdeklõdni:
Dr. Barancsi Ágnes
Túri Kamra Szaktanácsadó
Központ
hajdani
Róka
Húsbolt,
Szabadság tér 29.
Tel.: 30-359-7435
postmaster@turagro.t-online.hu
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését
célzó 0%-os hitellel kombinált
pályázat
Mire:
hõszigetelés,
fûtés
korszerûsítés, nyílászárócsere,
nyári hõvédelem, kéménytechnika,
hõleadó-, fûtési-, használati melegvíz (pl. kondenzgázkazán)-, energiatakarékos világítás, megújuló
energia (pl. napelem) rendszerek

fejlesztése
Kiknek: természetes személy
(támogatás: 500 ezer Ft-10 millió
Ft), társasház és lakásszövetkezet
(támogatás: 250 ezer Ft-7 millió Ft/
lakás
Futamidõ: max. 20 év
Önerõ: 10% (lakástakarék beszámítható)
Beadás folyamatosan 2022.
december
Érdeklõdni:
Dr. Barancsi Ágnes
Túri Kamra Szaktanácsadó
Központ
hajdani
Róka
Húsbolt,
Szabadság tér 29.
Tel.:30-359-7435
postmaster@turagro.t-online.hu
dr. Barancsi Ágnes

látával. Juhtartó gazdáknál szokásos a pünkösdi bárányból való ételek készítése: báránysült, báránypaprikás. Egyes helyeken édes tésztákat ettek, hogy sárga legyen a
kender, a tésztákat friss gyümölc�csel - eperrel, cseresznyével - töltötték meg.
Pünkösd
megünneplésének
kiemelkedő magyar eseménye a
csíksomlyói búcsú, amely az
összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé
tartozik.
Pünkösdkor pünkösdi rózsát
szórnak a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak
az ablakába, akinek udvarolni akartak. A pünkösdi királyválasztás a
történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s
feltehetjük, hogy maga a szokás

jóval régebben is ismert volt
hazánkban.
Essen néhány szó május utolsó
vasárnapjáról, mint a gyermekek
ünnepéről, mely hagyomány
Törökországból ered, hazánkban
pedig 1931-ben volt először
GyermekHÉT, ami – nevéből adódóan – egy hétig tartott. 1954-ben
tett javaslatot az ENSZ közgyűlése
az Egyetemes Gyermeknapra,
melynek célja, a világ gyermekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a kölcsönös megértés, és a
gyermekek jólétéért folytatott szakadatlan küzdelem.
Ha még most kicsit máshogy is
alakul a következő hétvége, egyrészt szakítsunk időt lelkünkre,
mélyedjünk el magunkban, és töltődjünk. Másrészt pedig szerezzünk még több örömöt a gyerekeknek, mert a gyermekkacaj a legjobb
gyógyír a léleknek.
Miskolczi Adrienn
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Államkincstári hírek

1. Babakötvényes számlanyitás
Ügyfélkapun keresztül otthonról
Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, és ezért
Babakötvényt kíván vásárolni,
akkor az Ügyfélkapun keresztül
(www.magyarorszag.hu) már otthonról is megnyithatja gyermeke
részére az ehhez szükséges
Kincstári Start-értékpapírszámlát. A
számla megnyitása és vezetése
ingyenes, gyors és egyszerű.
Ráadásul, ha most, 2020. április
27. és június 30-a között teszi ezt
meg, akkor még egy nyereményjátékban is részt vehet, állampapír
vásárlásra beváltható utalványért.
Játék részletei: http://www.
allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/
tartalom/8311/
További részletek: http://www.
allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/eletkezdesi_tamogatas
2. Vásároljon állampapírt
Mobilkincstáron, Webkincstáron

otthonról
Nyisson értékpapírszámlát vagy
Start-számlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban,
vagy vásároljon állampapírt a
Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és
Webkincstár) Ügyfélkapun történő
megigénylésével,
a
www.
magyarorszag.hu -n.
Amennyiben 2020. április 27. –
június 30. napja között teszi ezt
meg, és friss pénzbefizetésből legalább 100.000 forint értékben megnöveli állampapír állományát, Ön is
részt vehet nyereményjátékunkban. A játékban 25 darab Kincstár
által kibocsátott 100.000,- forint
értékű, a Kincstárnál állampapír
vá s á r l á s á r a
fo r d í t h a t ó
Nyereményutalványt sorsolunk ki.
A Nyereményjátékról bővebben itt
o l va s h a t :
h t t p : / / w w w.
allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/
tartalom/8311/

2020. május 22.

