Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
VII/2008.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. július 14-én, a Centrál épület emeleti
dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek:

Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester
Agonás János képviselő
Antal János képviselő
Dobi Ferenc képviselő
Hollós László képviselő
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Csomós Zsuzsanna képviselő
Dr. Szegvári Péter képviselő
Szűcs Sándor képviselő
Uj Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Szentmihályi Ferenc aljegyző
Marczin Albert műszaki csoportvezető
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető
Kolozsi József pályázatíró referens
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Dr. Kerekes György, Krcsméri Tibor, Soós Attila
képviselők
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatja a testületet, hogy a
rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a testületnek pályázat benyújtásáról és a Diákotthon
fűtéskorszerűsítéséről kell döntenie.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. Közmunka pályázat
2. A Dalkia Zrt. ajánlata a József Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona
fűtéskorszerűsítésére
Egyéb bejelentések
Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja, hogy a napirendek megtárgyalása előtt hallgassák
meg Kalmár Gyulánét, aki a települést érintő, közérdekű információkat szeretne közölni a
jelenlévőkkel.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Kalmár Gyuláné: A mezőhegyesi hulladékátrakón 2007. szeptember 17-től létesített
munkaviszonyt, mint mérlegkezelő. Szeretné, ha a képviselők tudomást szereznének az ottani
állapotokról. Budai János alvállalkozó már a munkába állás napján közölte vele, ha nem azt
teszi, amit mond, akkor megszűnik a munkaviszonya, melyet Ő tudomásul vett. 2 hónapig jól
alakultak a dolgok, majd egyik nap megjelent egy magánautó, és az abban érkező 2
fiatalember azt állította, hogy a jegyző küldte őket azzal, hogy az általuk hozott szemetet úgy
kezeljék, mintha az a város hulladéka lenne. Amikor megkérdezte tőlük, hogy hívják a
jegyzőt nem tudták megmondani. Végül bevallották, hogy nem a jegyző, hanem a Budai úr
küldte őket, hogy nyugodtan vigyék a szemetet, és a számlát Mezőhegyes Önkormányzata
nevére írassák. Erre ő nemet mondott. Végül kifizették a számlát, de nevet nem mondtak, csak
két kezdőbetűt. Felhívta Budait, hogy mi történt, aki ismét figyelmeztette, hogy azt tegye,
amit mond, így nem lesz baja.
A munkaidő az átrakón 9:00-15:00-ig tart. Budai többször felszólította, hogy nem kell
megvárja a munkaidő végét, hazaküldte. Egy alkalommal azt mondta, hogy hazamegy, de
nem így cselekedett. Kis idő múlva megjelent egy autó, kb. 6 tonna szeméttel. Budai úr
felháborodott, hogy miért nem ment haza, és utasította, hogy ismét Mezőhegyesnek
számlázza a szemétmennyiséget, majd közölte, hogy bajba kerül, ha valakinek szólni mer az
esetről.
Akkor telt be a pohár, amikor sokallta a június hó végi mennyiséget -melyet közölt is Budai
úrral. Egyik reggel hamarabb ment dolgozni, amikor azt tapasztalta, hogy a szemétszállító
autó ürít, de előzetes mérlegelés nélkül. Kijelentette, hogy erről nem fog elszámolni.
Ezek után felhívta Pálfi Pétert, a Településtisztasági Kft. alkalmazottját , elmondta neki az
esetet, és azt is, hogy nem tud felelősséget vállalni az átrakón- tudta nélküli- történtekért.
Fekete Istvánné a Kft gazdasági vezetője és Budai úr rendkívül jó viszonyban vannak.
Feketéné felhívta őt a Pálfi Péterrel történt telefonbeszélgetés után, és megkérdezte, hogyan
merészel egy becsületes vállalkozót megvádolni, őt pedig semmirekellőnek nevezte.
Ezek után hívta fel Uj Zoltán képviselőt, segítségért fordulva hozzá.
A lángosolimpiai rendezvény alkalmával is a város számlájára lett elszámolva a Ménes Kft.
szemete, melyet szintén Budai parancsára tett meg. Ugyanakkor készpénzfizetési számla
ellenében ki is fizettette azt a Kft-vel.
A mezőhegyesi lakosok az átrakón veszik meg az emblémázott zsákokat, melyről kiderült,
hogy 251 Ft helyett Budai úr 300 Ft-ért árulja.
