Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
VIII/2008.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. július 24-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
Dr. Kerekes György képviselő
Krcsméri Tibor képviselő
Csomós Zsuzsanna képviselő
Soós Attila képviselő
Dr. Szegvári Péter képviselő
Szűcs Sándor képviselő
Uj Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Meghívottak:

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

Dr. Csák Gyula Békés Megyei Vízművek Zrt. igazgatója
Kárai Ferenc üzletvezető-Piéta Temetkezési Bt.
Angyal László

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Hollós László képviselő, Krucsóné Gergely Erzsébet
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, a városi köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázat
elbírálása, és a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. A városi köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása
2. Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés.
Egyebek
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Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Csanádi
István
polgármester:
Napirend
előtt:
a
képviselőtestület
a
213/2008./VII.14./kt.sz.határozatával Angyal László Mezőhegyes, Munkácsy u. 27. szám alatti
lakost a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba nem képviselő tagként
beválasztotta.
Angyal László a jelen ülésen eskütétel céljából megjelent.
Felkéri Angyal Lászlót az eskü letételére.
„Én Angyal László esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm, bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Mezőhegyes fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen.”
1. napirendi pont: A városi köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület júniusi ülésén a városi köztemető
üzemeltetésére pályázatot írt ki. Határidőben egy pályázat érkezett, melyet az Orosházi PIÉTATemetkezési Bt. nyújtott be. Az ülésen a pályázó üzletvezetője megjelent.
Kérdezi, Kárai Ferenc ügyvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Kárai Ferenc Piéta Temetkezési Bt. üzletvezetője: Köszöni, nem kíván szóbeli kiegészítést
tenni.
Csanádi István polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a pályázóhoz, tegye meg.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
pályázatot és a szerződéstervezetet együttes ülésen a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi, és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés-tervezetet jól kidolgozottnak tartja, javasolja
elfogadásra. Kéri, Kárai urat, hogy bővebben mondja el a tervezett változtatásokat a
szolgáltatást illetően.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Hogyan oldanák meg az elhunyt temetőbe történő kiszállítását,
az ottani elhelyezését és az eltemetését? Kérdezi ezt azért, mert nem helyi vállalkozóról van
szó.
Kárai Ferenc Piéta Temetkezési Bt. üzletvezetője: Ennek a kérdésnek a megoldását egy
helyi alkalmazottal képzelték el, nála lehetne bejelentést tenni, és Ő tenné meg a szükséges
intézkedéseket. A sír kiásását is Ő intézné.
Csanádi István polgármester: Az utóbbi időben egyre több kritika érkezik a lakosság felől.
Az előző szolgáltatótól kérték a lakosok, hogy hétvégén is legyen nyitva a nagykapu, hiszen az
idősek miatt fontos lenne, hogy a ravatalozóig be lehessen hajtani. A temetőőr személyét
nagyon fontosnak tartja.
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Kárai Ferenc Piéta Temetkezési Bt. üzletvezetője: Nagyszénáson, Gádoroson is helybéli
lakossal oldották meg ezt a feladatot Ők nyitják illetve zárják a temetőkaput. Gádoroson
például az önkormányzat határozta meg, mely időpontban lehet a temető területére behajtani.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A temetkezési szolgáltatást hogyan, hol kívánják
megoldani, illetve terveznek-e egyáltalán szolgáltatni?
Kárai Ferenc Piéta Temetkezési Bt. üzletvezetője: Igen, komplexen kívánják megoldani, a
Bt. tulajdonában 8 autó van, mely biztosítaná a megfelelő ellátást. Kéri az önkormányzat
segítségét, adjanak javaslatot alkalmas személyre, aki a szolgáltatást és a gondnokságot is
ellátná.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, vegye tudomásul, hogy Palacsik
Béláné vállalkozó, a 126/2000./X.17./ kt.sz. határozattal jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási
szerződést felmondta, így az 2008. július 31. napjával megszűnik.
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:
214/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete tudomásul veszi,
hogy Palacsik Béláné vállalkozó, a 126/2000./X.17./ kt.sz.
határozattal jóváhagyott kegyeleti közszolgáltatási szerződést
felmondta, így az 2008. július 31. napjával megszűnik.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát fogadja
el, és az orosházi PIÉTA Temetkezési Bt-nek a városi köztemető üzemeltetésére benyújtott
pályázatát fogadja el, és a Bt-vel, a köztemető üzemeltetésére 2008. augusztus 1. napjától
határozott időre, 5 évre kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződést hagyja jóvá.
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:
215/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az orosházi PIÉTA
Temetkezési Bt-nek a városi köztemető üzemeltetésére
benyújtott pályázatát elfogadja, és a Bt-vel, a köztemető
üzemeltetésére 2008. augusztus 1. napjától határozott időre, 5
évre 2013. július 31. napjáig kötendő kegyeleti
közszolgáltatási szerződést a megismert tartalommal
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
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2. napirendi pont: Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés.
Csanádi István polgármester: Köszönti a Békés Megyei Vízművek Zrt. megjelent
képviselőit.
A testület tagjai megkapták a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel kötendő üzemeltetési
szerződést. A testületi ülés anyagának 7. sz. mellékleteként pedig a Ménesbirtok Zrt. levelét a
17. majori kút üzemeltetésével kapcsolatban. Javasolja a testületnek, hogy a két témát
együttesen vitassa meg.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az üzemeltetési szerződést és a Ménesbirtok Zrt. 17. majori
kúttal kapcsolatos levelét, együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Felkéri a Bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Agonás János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy az
előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri Szűcs Sándor urat, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Ismerve a 17. major lakosság számát, illetve, az ivóvíz ellátás tanyagondnoki szolgálattál
történő megoldását, nem javasolja sem a 17. majorban lévő kút átvételét, sem annak
üzemeltetését.
Az üzemeltetési szerződés kérdése sokkal bonyolultabb dolog, mely mélyebb műszaki
ismeretet igényel.
Csanádi István polgármester: A Vízmű által küldött levél 2 variációt tartalmaz. Mindenképp
olyan megoldásra kell jutni a vízellátás tekintetében, hogy a majori lakóknak is megfelelő
legyen.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
városnak a majori kérdés megoldásában rettenetes nagy feladatai vannak, nem ez a
legfontosabb. Ezt a témát, már többször megbeszélték, és akkor is erről döntöttek. Nincs forrás,
amiből ez a beruházás megoldható lenne. Az ott élő 2-3 család vízellátását tanyagondnokok