Otthoni grillezés, bográcsozás
Meleg időben egyre többen
mennek ki a szabadba, így egyre
gyakoribbá válik a kültéri sütésfőzés is. Ennek azonban megvannak a veszélyei. Nem mindegy,
hogy hol és milyen eljárással
főzőcskézünk.
A nyári időjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni.
Egy hirtelen széllökés messzire
röpítheti a parazsat, vagy a kerti
asztalról ráfújhatja az éghető anyagot a tűzre. Ezért mindig legyen a
közelben oltóanyag. Ha befejeztük
a kerti sütést-főzést, alaposan el
kell oltani a tüzet, hiszen még
napokig
képes
parázslani.
Ahogyan bográcsozásnál a tüzet,
grillezésnél a parazsat se hagyjuk

mindig zárjuk el a palackot.
Ha kicseréltük a palackot, vagy
úgy tűnik, hogy szivárog valahol,
házilag is elvégezhetjük a tömörségvizsgálatot: a tömlő és a palack
csatlakozási pontjához kenjünk
mosogatószeres, vagy szappanos
vizet, amennyiben valóban szivárog a gáz, azon a helyen buborékok keletkeznek. Előfordult olyan
eset, amikor valaki nyílt láng
fényénél akarta megkeresni, hogy
honnan szivárog a gáz – ennek tragikus kimenetű robbanás lett a
vége. Amennyiben befejeztük a
propánbutángáz-üzemű berendezés használatát, zárjuk el a palack
szelepét. Ha hosszabb ideig nem
kívánjuk újra használni, szereljük

magára, a szúnyogok elűzésére
használt fáklyákat és füstölőket is
tilos felügyelet nélkül hagyni. Ezek
szintén képesek tüzet okozni,
ezért odafigyeléssel használjuk
őket.
A bográcsozáshoz sokan már
nem tűzifát, hanem gázrózsát vagy
gázzsámolyt használnak. A gázüzemű berendezésekben csak a
kimondottan azokhoz készült
pentánálló gumitömítéseket és
tömlőket szabad alkalmazni. A
tömítéseket megfelelő időközönként cserélni kell, az újat gázszerelvényt árusító szakboltokban
célszerű megvásárolni. A legbiztonságosabb, ha szakemberre bízzuk a gázüzemű főzőkészülék
beszerelését
és
javítását.
Ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásnál nem szivárog a gáz, csere
közben tilos a dohányzás, a nyílt
láng használata. Palackot csak
akkor szabad cserélni, amikor a
készülék nem üzemel. A gázpalackról történő főzéshez, grillezéshez kizárólag a gyártó által előírt
nyomáscsökkentő használható.
Kerülni kell a házilagos megoldásokat, mert többnyire ezek okozzák a tragédiákat. Használat után