Szólt Budainak, hogy nem hajlandó tovább tűrni, a héten már táppénzen van. Jelenleg Budai
emberei vannak az átrakón, tehát számítani lehet arra, hogy tovább nő a Mezőhegyesre
számlázott szemétmennyiség.
Arra kéri a testületet, hogy mindenképp dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató
asszonnyal tárgyaljon az ügyben, mert Feketéné, és Budai úr összejátszanak. Pálfi Péter
viszont a segítségére volt.
Uj Zoltán képviselő: Feketéné tavaly kérdezte meg tőle, hogy tudna-e alkalmazottat ajánlani,
és ő javasolta a Kalmár Gyulánét. Már tudni lehet, hogy azért nő a szemétmennyiség
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Mezőhegyesen, mert mindent a városnak számláztatnak. Idén májusban 85 tonna volt a
szemét mennyisége, júniusban már 130 tonna. Nem tudja elhinni, hogy egy hónap alatt 50
tonnával nőtt a szemét mennyisége.
Csanádi István polgármester: Köszöni a tisztes helytállást, és, hogy ezt közölte a testülettel
a város érdekében. Az eset mindenképp megér egy rendőrségi feljelentést.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem volt olyan év, hogy ne hívta volna fel a
képviselőtestület figyelmét arra, hogy a Kft. által adott díjkalkuláció nem felel meg az
elvárásoknak, hogy a Kft. nem nyújtott be költségelszámolást. Segítségül küldtek egy mintát
ehhez, de eredménytelenül. Azt is kérte, hogy kérjék be a Kft-től a szállítójegyeket a
hulladékmennyiség ellenőrzése érdekében, és hogy kérjék kimutatni külön a lakossági és
külön a közületi hulladék mennyiségét. Mindezt nem tették meg. Nem élt a testület a
törvényadta lehetőségével, és nem követelte meg a Kft-től mindazt, amit meg kellett volna
követelnie.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Egyetért jegyző asszonnyal. Véleménye szerint ez az
üzlet nem tiszta. Köszöni Kalmárnénak, hogy mindezt felvállalta. Figyelemre méltó az is,
hogy Mezőhegyes mellett még Tótkomló az, ahol jelentős a szemét mennyisége, duplája a
Battonya városénak.
Hollós László képviselő: A testületnek csak a mezőhegyesi problémákkal kell foglalkoznia, a
tótkomlósi, az Tótkomlós képviselőtestületére tartozik.
Dr. Szegvári Péter képviselő: A történtek kimerítik a csalás, és az okirathamisítás fogalmát.
Első lépés, hogy Budai urat nem szabad tovább alkalmazni. Nincs idő hónapokig
gondolkozni.
Agonás János képviselő: Az ügyvezetőt kell megkeresni sürgősen.
Hollós László képviselő: Egyetért, és halasztást nem tűrve intézkedni kell. A Kalmár
Gyuláné által elmondottak kimerítik a csalás fogalmát. Gondolkozni kell azon, hogy milyen
kártérítést követelnek.
Dr. Szegvári Péter képviselő: Budai úr a várost károsítja meg, ezért lépnie kell a testületnek.
Ki kell nyilvánítani, hogy nem kívánnak Budai úrral tovább dolgozni.
Csanádi István polgármester: Rendőrségi feljelentést kell tenni, fel kell tárni a hibákat.
Uj Zoltán képviselő: A Lángosolimpia kapcsán is nagy valószínűséggel megkárosították a
várost. Lépni kell, csak az a baj, hogy nehéz ezeket a dolgokat bizonyítani.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Hallotta a rádióban, hogy az A.S.A is beperelte a
céget össze-vissza számlázás miatt.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A cég vezetőjével kell tárgyalni, tájékoztatást, információt
kell kérnie, mivel mindaz, amit itt most hallott, erősen befolyásolhatja a további
együttműködést. Lehet, hogy APEH vizsgálatot is kell kérni. Véleménye, hogy Koltainé, a
cég vezetője rendezze a problémákat az alvállalkozóval.