által is meg lehet oldani.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A 17. majori vízellátás „kisebb falat” a többi nagy major
problémájával szemben. Eddig ingyen jutottak vízhez, ha ezentúl fizetniük kell, az katasztrófa.
A majoriaknak is szükségük van a napi tisztálkodásra, nem engedhetik meg, hogy víz nélkül
maradjanak.
Uj Zoltán képviselő: A Vízmű Zrt. levelében közölt 2 variácó a megoldások anyagi vonzatát
sajnos nem tartalmazza.
Sajnálja, hogy a képviselő asszony a majori téma részletes megtárgyalása után lett képviselő. A
17. major fejlődni nem fog. Nem akarnak nemet mondani, de muszáj. Hatalmas felelőtlenség
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lenne, ha átvállalnák a vízrendszer kialakítását. Évek óta számítani lehetett arra, hogy a
Ménesbirtok Zrt. megkeresi ezzel a levéllel az önkormányzatot. Most jött el annak az ideje,
hogy ebben a nehéz kérdésben nemet mondjanak.
Dr. Kerekes György képviselő: Az eddigi döntés szerint az önkormányzat ballonba szállítaná
a majorba a vizet? Most van ott egy kút, abból nyernek vizet a lakók, akkor minek kell
átalakítani? Ha átveszi az önkormányzat a kutat, akkor ki, és miért kötelez a vízhálózat
átalakítására? Nincs erre pénz. Mekkora költséget jelent a kút éves üzemeltetési díja?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Uj Zoltán hozzászólására reagálva elmondja, hogy külön
köszöni a Vízmű Zrt.-nek, hogy ilyen gyorsan reagált a megkeresésre. Ez a gyors válaszadás a
magyarázat arra, hogy a feltüntetett 2 lehetőség nem tartalmaz költségeket.
Dr. Szegvári Péter képviselő a rendkívüli testületi ülésre megérkezett.
A Dr. Kerekes György képviselő által feltett kérdésekre válaszolva előadja, hogy a levél
tartalmazza azt, hogy mi történik akkor, ha az önkormányzat átveszi a kutat, illetve akkor, ha
csatlakoznak a nagy vezetékre. A testület arról döntött, hogy nem veszi át a kutat, arról nem
döntött, hogy megvizsgálja-e a többi lehetőséget. Éppen ezért mondta, hogy várják meg, hogy
Malya András vállalkozó esetleg felvállalná-e a kút üzemeltetését. Ha igen, akkor a vállalkozó,
és a lakosok közötti megállapodás kérdése a vízellátás. Ha a vállalkozó nem veszi át a kutat,
akkor kell a testületnek elgondolkozni azon, hogy milyen megoldást választ. Több megoldás
lehetséges. Önkormányzati törvény szerint csak az egészséges ivóvízről kell gondoskodnia az
önkormányzatnak, amelyet több majorban most is biztosít. A jegyzőnek van olyan
jogosítványa, hogy nem ivóvíz minőségű kút fúrására adhat engedélyt. Lehetőség még a
vízhálózatra történő rácsatlakozás költségvonzatának megvizsgálása, viszont ebben az esetben
nem szabad elfelejteni, hogy az ott élő lakosok ugyanazt a vízdíjat kötelesek megfizetni, amit a
belterületen élők. A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 200 Ft-os átalánydíjat sem
voltak hajlandók fizetni. Felelősségteljes döntést csak akkor hozhat a testület, ha ismeri a
költségeket.
Ha az önkormányzat átveszi a kutat, akkor új vízjogi engedélyt kell kérni.
Dr. Kerekes György képviselő: Ezek szerint a Ménesbirtoknak van vízjogi engedélye a 17.
majori kútra. Kössenek egy szerződést, mely szerint a Ménesbirtok tovább üzemelteti a kutat,
melynek költségét havonta rendezi az önkormányzattal. Igazat ad Csomós Zsuzsanna képviselő
asszonynak, hogy nehezen fogják az ott élők elfogadni a helyzetet.
Roczkov Frigyes műszaki referens: Látta már valaki a tisztelt képviselők közül azt a kutat?
Nem véletlen, hogy a Ménesbirtok sem hajlandó tovább üzemeltetni, hiszen rengeteg pénzbe
kerülne. A hálózati rendszer létezik ugyan, de nagyon elavult. Nem lenne logikus lépés a kút
átvétele.
Nagy László, a Békés Megyei Vízművek Zrt. főmérnöke: Valóban rossz állapotú a majori
hálózat, kb. 15-20 millió Ft lenne a felújítása. A törvény megkülönböztet közműves, és
kommunális vízhasználatot, az előbbinél a jogszabályok igen kemény kikötéseket írnak elő. A
tavalyi évben a kút fenntartása 400 ezer Ft volt, ebből 50 ezer Ft volt a beszedett díj.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ezt a kérdést már sokszor körbejárták. Hasonló eset volt
a 73. majorban, ott megoldottá vált a kérdés az ivóvíz kiszállításával, és a kommunális vizet
biztosító kút megfúrásával. Ezt most is meg lehet tenni.
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Dr. Szegvári Péter képviselő: A lakosságszám évről-évről fogy. A 17. majorban hárman
laknak, felesleges pénzkidobás lenne a kút átvétele. Ezt a beruházást megvalósítani hatalmas
nagy felelősség, figyelembe véve az önkormányzat anyagi helyzetét.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Tárgyalni kell Malya András vállalkozóval a kút átvételéről.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Ménesbirtoknak kell tárgyalni a vállalkozóval, hiszen
a kút nem az önkormányzat tulajdonában van. Nagy a valószínűsége annak, hogy nem veszi át
a kutat.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bizottságok javaslatát fogadja
el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
216/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. tulajdonát képező, a
Mezőhegyes, 17. majorban lévő K-159-es kutat nem
veszi át önkormányzati tulajdonba, annak üzemeltetését
sem vállalja át, a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 8.§. /4/ bekezdése szerinti kötelezettségéről,
a majorban lakók egészséges ivóvízzel történő ellátásáról
egyéb módon gondoskodik.
Határidő: 2008. augusztus 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Marczin Albert műszaki csoportvezető: A településfejlesztési koncepciónak tartalmaznia
kell egy irányvonalat a 17. majorral kapcsolatban is. Fel kell készülni ezeknek a kérdéseknek a
megválaszolására az összes majorral kapcsolatban.
Dr. Kerekes György képviselő: Az előző testületek 10 év után merték kimondani, hogy nem
tudják tovább üzemeltetni a városi strandot. Ne húzzák az időt, ki kell mondani, hogy nem
tudja megoldani a majorok vízellátását.
Garamvölgyi Lászlóné, pénzügyi csoportvezető: Nem érti, miért beszélnek most erről.
Amikor tárgyalta a testület a majorokról szóló fejlesztési szükségleteket, szembesült azzal,
hogy melyek a szükséges beruházások, és azzal is, hogy képtelen arra, hogy mindent
megoldjon. Akkor kimondta, hogy sajnos vannak olyan majorok, amelyek „sorvasztásra”
vannak ítélve.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kéri, hogy zárják le ezt a kérdést, és később a
településfejlesztési koncepció tárgyalásánál térjenek rá vissza.
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Csanádi István polgármester: Egyetért jegyző asszonnyal. A 17. majori kút kérdésében
döntöttek, most ez volt napirenden.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Dr.
Moskovics Sándor úr, a Zrt. képviselője a 2007. decemberi ülésen tájékoztatta a testületet a
várható változásokról, többek között arról, hogy a szennyvíz vonatkozásában megszűnik a
szolidaritási alap, illetve arról, hogy a fejlesztéseket ezentúl az önkormányzatoknak kell
finanszírozniuk. Erről most írásban is tájékoztatást kaphattak. Nem könnyű az anyag, és a
súlya nagyon nagy. A tegnapi ülésre meghívást kapott Spániel Józsefné dr. címzetes főjegyző
asszony, aki tagja a Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának. Ő nyújtott segítséget az anyag