le a nyomáscsökkentőt, és a szelepnyílásra tegyük fel a biztonsági
kupakot.
Gázpalackot csak hivatalos helyről szabad beszerezni. Csak olyan
palackot vegyünk, amelyiknek ép
a szelepe és zárófóliával van lezárva. Előfordult már, hogy ellenőrzésnél a hatóságok hamis védőfóliával, az eredetitől eltérő színnel,
zsugorítással, ismétlődő sorszámmal ellátott palackokat találtak. Az
illegálisan töltött gázpalackok
veszélyt jelenthetnek a felhasználókra és környezetükre nézve is.
Társasház erkélyén lehet grillezni, de nem mindegy, hogy milyen
módszerrel. Gázpalackról működő
grillt, vagy zsámolyt társasház
erkélyen tilos működtetni, ahogy a
faszénnel, brikettel, parázsló fával
működő eszköz sem használható
biztonságosan. Ha az erkélyen grilleznénk, azt egy elektromos grillel
tegyük. Mielőtt nekiállunk az erkélyen főzőcskézni, előtte olvassuk
el a saját társasházunk házirendjét, nem tiltja-e az ilyen tevékenységet.
(www.jasz.katasztrofavedelem.
hu)
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Városi Teremlabdarugó Bajnokság
Véget ért a 2019/20-as Városi
Teremlabdarúgó Bajnokság, amelynek során az elmúlt év novemberétől 8 csapat küzdött a minél jobb
eredmény és a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében.
Ezúttal rendhagyó módon zárult
a sorozat, ugyanis a járványügyi
helyzetre való tekintettel 1 fordulóval a vége előtt került lezárásra, bár
az utolsó forduló még befolyásolhatta volna a szezon végkimenetelét. A szezonban a csapatok egy
alapszakaszt követően 2 csoportra
oszlanak: felsőházra és alsóházra
4-4 csapattal. Ebben a rájátszási formában történik a végső eredmények kialakulása. Így lesz egy felsőés alsóházi győztes, valamint hirdetünk gólkirályt, aki az egész bajnokságot figyelembe véve legtöbbször vette be az ellenfelek kapuját.
Résztvevők szándékai az évek alatt
sem változtak: olyanok gyűlnek
össze, akik a sportot, labdarúgást
szeretik, baráti társaságok főként

Mezőtúrról, de nagy örömünkre
rendre neveznek csapatok a környező településekről. Ezúton is szeretnék minden sportkedvelőt arra
buzdítani, ha éreznek magukban
affinitást, szervezzenek csapatot és
nevezzenek a helyi bajnokságban!
A teremfoci mellett műfüves bajnokságot is szervezünk, amely
tavasztól egészen őszig tart. Bízom
benne, hogy lehetőség szerint
minél hamarabb kezdetét vehetik a
küzdelmek!
Ezúton szeretném megköszönni
mindenki munkáját, akik segítik
évről évre a bajnokságok sikeres
lebonyolítását! Külön gratulálok a
felsőházi győztes Azthittemtudod
csapatának, valamint a gólkirály
Erdei Zoltánnak, aki 22 gólt szerzett, Á-dehogy csapat tagjaként!
Dóczi Norbert
a versenybiztosság elnöke

Könnyítések a Volánnál
A kijárási korlátozások –
Budapest és Pest megye kivételével
– 2020. május 4-től enyhítésre
kerültek. A bevezetett intézkedések hatásaként várható, hogy a
menetrend szerinti autóbusz-közlekedés utasforgalma is fokozatosan megnő.
Társaságunk a Budapestet és
Pest megyét nem érintő autóbuszjáratai esetében, így a városok
helyi közlekedésében is 2020.
május 11. (hétfő) üzemkezdettől
az alábbi könnyítések bevezetését
rendelte el:
- Az autóbuszvezetői munkaterület kordonozása megszüntetésre
kerül, a két első üléspár továbbra
is lezárva marad.
- Az autóbuszvezetők megkezdik a menetjegy értékesítési és
ellenőrzési tevékenységet. A fedélzeti jegyvásárlások csökkentése
érdekében társaságunk továbbra is
szorgalmazza az elektronikus
jegyvásárlás, illetve a mobil applikációs jegyvásárlás lehetőségének
széleskörű igénybevételét.
- Az autóbuszokon a lehető legmagasabb szintű óvintézkedések
fenntartása érdekében továbbra is
kötelező a szájmaszk viselése az