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Hollós László képviselő: Halasztást nem tűrő a dolog. Rendőrségi feljelentést kell tenni, mert
ebben az esetben az illetőt felmentik a munkavégzés alól. Meg kell fontolni, hogy mennyi
kártérítést kérjenek, ha bebizonyosodik, hogy kárt okoztak a városnak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A temető üzemeltetésére kiírt pályázat benyújtási
határideje július 15-e, az elbírálásáé július 31.-e, tehát lesz még egy rendkívüli ülés, melyre
meg lehetne hívni a cégvezető asszonyt.
Szűcs Sándor képviselő: Javasolja a testületnek, hogy polgármester úr keresse fel a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft. ügyvezető igazgatóját, Dr. Koltainé Farkas Gabriellát, és
kérje fel, hogy vegyen részt a következő testületi ülésen annak érdekében, hogy tisztázni
tudják a Kft. alvállalkozójának a településen végzett tevékenységével kapcsolatosan felmerült
problémákat.
Csanádi István, polgármester: Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
205 /2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete utasítja a polgármestert,
hogy kérje fel a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
ügyvezető igazgatóját, Dr. Koltainé Farkas Gabriellát, hogy
vegyen részt a következő testületi ülésen annak érdekében,
hogy tisztázni tudják a Kft. alvállalkozójának a településen
végzett tevékenységével kapcsolatosan felmerült problémákat.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
1. napirendi pont: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közmunka pályázata
Csanádi István, polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó közmunka pályázatról szóló előterjesztést.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
Felkéri a Bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri
Agonás János urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok az előterjesztést
megvitatták, javasolják, hogy „Mezőhegyes-Világörökség várományos város közparkjainak,
közterületeinek karbantartása, felújítása közmunkások segítségével” címmel pályázatot
nyújtson be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 30 fő szociális segélyezett személy
2008. szeptember 1-től 2008. november 30-ig történő foglalkoztatására. A pályázat teljes
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megvalósulási költsége 9.732.260,-Ft, melyhez 486.600,-Ft önerőt biztosítson a 2008. évi
költségvetésben.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottságok javaslatát fogadja
el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
206/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy
Mezőhegyes-Világörökség várományos város közparkjainak,
közterületeinek
karbantartása,
felújítása
közmunkások
segítségével” címmel pályázatot nyújt be a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz 30 fő szociális segélyezett
személy 2008. szeptember 1-től 2008. november 30-ig történő
foglalkoztatására. A pályázat teljes megvalósulási költsége
9.732.260,-Ft, melyhez 486.600,-Ft önerőt biztosít a 2008. évi
költségvetésben.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
2. napirendi pont: A Dalkia Zrt. ajánlata a József Attila Általános Művelődési Központ
Diákotthona fűtéskorszerűsítésére
Csanádi István, polgármester: A testület tagjai megkapták a Dalkia Zrt. ajánlatát a József
Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona fűtéskorszerűsítésére.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
Felkéri a Bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri
Agonás János urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok az előterjesztést
megvitatták, javasolják, hogy a Dalkia Zrt. 3-as számú ajánlatát fogadja el, mely
rekonstrukció bekerülési értéke 6.769.061,- Ft + ÁFA.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottságok javaslatát fogadja
el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
207/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a
József Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona
fűtéskorszerűsítésére a Dalkia Zrt. 3-as számú ajánlatát fogadja
el, mely rekonstrukció bekerülési értéke 6.769.061,- Ft + ÁFA.
Vállalja, hogy a Dalkia Zrt. által megelőlegezett bekerülési
költséget 72 hónap alatt, havi 50.424 Ft+ÁFA összegben a Zrt
részére számla alapján megfizeti, melynek fedezete a 2008. évi
költségvetésben biztosított.
Utasítja a polgármestert, hogy 2008. évet követően
gondoskodjon a bekerülési költség éves költségvetési
rendelettervezetekbe történő beépítéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Egyéb bejelentések
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft ügyvezető igazgatójának megkeresését, melyben felajánlja, hogy az
önkormányzat vásároljon üzletrészt a Kft-ben. Kéri, hogy a képviselőtestület nyilatkozzon
arról, él-e ezzel a lehetőséggel.
A napirendek megvitatása előtt meghallgatta a testület Kalmár Gyulánét, a Kft.
alkalmazottját. Tájékoztatója után úgy döntött a testület, hogy felkéri a Kft. ügyvezetőjét arra,
képviselőtestületi ülésen próbálják meg tisztázni az alvállalkozó tevékenységével
kapcsolatosan felmerült problémákat.