értelmezéséhez, mely anyag nem végleges, de gondolkodásra késztet. Fontos része a
szerződének a bérleti díj továbbadásának kérdése. Önkormányzatot megkereste egy szolgáltató,
akik bérbevennék a víztornyot, innen indult a kérdés, hiszen 1,5 millió Ft-os bérleti
szerződésről van szó. A tervezet VII.3.6. pontjában foglaltakkal nem ért egyet. Minden
megoldásban partner az önkormányzat, de nem javasolja a szerződés-tervezet elfogadását,
tekintettel a VII.3.6 pontjában foglaltakra.
Nagy László, a Békés Megyei Vízművek Zrt. főmérnöke: Az üzemeltetési szerződés egy
távlati koncepcióról tájékoztat. A bérleti díj kérdése a szeptemberi közgyűlés tájékoztató
anyaga, része az üzemeltetési szerződésnek, mely szerződés átmeneti állapotot fedne le. A
tervezet a decemberi közgyűlésen módosítva lesz, a szeptemberi közgyűlés döntése alapján. Ha
nem kerül a szerződés-tervezet elfogadásra, illetve aláírásra, akkor marad a régi szerződés.
A mezőhegyesi víztorony bérbeadásától függetlenül került előtérbe a tornyokra telepített
antennák kérdése. Az üzemeltető és a kérelmező megállapodása szerint lehetett a toronyra
antennát helyezni. Ez ellen tiltakoztak, többek között közegészségügyi, és tűzvédelmi okokra
hivatkozva. A tornyok bérbeadása éves szinten 50 millió Ft-ot jelent a Vízműnek. Hogy miért
nem az önkormányzatoké a tornyok bérbeadásából származó teljes összeg? Azért mert a
Vízmű biztosítja a személyi feltételeket, a beszállási engedélyt, a gázérzékelőt stb. Ez
többletköltséget jelent a Zrt.-nek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A testület kikötötte a szolgáltatónak, hogy csak abban az
esetben lép életbe a szerződés, ha Ő külön megállapodást köt a Zrt.-vel. 3 év alatt fokozatosan
csökken, majd megszűnik a szolidaritási alap. Nem érti, hogy akkor miért használná fel a
Vízmű a mezőhegyesi víztorony bérbeadásából származó bevételt más önkormányzat
vízdíjának csökkentésére.
Csanádi István polgármester: A bérleti díj összegének a város költségvetésében 100 helye
lenne. Nem ért egyet a VII. 3. 6. pontban foglaltakkal. A testület a város lakosainak érdekeit
képviseli, az adófizetők pénzével nem játszadozhatnak.
Dr. Kerekes György képviselő: Ez a tervezet a szeptemberi közgyűlés elé kerül, mely csak
akkor léphet életbe, ha a közgyűlés és a testület elfogadja. Születik egy határozat, mely ellen
senki nem tehet semmit.
Spániel Józsefné dr. Békés Megyei Vízművek Zrt. FB tagja: A Vízmű Zrt. működés
szempontjából nem könnyű társaság. Nagyon nehéz olyan szabályegyüttest kialakítani, amely
mind a 60 településnek megfelel. A díjak úgy kerültek kialakításra, hogy az tartalmazta a
települések egymás iránti szolidaritását.
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Igen, a közgyűlés döntéseit el kell fogadni. Tagja a város a Vízműnek, szavazati joggal
rendelkezik, de a nagyok a meghatározóak, a kicsik szinte minden esetben lehetetlen
helyzetben vannak.
A szerződés-tervezet VII.3.6 pontjában foglaltakkal joggal lehet vitatkozni, a többivel is, de
annak nem látja értelmét.
Roczkov Frigyes műszaki referens: Mezőhegyesen nincs szükség gyakran karbantartási
munkálatok végzésére, de ha előbb-utóbb erre sor kerül, akkor a szolidaritási alapból lehet
számítani ezek fedezetére?
Nagy László, a Békés Megyei Vízművek Zrt. főmérnöke: A bérleti díj felhasználására van
lehetőség, az önkormányzatok egymással köthetnek szerződést, melynek célja egymás segítése.
A szennyvíz esetében megszűnik a szolidaritási alap.
Balogh Andrásné a Vízművek Zrt. üzemmérnökség vezetője: A mezőhegyesi hálózat
valóban jó, kevés a hiba, a karbantartás pedig rendszeres. A szennyvízmérleg azt mutatja, hogy
a szennyvíz veszteség 20-22% közeli, mely nagyon jó érték. A szennyvízátemelő felújításra
szorul viszont, mely önkormányzati feladat, és az összege kb. 8-10 millió Ft. A szennyvíztelep
a 70-es években épült, itt is szükség lenne egy nagyobb beruházásra.
Dr. Szegvári Péter képviselő az üléstermet elhagyta.
Uj Zoltán képviselő: A rekonstrukció értéknövelő felújítás. Ha akkora összegű számlát kap
utólag az önkormányzat, amit nem tud kifizetni, akkor mi történik?
Nagy László, a Békés Megyei Vízművek Zrt. főmérnöke: A rekonstrukcióra a
szolgáltatónak javaslatot kell tenni. Novemberre meg kell csinálni a következő évi
munkálatokról szóló tervet.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.
által előkészített üzemeletetési szerződés-tervezetet, tekintettel annak VII.3.6 pontjában
foglaltakra, ne fogadja el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
217/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
Békés Megyei Vízművek Zrt. által előkészített
üzemeltetési szerződés-tervezetet, tekintettel annak
VII.3.6 pontjában foglaltakra, nem fogadja el.
Határidő: 2008. augusztus 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csomós Zsuzsanna képviselő az üléstermet elhagyta.
Egyéb bejelentések
Csanádi István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított
11/2006.(III.29.) Ö. sz rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezettel
kapcsolatban tájékoztassa a testületet. A rendelettervezetet a testület tagjai az ülés előtt újólag
megkaptak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A képviselőtestület a hatályos lakásrendelete alapján a
temetői lakást nem tudja jogszerűen bérbe adni, sem az új vállalkozónak, sem pedig az általa
foglalkoztatott temetőőrnek. Ezt csak pályáztatás útján lehet bérbeadni. Ezért került a testület
elé ez a rendelettervezet, mely az 1.§. 2. pontjában tartalmaz változást, melyet ha így elfogad
a testület, akkor nem kell pályázatot kiírni, hanem feladatellátás okán a temetőt üzemeltetővel
történt előzetes egyeztetést követően bérbe adható az.
Csanádi István polgármester: A rendelettervezetet együttes ülésen a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Felkéri a Bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Agonás János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy az
előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri Szűcs Sándor urat, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
az alábbi rendeletet alkotta.
(A szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak.)
13/2008./VII.25./Ö.sz. rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított 11/2006.(III.29.) Ö. sz.
rendelet módosításáról és kiegészítéséről
/A rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Polgármesteri Hivatal, a József
Attila Általános Művelődési Központ, az Alapszolgáltatási Központ, a Centrál Élelmezési
Szolgáltató Központ, a Maroshát területfejlesztési Önkormányzati Társulás alapító okiratairól
szóló előterjesztéseket. A TEÁOR kódok változása tette indokolttá az alapító okiratok
módosítását. Az áttekinthetőség és a könnyebb kezelhetőség érdekében az alapító okiratokat
egységes szerkezetben készítették elő.
Javasolja a testületnek, hogy együttesen vitassa meg az alapító okiratokat.
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A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratában a köztemető üzemeltetőjeként Palacsik Béláné szerepel, a szerződés
megkötése után ez változni fog.
Soós Attila képviselő: A József Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona nem 95
fő, hanem 85 fő.
Csanádi István polgármester: Az alapító okiratokat a
Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.