utasok és az autóbuszvezetők
részére, valamint a megfelelő biztonsági távolságtartás.
- Felszálláskor az autóbuszon
jegyvásárlás céljából egy személy
tartózkodhat, a többi jegyet vásárolni kívánó utas a peronon (megállóban) megfelelő távolságtartás
mellett kell, hogy várakozzon.
Társaságunk továbbra is kiemelt
figyelmet fordít a higiéniai szabályok szigorú betartására, így különösen:
- az utasok és a dolgozók által
kézzel gyakran érintett felületek,
eszközök, tárgyak fokozott fertőtlenítésére, mind a járműveken,
mind a autóbusz-állomásokon,
- az autóbusz-állomásokon a
kézmosási és kézfertőtlenítési
lehetőséget biztosítására,
- az autóbuszok minél gyakoribb átszellőztetésére,
- az autóbuszokon lehetőség
szerint a legfeljebb 30%-os kihasználtság biztosítására.
Kérjük intézkedéseink szíves
tudomásulvételét.
Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Hat pont, ami segít átvészelni a járványidőszakot
Hogyan változtathatjuk a jelenlegi helyzetet a fejlődés forrásává?
Hogyan lendülhetünk túl a bos�szankodáson, frusztráción, aggodalmon, amit esetleg a karantén
okoz nekünk?
A fenti kérdésekre választ keresve találtam egy angol nyelvű forrást
(lásd írásom végén), amelynek a
lényegével szeretném megismertetni a hazai olvasóközönséget is. A
címben jelzett hat kérdés nem feltétlenül ad nekünk új tanácsokat,
hiszen mostanra már legtöbben
igyekeztünk tájékozódni és sok jó
ötlettel lettünk gazdagabbak. A
cikk inkább azért ragadta meg a
figyelmemet, mert egyfajta belső
nézőpontváltást hangsúlyoz, arra
buzdít minket, hogy figyeljünk a
körülöttünk levő lehetőségekre, jó
dolgokra.
Lássuk hát a hat pontot!
1. Mi az, amiért ma hálás lehetek?
A minket körülvevő világ, a
velünk történő események, a saját
cselekedeteink olyanok, amilyenek.
Néha jobbak, néha rosszabbak. Ez
a kérdés felhívhatja figyelmünket
olyan jó dolgokra, melyek talán
mindennap velünk vannak, de még
soha nem álltunk meg értékelni
őket. Ilyen lehet például a párunk,
aki esetleg évek, évtizedek óta ételt
tesz az asztalra, és ezt már természetesnek vesszük; vagy a tulipánok, melyek minden tavasszal
kinyílnak a kertben; a reggelente
kelő nap, az egészségünk és a szeretteinké… Ezek mind olyan dolgok, amikért hálásak lehetünk.
2. Kihez kapcsolódom, kire “nyitom rá az ajtót” - online - a mai

napon?
A személyes találkozókat járvány idején tanácsos kerülni, de az
internetet és a telefont otthon is
használhatjuk, hogy kapcsolatba
lépjünk ismerőseinkkel, barátainkkal, még akár a régebbiekkel is.
Amennyiben a karantén több szabadidőt hozott számunkra, még az
is előfordulhat, hogy ezeken az
online csatornákon olyan témákat
is meg tudunk beszélni, amik eddig
idő vagy figyelem hiányában nem
vetődtek fel közöttünk.
3. A “normális élet” milyen megszokott tényezőjéről tudok ma
lemondani?
Mi az, amit elengedek – vagyis
nem ragaszkodok hozzá, hogy
olyan legyen, mint a járványmentes
időszakban? Le tudok-e mondani a
bulizásról a barátokkal? A mindennapi munkába vagy boltba járásról?
A megnyugtató tudatról, hogy ma
volt elég munkám és el is végeztem? A vágyról, hogy legyen minden úgy, mint régen? Mindebből
tanulhatunk, fejlődhet a rugalmasságunk, láthatjuk, hogy sokféle
helyzettel meg tudunk birkózni, és
erősebben jövünk ki a válságból.
4. Hogyan lehetek friss levegőn/
juthatok friss levegőhöz?
Napsütésre, friss levegőre mindenkinek szüksége van. Testileg és
lelkileg egyaránt. Sokunknak van
kertje, ide a fertőzés veszélye nélkül kimehetünk tevékenykedni,
vagy csak ülni és élvezni a gyönyörű tavaszt.
5. Milyen testmozgást végzek
ma?
Az interneten számtalan edző
videót találunk, akár még gyógytor-

Kedves Vendégeink!
2020.05.15-től újdonságokkal és kitelepült játszótéri eszközökkel megnyitjuk a Vadászház Kávézót.
(minijátszótér, focipálya, ping-pong, csocsó stb.)
Megújult étel és itallappal valamint segítőkész, udvarias kiszolgálással
várunk mindenkit szeretettel!