Javasolja, hogy mindaddig ne foglalkozzanak érdemben az ajánlattal, amíg ezt az ügyet nem
zárják le.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
208/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. üzletrész vásárlásra irányuló ajánlatáról
való döntését elnapolja a Kft. ügyvezető igazgatójával történő
tárgyalásig.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének kérelméről szóló előterjesztést, csatolva a határozati javaslatot.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
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Felkéri a Bizottságok elnökét, tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri
Agonás János urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok az előterjesztést
megvitatták, javasolják a határozati javaslat határozattá emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottságok javaslatát fogadja
el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
209/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként
hozzájárul ahhoz, hogy a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a
2009 és 2010 évre szóló esedékes rendes tagdíjat (a 2 évre)
összesen 300 e Ft összeget a TÖOSZ az EGT és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt
terület „A helyi és regionális, valamint központi
hatóságok/önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív
kapacitásának növelése, beleértve információ-technológiai
eszközök használatát” című célterületére, „Önkormányzatok
kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 20092010” című projekt önerejének finanszírozására fordítsa. A
fizetés ütemezése a tagdíj-fizetéssel azonos módon történik.
Határidő: 2008. július 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a pénzügyi tárgyú beadványról
szóló előterjesztést, melyben a Szeretet Angyalai Alapítvány Bagyinszki Maxim 7 hónapos
légzési elégtelenséggel született kisfiúnak gyűjt támogatást, melyet a gyermek gyógyszereire,
kezeléseire, fejlesztésére fordítanának.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megvitatta, javasolja 10.000 Ft támogatás odaítélést, melynek fedezete a 2008. évi
költségvetésben a beteg gyermekek gyógykezelésének támogatására elkülönített alap legyen.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
210/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Szeretet Angyalai Alapítvány kérelmének helyt ad, és
Bagyinszki Maxim 7 hónapos légzési elégtelenséggel született
kisfiúnak 10.000 Ft támogatást biztosít, mely támogatás
fedezete a 2008. évi költségvetésben a beteg gyermekek
gyógykezelésének támogatására elkülönített alap.
Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Berhencz Róbert mezőhegyesi
lakos levelét.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
Felkéri a Bizottságok elnökét, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri
Agonás János urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok javasolják, hogy
Berhencz Róbert kapjon meghívást a soron következő rendes testületi ülésre, ahol kapjon
lehetőséget észrevételei nyilvánosságra hozatalára.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
211/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
meghívja Berhencz Róbert Mezőhegyes, Zala György ltp. 7.
szám alatti lakost a soron következő rendes testületi ülésre,
ahol lehetőséget kap észrevételei nyilvánosságra hozatalára.
Határidő: 2008. szeptember
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat továbbításáért
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a „MI PIACUNK” című civil
kezdeményezéshez történő csatlakozásról szóló felhívást.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
Felkéri a Bizottságok elnökét, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri
Agonás János urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok a felhívást
megvitatták, és javasolják, hogy a „MI PIACUNK” mozgalomhoz ne csatlakozzon, és ne
kezdeményezze napi vagy heti piac létesítését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
212/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete nem csatlakozik a „MI
PIACUNK” mozgalomhoz. Nem kezdeményezi napi vagy heti
piac létesítését.
Határidő: 2008. július 20. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Tátrai György, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja lemondott a
bizottsági tagságáról egyéb elfoglaltságai miatt. A bizottság kérésére megkereste Figura
Tibort, a Mezőkovácsházi Földhivatal vezetőjét, aki sajnos összeférhetetlenség miatt nem
tudja vállalni a bizottságban való részvételt.
Javasolja Angyal László építészmérnök beválasztását a bizottságba nem képviselő tagként.
Angyal úr vállalja a megbízatást abban az esetben, ha a képviselőtestülettől bizalmat kap, a
következő ülésen leteszi az esküt.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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213/2008./VII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete Angyal László
Mezőhegyes, Munkácsy u. 27. szám alatti lakost a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba nem
képviselő tagként beválasztotta.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Uj Zoltán és Agonás János
képviselő urakat.
kmf.

Erdődi Zoltán
alpolgámester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Uj Zoltán
képviselő

Agonás János
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítők
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