Településfejlesztési

és

Felkéri a Bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Agonás János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy az
előterjesztést együttes ülésen vitatták meg a bizottságok, felkéri Szűcs Sándor urat, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy az alapító okiratokról szóló határozati javaslatokat emelje határozattá.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslata
értelmében a 88/2007./V.2./, 91/2007./V.2./,92/2007./V.2./, 316/2007./XI.27./, és a
179/2008./VI.9./ kt.sz. határozatokat vonja vissza.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
218/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
88/2007./V.2./, 91/2007./V.2./,92/2007./V.2./,
316/2007./XI.27./, és a 179/2008./VI.9./ kt.sz.
határozatokat visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy bizottságok javaslatát fogadja el,
és az alapító okiratokról szóló határozati javaslatokat emelje határozattá.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
219/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, és az államháztartásról
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szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2008. augusztus hó 1. napjától az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
- Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal
5820 Mezőhegyes, Kozma F.u.11.sz.
- Költségvetési szerv címe:
- Költségvetési szerv működési területe:
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
- Költségvetési szerv jogállása:
önálló jogi személy
- Költségvetési szerv működési köre: többcélú intézmény
- Fő működési köre:
közigazgatás
2. Költségvetési szerv alapító szerve, alapítás időpontja
- Alapító szerv:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestülete
- Alapításának időpontja:
1991. március 1.
1/1991.(III.1.) Ö. számú rendelet
- Első SZMSZ:
3. Költségvetési szerv felügyeleti szerve
- Megnevezése:
Mezőhegyes
Városi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
- Címe:
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. szám
4. Költségvetési szerv besorolása
- Gazdálkodási jogkör szerint:
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- Előirányzat szerinti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv
5. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
- A költségvetési szerv vezetőjét – a jegyzőt – Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestülete határozatlan időre nevezi ki.
6. Költségvetési szerv szervezeti egységei, telephelyei
Szervezeti egység
Megnevezése
Igazgatási tevékenység
Védőnői szolgálat
Kertészeti és karbantartó
részleg

Szervezeti egység
címe
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11.szám
Mezőhegyes, Hild János u. 1. szám
Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.szám

telefonszáma
06-68/466-001
06-68/466-086
06-68/466-066

7. Költségvetési szerv kötelezően ellátandó alaptevékenysége
Ssz.
Megnevezés
1. Településrendezés, településfejlesztés
2. Épített és természeti környezet védelme
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TEÁOR szám
71.11
71.11

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Egészségügyi alapellátás
- háziorvosi szolgálat
- házi gyermekorvosi szolgálat
- ügyeleti ellátás
- fogorvosi ellátás
- védőnői szolgálat
Szociális alapellátás
- rendszeres szociális pénzbeli ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
- munkanélküli ellátások
- eseti pénzbeli szociális ellátások
- eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Gyermek és ifjúsági feladatok
Közigazgatás, hatósági, igazgatási és pénzügyi feladatok
Központi igazgatási feladatok
- építéshatósági feladatok
- gyámhatósági feladatok,
- okmányirodai feladatok
Polgárvédelmi tevékenység
Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, csatornázás, vízkár
elhárítás
Kertészeti tevékenység
- parkgondozás, fák védelme pótlása
- standfürdő területének gondozása
- sportintézmény területének gondozása
Helyi közutak fenntartása
Települési vízellátás
Köztemető fenntartás
Közvilágítási feladatok
Településtisztasági feladatok
Települési szilárd és folyékony hulladék kezelése,
köztisztasági feladatok
Állati-hulladék kezelése
Sporttevékenység támogatása
Tanyagondnoki szolgálat

86.21

84.12

84.12
84.11
84.11

84.24
36.00
81.30

68.32
36.00
96.03
35.13
38.11
38.11
38.11
93.11
88.10

8. Költségvetési szerv önként vállalat feladatai
Ssz.
Megnevezés
1. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
- közhasznú munkavégzés feladatai
- közcélú munkavégzés feladatai
2. Ingatlangazdálkodás
- lakásgazdálkodás
- lakásnak nem minősülő helyiségek bérbeadása
- bel és külterületi földek hasznosítása
3. Közterületfelügyelet
4. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
- távhőrendszer működtetése
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TEÁOR szám
84.12
68.20

84.12
35.30

5.