nát is, végezzünk ilyet mindennap!
Testmozgás lehet az is, ha ültünkben megmozgatjuk lábfejünket,
nyakunkat. Torna közben figyeljünk a testünkre. Bizonytalan élethelyzetekben gyakran magukkal
ragadnak gondolataink, ami egyrészt meggátolja, hogy a testünkre
figyeljünk, másrészt az izmaink
hajlamosak megfeszülni, ha valami
kellemetlenre
gondolunk.
Mindazonáltal ez megfordítható: ha
a testünkre figyelünk, gondolataink
jelentősége csökken, kevésbé kerülnek előtérbe, így közvetlenebbül
érzékeljük testünk igényeit, illetve
a szervezetünk hajlamosabb pihenni, kiengedni. A testmozgás
stresszoldó hatásának egyik része,
hogy figyelmünket ilyenkor természetes módon a testünk köti le,
kevesebb jut belőle a nagyon sokszor negatív gondolatokra.
6. Milyen szépséget teremtek
vagy csodálok meg ma?
Bár első pillantásra ez nem tűnik
könnyűnek, rengeteg lehetőség van
rá. Megfesteni egy virágot, írásban
megfogalmazni az érzéseinket,
lerajzolni az álmainkat; megcsodálni egy formatervezett tárgyat, belegondolni, hogy mennyi munka van
benne. A természet színeiben és
formáiban akár az ablakunkból
vagy az erkélyünkről is elmélyedhetünk. A lista szinte végtelen –
csak vegyük észre a sok szépséget,
ami (karantén ide vagy oda) folyamatosan körülvesz minket!
Hosszasan lehetne értekezni
arról, hogyan a fenti pontok még
biológiai szinten is más hormonális
állapotot idéznek elő a szervezetünkben és más területeket hoznak

működésbe az agyunkban, mint
szorongásos reakciók esetén.
Lehetne arról is írni, hogy az
agyunk
rendkívül
alkalmazkodóképes, azok a funkciói erősödnek meg, amiket gyakorlunk; mindazonáltal sokkal érdekesebb kipróbálni és első kézből megtapasztalni, milyen hatása van életünkre a fenti pontok alkalmazásának.
Így egy kísérletre hívok mindenkit, aki eddig eljutott az olvasással
:) Próbáljunk ki legalább egy pontot
naponta és kommentben osszuk
meg egymással a tapasztalatainkat
a Mezőtúri Egészségfejlesztési
Iroda Facebook oldalán!
Forrás:
https://greatergood.
berkeley.edu/article/item/six_
daily_questions_to_ask_yourself_
in_quarantine?fbclid=IwAR37_1OJ
hV0YjRugPT3tSmVnS2wALZzz43u
4qm3BiIYrIgRNcR46LrmogqQ
Egyéni online vagy telefonos
lelki segítségnyújtás kérhető:
Rimóczi Annamária: +36204231213
rimocziani13@gmail.com
Plánka Zsuzsa:+36705479328
zsuzsa.planka@gmail.com

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére
teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!
Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07

Nyitva tartás: hétköznap: 15:00-19:00, hétvégén: 10:00-19:00 között.
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Tisztelt Olvasónk!

Krizsán Fruzsina
(Anda Emese)

Köszönjük az eddig beküldött
gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba
érkező újszülöttek képét
névvel, és az anyuka nevével
ellátva a Közösségi Ház
facebook oldalára,vagy az
ujság@mkskft.hu e-mail
címre.

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár
Május 22-28-ig:
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel: 56/350-111
Május 29-Június 04-ig:
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Május 23-24-én
dr. Matuska László
5400 Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel: 56/350-435; 06/30/9782286
Május 30-31-én, június 1-jén:
dr. Nagy Levente
5400 Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 56/850-006; 06/30/664-8257

Olajos Zalán
(Fábián Andrea)

Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT.
üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az
UNITAS-NAGY BT. látja el.
Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés
ügyintézését a Református temetőkben kezdjék a
temetőgondnoknál.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig
Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András
Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

ELHUNYTAK
Varga Sándor élt 66 évet
Bihari Gábor Lajos élt 68 évet
Gergelyné Pusztai Katalin élt 50 évet
Búsi Sándor élt 63 évet
Patkós Lajos élt 83 évet
Gyalog János élt 68 évet
Bíró Istvánné Szabó Margit élt 92 évet
Balogh Lajosné Szűcs Ilona élt 81 évet

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2020. május 27. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