Szabad kapacitás kihasználása érdekében gyakorolt feladatok
- lakosság, közületek, intézmények részére szállítási
tevékenység
- kiadvány értékesítések
- lapkiadás
6. Sportintézmény üzemeltetése
7. Helyi tűzvédelmi feladatok
8. Helyi közbiztonsági feladatok
9. Tudományos, művészeti tevékenység támogatása
10. Társadalmi önszerveződések, vállalkozások támogatása
12. Piaci és vásári tevékenység

49.41
47.61
47.62
93.11
84.25
84.24
84.12
84.12
47.81

9. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
- A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10. Költségvetési szerv társulás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
Térségfejlesztési feladatok
Térségfejlesztési feladatok

Társulás neve
Maroshát
Önkormányzati
Területfejlesztési Társulás
Dél-Békési Kistérség Területfejlesztési
Társulás

11. Költségvetési szerv vállalkozás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
I. számú Háziorvosi rendelő
II. számú Háziorvosi rendelő
III. számú Háziorvosi rendelő
Házi gyermekorvosi rendelő
I. számú Fogorvosi szolgálat
II. számú Fogrorvosi szolgálat
Városi távhőrendszer üzemeltetés
Települési hulladékkezelés
Köztemető üzemeltetés

Működtető neve
Dr. Várkonyi László vállalkozó orvos
Dr. Szegvári Péter vállalkozó orvos
Dr. Guti Pál vállalkozó orvos
Dr.Varga Sándor vállalkozó orvos
Ianosné Dr. Gurzó Mária vállalkozó orvos
Fröhlicz András vállalkozó orvos
Dalkia ZrRt.
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Orosházi „Piéta” Temetkezési Bt.

12. Költségvetési szerv részvétele közhasznú és gazdasági társaságban
Gazdasági társaság megnevezése
Békés Megyei Vízművek Zrt.
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
Battonyai ETANOL Előállító és

Részvétel jogcíme
1990.évi LXV. törvény alapján a volt
tanácsi (közüzemi) vállalatok átalakulása
jogcímén
Részvény vásárlásból származó részesedés
Tulajdoni részarány
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Gabonafeldolgozó Kft.
Mezőhegyesért Alapítvány
Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány

Mezőhegyes Város Önkormányzat által
alapított közhasznú szervezet
Mezőhegyes Város Önkormányzat által
alapított közhasznú szervezet

13. Költségvetési szervhez hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények
Költségvetési szerv neve
Költségvetési szerv címe
Mezőhegyes
Város
Önkormányzat Mezőhegyes, Kossuth u.20. szám
Alapszolgáltatási
Központja
Maroshát
Területfejlesztési
Önkormányzati Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11.
Társulás
szám
14. Költségvetési szerv vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga
- A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az
éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben
szerepel.
A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat,
illetve a hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 41/2006.(XII.20.) rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
220/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról
szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a alapján, figyelemmel
közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX. törvény 37. §-, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-ára a József
Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2008. augusztus hó 1. napjával az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv OM azonosítója:
028308
 Költségvetési szerv megnevezése: József Attila Általános Művelődési Központ
 Költségvetési szerv címe:
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.szám
 Költségvetési szerv működési területe:
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
 Költségvetési szerv típusa:
Általános Művelődési Központ
 Költségvetési szerv jogállása:
önálló jogi személy
 Költségvetési szerv működési köre: többcélú
alapfokú
nevelési,
oktatási,
közművelődési
intézmény
2. Költségvetési szerv alapító szerve, alapítás időpontja

14

 Alapítószerv:
Képviselőtestülete
 Alapításának időpontja:
 Első alapító okirat száma:
3. Költségvetési szerv felügyeleti szerve
 Megnevezése:
Képviselőtestülete
 Címe:

Mezőhegyes

Városi

Önkormányzat

1982. szeptember hó 1.
11/1992.(VII.1.) Ö.számú rendelet
Mezőhegyes

Városi

Önkormányzat

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11. szám

4. Költségvetési szerv besorolása
 Gazdálkodási jogkör szerint:
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok szerinti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv
5. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
5 évre szóló határozott időre bízza meg.
6. Költségvetési szerv szervezeti egységei, telephelyei
Intézményegység
Megnevezése
Óvoda

Telephely

Címe
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.szám
Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2. szám
Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
Diákotthon
Mezőhegyes, Szent György tér 10.
Általános Iskola
Mezőhegyes, Béke park 1. szám
Mezőhegyes, Kórház u. 24/1. szám
Alapfokú
Művészeti Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szám
Iskola
Közművelődés
és Mezőhegyes, Béke park 1. szám
könyvtár
Mezőhegyes, Szent György tér 3.szám

telefonszáma
30/445-9086
30/445-9087
30/445-9088
68/466-008
68/466-103
30/445-9084
30/445-9085
68/466-103

7.) Költségvetési szerv kötelezően ellátandó alaptevékenysége
Ssz.
1.

Megnevezés
TEÁOR szám
ÓVODA
Óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése,
85.10.20
ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés
és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés
megvalósítása, iskolai életmódra felkészítés
- Kozma F. u. 17. sz.óvoda férőhelyek száma
75 fő
- Ruisz Gy. u. 2.sz.óvoda férőhelyek száma
75 fő
- Csokonai u. 1. sz. számú óvoda férőhelyek száma
45 fő
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2.
3.
1.

- Az óvodára vonatkozó 25 fős maximális létszámot, legfeljebb
20 %kal lehet átlépni a nevelési év indításánál, ha az óvódában
legfeljebb két óvodai csoport indul, továbbá függetlenül a
csoportok számától, ha a nevelési év során új gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett óvodai
fejlesztő program
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nappali rendszerű, tankötelezettség teljesítését szolgáló általános
műveltséget megalapozó iskolai nevelés, oktatás
- évfolyamok száma
8
évfolyam
-

2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

iskolába felvehető maximális tanulói létszám
- 1.- 4. évfolyam
fő/osztály
- 5. – 8. évfolyam
fő/osztály

85.20.10

26
30

A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a
tanítási év indításánál, ha az iskolában az adott évfolyamon
legfeljebb két iskolai osztály indul, valamint a tanítási év során új
tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
a, Sajátos nevelési igényű tanulók (enyhén értelmi fogyatékos)
nappali rendszerű szegregált oktatása
Iskolába felvehető maximális tanulólétszám
30 fő
b, Sajátos nevelési igényű tanulók (pszichés fejlődés zavarai)
integrált oktatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)
Képzésre felvehető maximális tanulólétszám
50 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett integrációs
felkészítés
Felzárkóztató felkészítés, foglalkozás
Általános iskolai napközi foglalkozás
Egész napos iskolaotthonos foglalkozás
Iskola-egészségügyi tevékenység
Diáksport tevékenysége
KÖZMŰVELŐDÉS ÉS KÖNYVTÁR
Művelődési központok művelődési házak tevékenysége
Egyéb kulturális és szórakoztatási tevékenység biztosítása
Könyvtári tevékenység
- általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás
biztosítása a település lakosainak
- könyvtári dokumentumok gyűjtése, feltárása, őrzése
- iskolai könyvtári feladatok ellátása
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85.10.20
85.10.20

85.20.10

85.20.10
85.20.10
88.91
85.20
86.90
85.51
94.99
91.01

8. Költségvetési szerv önként vállalt feladatai, kiegészítő tevékenysége
Ssz.
1.

2.
3.
1.
2.

1.

Megnevezés
TEÁOR szám
DIÁKOTTHON
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók
55.90
kollégiumi elhelyezése, folyamatos pedagógiai és rendszeres
egészségügyi felügyeletének ellátása
férőhely
száma
85 fő
maximális
létszám
foglalkozásoknál
27 fő
55.90
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók kollégiumi elhelyezése, folyamatos
pedagógiai és rendszeres egészségügyi felügyeltének ellátása
Kiegészítő tevékenység ( szabad kapacitás kihasználása)
55.20
- Szálláshely biztosítás
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Pedagógiai szakszolgálat
85.60
Kiegészítő tevékenység ( szabad kapacitás kihasználása)
- Helyiség, épület bérbeadás
68.20
- Szállítási tevékenység
49.41
- Kiadvány értékesítés
47.61
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
Alapfokú művészeti oktatás
85.20.20
a.) zeneművészeti ág tanszakai:
- furulya, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona,
tuba,
szaxafon, gitár, zongora, hegedű, szolfézs
- maximális létszám
15 fő
b.) táncművészeti ág tanszakai:
- modern kortárs tánc, néptánc,
c.) képző és iparművészeti ág tanszakai.:
- grafika, festészet

2.

1.
2.

d.) színművészeti ág tanszakai:
- színjáték
- maximális létszám b.-d, pontoknál
20 fő
Kiegészítő tevékenység (szabad kapacitás kihasználása)
- Hangszerek bérbeadása

77.29

ÉTKEZTETÉSI TEVÉKENYSÉG
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

56.29
56.29
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3.

Diákotthoni intézményi étkeztetés

56.29

9. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
- A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10. Költségvetési szerv vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az
éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben
szerepel.
 A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni,
valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont
elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.) rendeletében foglalt
szabályok szerint lehet.
221/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szól módosított 1990. évi
LXV. törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról
szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát 2008. augusztus hó 1. napjától az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

1. Költségvetési szerv alapadatai
- Költségvetési szerv megnevezése: Alapszolgáltatási Központ
- Költségvetési szerv címe:
5820 Mezőhegyes, Kossuth u.20.szám
- Költségvetési szerv működési területe:
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
- Költségvetési szerv jogállása:
önálló jogi személy
- Költségvetési szerv működési köre: Szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó
intézmény

2. Költségvetési szerv alapító szerve, alapítás időpontja
- Alapítószerv:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestülete
- Alapításának időpontja:
1998. január 1.
- Első alapító okirat száma:
12/1997.(X.27.) Ö. számú rendelet
3. Költségvetési szerv felügyeleti szerve
- Megnevezése:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestülete
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-

Címe:

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11.szám

4. Költségvetési szerv besorolása
- Gazdálkodási jogkör szerint:
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- Előirányzatok szerinti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési
szerv
- Gazdálkodási feladatok ellátása:
A 178/1997.(X.21.) Kt. számú határozat
értelmében
megkötött megállapodás értelmében a
feladatokat a
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan
gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
5. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
- A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
5 évre szóló határozott időre bízza meg.

6. Költségvetési szerv kötelezően ellátandó alaptevékenysége
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Nappali szociális ellátás
Gyermekjóléti szolgáltatás

TEÁOR szám
88.10
88.10
88.99
88.10
88.99

7. Költségvetési szerv önként vállalt feladatai, kiegészítő tevékenysége
Ssz.
Megnevezés
1. Helyettes szülő biztosítása

TEÁOR szám
88.99

8. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének köre, mértéke
- A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
9. Költségvetési szerv vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga
- A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az
éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben
a Polgármesteri Hivatal költségvetési cím alatt szerepel.
-

A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni,
valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont
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elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.) rendeletében foglalt
szabályok szerint lehet.
222/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról
szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a alapján, figyelemmel az
államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §ára, a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ alapító okiratát 2008. augusztus hó 1. napjával
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése: Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ
 Költségvetési szerv címe:
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.szám
 Költségvetési szerv működési területe:
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
 Költségvetési szerv jogállása:
önálló jogi személy
 Költségvetési szerv működési köre: gyermek és közétkeztetést biztosító intézmény,
Fő tevékenységi köre: gyermekétkeztetés
2. Költségvetési szerv alapító szerve, alapítás időpontja
 Alapítószerv:
Mezőhegyes
Városi
Képviselőtestülete
 Alapításának időpontja:
2008. január hó 1.
3. Költségvetési szerv felügyeleti szerve
 Megnevezése:
Képviselőtestülete
 Címe:

Mezőhegyes

Városi

Önkormányzat

Önkormányzat

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11. szám

4. Költségvetési szerv besorolása
 Gazdálkodási jogkör szerint:
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok szerinti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv
5. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
határozatlan időre bízza meg.

6. Költségvetési szerv szervezeti egységei, telephelyei
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A költségvetési szerv székhelye: 5820 Mezőhegyes, kozma Ferenc u.22.szám
Intézményegység
Telephely
megnevezése
Címe
Telefonszáma
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 10. szám
06-68/466-043
7. Költségvetési szerv kötelezően ellátandó alaptevékenysége
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Diákotthoni intézményi étkeztetés
Alkalmazottak étkeztetése
Nappali ellátásban részesülők étkeztetése
Szociális ellátásban részesülők étkeztetése
Idegenforgalmi tevékenység
Kiegészítő tevékenység (szabad kapacitás kihasználása)
- település közétkeztetésének biztosítása
- ételszállítás
- helyiség, épület bérbeadása
- szálláshely biztosítása
- mosodai szolgáltatás

TEÁOR szám
56.29
56.29
56.29
56.29
56.29
56.29
55.90
56.29
56.29
68.20
55.20
55.20

8. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
- Étkeztetési tevékenységgel összefüggésben
- dohány, üdítő és szeszesital forgalom bonyolítása,
- étterem étlapos ételforgalmának bonyolítása,
- családi és egyéb rendezvények bonyolítása.
9. Vállalkozási tevékenység forrása
- Kizárólag a vállalkozási tevékenységi körből származó árbevétel, eredmény.
- Az ellátható vállalkozási tevékenység mértéke az intézmény mindenkori költségvetése
fő összegének maximum 21 %-áig terjedhet.
10. Költségvetési szerv vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az
éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben
szerepel.
A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat,
illetve
a
hasznosítás
jogát
átengedni,
Mezőhegyes
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
41/2006.(XII.20.) rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
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223/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 9.§.-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §a alapján a Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás alapító okiratát 2008.
augusztus hó 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény 41.§. /1/
bekezdésében, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI.
törvény 10.§-a által biztosított felhatalmazás alapján az alábbiakban felsorolt helyi
önkormányzatok
 Battonya város,
 Mezőhegyes város,
 Csanádpalota nagyközség,
 Abrózfalva község,
 Csanádalberti község,
 Kövegy község,
 Nagyér község,
 Pitvaros község,
 Végegyháza község
önkormányzatai – együttműködési megállapodás alapján önálló jogi személyiségű
területfejlesztési önkormányzati társulás keretében kívánnak együttműködést folytatni,
egymással társulva a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési program
kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, és
ezért területfejlesztési önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják a társulás működési
feltételeit.
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése:
Önkormányzati társulás
 Költségvetési szerv címe:
11.
 Illetékességi köre:
 Működési köre:

Maroshát

Területfejlesztési

Polgármesteri Hivatal Mezőhegyes, Kozma F. u.
A társulásban résztvevő önkormányzatok
közigazgatási területe
Területfejlesztés TEÁOR 71.11

2. Költségvetési szerv alapító szerve, alapítás időpontja
 Alapító szerv:
A társult önkormányzatok képviselőtestületei
 Alapításának időpontja:
1998. május hó 4.
 Első alapító okirat száma:
8/1998.(V.4.) Ö. számú rendelet
3. Költségvetési szerv felügyeleti szerve
 A társult önkormányzatok képviselőtestületei
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4. Költségvetési szerv besorolása
 A társulás jogállása önálló jogi személy, melynek élén a társulási tanács áll
 Gazdálkodási jogkör szerint:
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok szerinti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv
 Gazdálkodási feladatok ellátása:
A képviselőtestület döntése alapján megkötött
megállapodás értelmében a feladatokat a
Polgármesteri
Hivatal,
mint
önállóan
gazdálkodó
költségvetési szerv
látja el.
5. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
 A tárulás elnökét a Társulási Tanács választja meg határozatlan időre.
6. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének köre, mértéke
 A társulás vállalkozási tevékenységet jogszabályi keretek között folytathat.
 Vállalkozási tevékenység forrása a társulás átvett pénzeszközeiből elért bevétel.
 Az ellátható vállalkozási tevékenységek mértéke a mindenkori költségvetés fő összegének
maximum 10 %áig terjedhet.
7. Költségvetési szerv vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben a
Polgármesteri Hivatal költségvetési cím alatt szerepel.
 A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.
Csanádi István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a
tanyagondnoki pályázattal kapcsolatban.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Várhatóan hamarosan döntés születik a harmadik
tanyagondnoki szolgálat beindítására benyújtott pályázatokról. A Tanyagondnoki Szövetség
vezetőjének tájékoztatása szerint a tanyagondnoki képzés 2008. szeptember 22-én indul, azt
követően csak egy múlva. Az álláshelyet meg kell pályáztatni, a pályázókat az érintett
lakossággal meg kell ismertetni, ki kell kérni a véleményüket, azt követően kell a testületnek a
személyről döntenie. Mindez igen hosszú időt vesz igénybe, azért, hogy a pályázat kiírása
miatt ne kelljen újabb rendkívüli ülést összehívni, javasolja a testületnek, hogy a pályázatot írja
ki, és hatalmazza fel polgármester urat arra, hogy azt a pozitív elbírálás esetén hirdesse meg
Csanádi István polgármester: A pályázati kiírás a következőket tartalmazná: „Mezőhegyes
Város Képviselőtestülete a Mezőhegyes, Kendergyár, 21., 39. majorok területén ellátandó
tanyagondnoki álláshely betöltésére pályázatot ír ki:
Pályázati feltétel:
- minimum általános iskolai végzettség,
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B kategóriás vezetői engedély
Erkölcsi bizonyítvány
Szakmai program a feladat ellátásával kapcsolatos elképzelésekről
Nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII.trv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 15.
A pályázatot Csanádi István polgármesterhez kell benyújtani, cím: Mezőhegyes,
Kozma F. u. 11.”
Kéri, aki egyetért a pályázat kiírás szövegével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
224/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Mezőhegyes, Kendergyár, 21., 39. majorok területén
ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére pályázatot ír ki:
Pályázati feltétel:
- minimum 8. általános iskolai végzettség,
- B kategóriás vezetői engedély
- Erkölcsi bizonyítvány
- Szakmai program a feladat ellátásával kapcsolatos elképzelésekről
- Nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII.trv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 15.
A pályázatot Csanádi István polgármesterhez kell benyújtani, cím: Mezőhegyes,
Kozma F. u. 11.
Utasítja a polgármestert, hogy a tanyagondnoki szolgálatra benyújtott pályázat pozitív
elbírálása esetén a pályázatot tegye közzé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csomós Zsuzsanna képviselő az ülésterembe visszatért.
Csanádi István polgármester: Felkéri Uj Zoltán képviselőt, hogy a Baptista Szeretetszolgálat
támogatásáról tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő: Polgármester úr aláírta a kérelmet, mely szerint igényt tart a szolgálat
támogatására. Eddig Mezőhegyes volt a gesztortelepülés, a szomszéd települések innen
szállították el az adományokat. Több település jelentkezett, mint az eddigi években, így az
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igényelt mennyiséget nem kapták meg. 2680 fő lett lejelentve, és 4000 liter tejet kaptak. Ez
igazságosan oszthatatlan. A Népjóléti Bizottság a kérdést megtárgyalta, és az a döntés született,
hogy a majorokba, -ahogy ez eddig is történt- a tanyagondnokok szállítják ki a tejitalt, a
fennmaradó mennyiség pedig a készlet erejéig kihirdetésre kerül a belterületi lakosságnak,
melyet a MÁV raktárban vehetnek át.
Csanádi István polgármester: Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Baptista
Szeretetszolgálat által nyújtott tejadományt a külterületi lakosságnak a tanyagondnokok
szállítsák ki, a belterületi lakosságnak pedig a készlet erejéig kerüljön kihirdetésre,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
225/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a
a Baptista Szeretetszolgálat által nyújtott tejadományt
a külterületi lakosságnak a tanyagondnokok szállítsák ki,
a belterületi lakosságnak pedig a készlet erejéig kerüljön
kihirdetésre.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tegnapi napon tájékoztatta a bizottságokat a VIS
MEDICA Kft. kérelméről. Ígéretet tett, hogy megpróbál utánajárni a kérelemben foglaltak
anyagi vonzatának. Beszélt Dr. Spiák Ibolyával, a Kft. ügyvezető igazgatójával, aki
tájékoztatta arról, hogy a mikrobusz megvásárlásra a nehézkes, akadozó betegszállítási
rendszer miatt van szükség. Valószínűsíti, hogy az OEP a kérelmet befogadja, és finanszírozni
fogja, de addig –átmeneti időszakra- kérne anyagi támogatást. Mai napon faxon elküldte az
igazgató asszony a költségekről szóló tájékoztatást, mely kb. 20-25 ezer Ft-ot jelentene, de
bármilyen hozzájárulást szívesen fogadnak. Az összeg a munkabért, és az egyéb költségeket
finanszírozná.
Uj Zoltán képviselő: A Népjóléti Bizottsági ülésen érdemi döntés nem született, de Dr.
Szegvári Péter képviselő bővebb tájékoztatást adott a betegszállítási rendszerről, és jó ötletnek
tartja.
Csanádi István polgármester: Kéri, tegyenek javaslatot a támogatás összegére.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja 10.000 Ft támogatás odaítélését.
Csanádi István polgármester: Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a VIS MEDICA
Kft. kérelmének adjon helyt, és a mikrobusz üzemeltetéséhez 10.000 ft-tal járuljon hozzá,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta.
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226/2008./VII.24./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
VIS MEDICA Kft. kérelmének helyt ad, és
a mikrobusz üzemeltetéséhez 10.000 Ft
anyagi támogatást biztosít, az OEP és a Kft. között
megkötendő finanszírozási szerződés létrejöttéig.
kihirdetésre.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A 205/2008./VII.14./kt.sz.határozatában a testület utasította,
hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. ügyvezető igazgatóját, Dr.Koltainé Farkas
Gabriellát kérje fel, hogy vegyen részt a következő testületi ülésen annak érdekében, hogy
tisztázni tudják a Kft. alvállalkozójának a településen végzett tevékenységével felmerült
problémákat. Megkereste az ügyvezető asszonyt, aki szeptember 4-ig külföldön tartózkodik.
Mi tegyenek? Várjanak szeptember 4-ig, vagy Fekete Istvánné gazdasági igazgatóval
tárgyaljanak?
Agonás János képviselő: A negatívumok Feketénéről szólnak, Ő is érintett, vele ne
tárgyaljanak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Már elmondta, hogy a Budai János alvállalkozóval van
probléma, vele nincs szerződése az önkormányzatnak. Mindig elmondja, hogy hallgatassék
meg a másik fél is. A képviselőtestületnek az a szándéka, hogy a helyzetet tisztázza. Olyat
nem mondhatnak, hogy Feketéné érintett. Aki érintett, az a Budai János.
Szűcs Sándor képviselő: Ne várjanak, tárgyaljanak a Fekete Istvánnéval. Tegnap Uj Zoltán
képviselőtársával a Hódmezővásárhelyi A.S.A. Kft-nál jártak, ahol próbáltak információt
szerezni a szemétszállításról. Egy nagyon jól kidolgozott mérlegelési rendszerrel találkoztak,
mely precíz, és évekre visszamenőleg tárolja a beszállított súlyt. Az ottani lakosoknak az
edényzetet sem kell megvásárolniuk, azt bérlik a lakosok.
Agonás János képviselő: Van a CSM Településtisztasági Kft-nek felettes szerve, érdemes
lenne velük felvenni a kapcsolatot.
Uj Zoltán képviselő: A Szegedi Köztisztasági Vállalat tulajdona a Kft.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Megfogalmazott egy levelet, melyben a polgármester
kéri a Kft-t, hogy küldje el a lakossági hulladékmennyiséget, elkülönítve a közületi hulladéktól,
csatolva a mérlegjegyeket.
Szűcs Sándor képviselő: Rendben, ezt a levelet el kell küldeni, kéri a polgármestert, hogy a
Kft. válaszáról értesítse a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tájékoztatja a bizottságokat, hogy a képviselőtestület a
Településfejlesztési koncepcióra benyújtott pályázatra 5 millió Ft, az ÁMK Diákotthon
homlokzati felújítására ~19,7 millió Ft támogatást nyert. A polgármesteri Hivatal
fűtéskorszerűsítésére és nyílászáró cseréjére benyújtott pályázat sajnos nem nyert.
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Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Antal János és Csomós
Zsuzsanna képviselőket.
kmf.

Csanádi István
polgámester

Szentmihályi Ferenc
aljegyző

Antal János
képviselő

Csomós Zsuzsanna
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítők
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