Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
IX/2008.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes város Képviselőtestülete 2008. július 28-án a Centrál emeleti
dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi
Ferenc, Hollós László, Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor,
Soós Attila, Dr. Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp
Erzsébet csoportvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A rendkívüli ülés összehívásának oka , hogy szükséges munkabérhitel felvétele, valamint
az a szomorú tény, hogy Kassai Béla nyugalmazott polgármester úr elhunyt.
Csanádi István polgármester: Felkéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt
tájékoztassa a testületet, a munkabérhitel felvételének szükségességével kapcsolatban.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az ÖNHIKI pályázat elutasítása miatt, a Magyar
Államkincstár az eddig folyósított előleget egyösszegben beinkasszálta.
Tájékoztat arról, hogy a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására
benyújtott pályázaton 30 millió Ft-ot nyertek, az összeg a mai nap folyamán került az
önkormányzat számlájára. Ez az összeg azonban nem fedezi a júliusi munkabérek
kifizetését. Ezért szükségessé vált 20 millió forint összegű munkabérhitel felvétele.
/előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/ Kéri a testület jóváhagyását a munkabérhitel
felvételéhez, ami a hónap végén a képviselőtestület által korábban jóváhagyott 60 millió
forint keretösszegű folyószámla hitelre átfordításra kerül. Ezt az OTP folyószámlahitelként
csak december 20-ig biztosítja, ezt követően visszaáll a 60 millió forint hitelkeret.
Tájékoztat arról, hogy a képviselői tiszteletdíjak várhatóan augusztus közepén vagy
végén kerülnek kifizetésre.
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áttekintését, elsősorban azokat a tételeket kell áttekintetni, melyekben lépni kell, és
szerkezeti változásokra is szükség lesz.
Dr. Kerekes György képviselő: Az ÖNHIKI feltételei a költségvetési törvénnyel együtt
kerülnek még decemberben elfogadásra. Amikor a 2008.évi költségvetést készítették, a
feltételek ismertek voltak. Miért nem alakították úgy, a költségvetés, hogy az ÖNHIKI
feltételeinek megfeleljen.
Miért ilyen költségvetést készítettek, ha ismert volt, hogy mi az, ami befolyásolhatja az
ÖNHIKI pályázat pozitív elbírálását.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A költségvetési törvény 6.számú melléklete csak
általánosságban tartalmazza az ÖNHIKI feltételeit. A részletes, konkrét feltételeket csak
március 30-án közlik. A költségvetést minden esetben a költségvetési törvény szabályai
szerint készítik elő. Nem gondolja, hogy az előkészítőket kell hibáztatni azért mert az
ÖNHIKI pályázat elutasításra került. A képviselőtestület tisztában volt a működési
forráshiány nagyságával, azzal, hogy a 148 millió forint hatalmas összeg és kezelhetetlen.
Az ÖNHIKI feltételei változnak. Az elbírálás során nincs két egyforma év.
Ez egy sajátságos helyzet, hogy ebben az évben nem fogadták be a pályázatot.
Uj Zoltán képviselő: Az ÖNHIKI a képviselői tiszteletdíjat ebben az évben nem fogadta
be. 2009-ben befogadja ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Ha ebben az évben nem fogadta be, akkor
jövőre sem fogja befogadni. Korábban sem fogadta be a teljes személyi juttatást.
Uj Zoltán képviselő: Szűcs képviselő társa Pénzügyi Bizottsági ülésen azt kérte,
hogy július 31-ig készítsenek a 2008.évi költségvetés teljesüléséről egy átlátható anyagot.
Az a véleménye, ha lépni kell, akkor most lépjenek, ne várjanak vele novemberig.
Soós Attila képviselő: A képviselői tiszteletdíjról annyit, hogy annak összege közel 14
millió forint. Jól emlékszik a rendeletet megelőző vitákra. A képviselőtestületnek át kell
gondolnia az ilyen lépéseket. Készpénznek vették, hogy ezt az ÖNHIKI befogadja.
Van egy új intézmény, a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ, aminek a bevétele kiugró.
Az ÖNHIKI szempontjából ez nem jó. Szerencsésebb lett volna, ha a mínusz 26 milliót a
Centrálnál meghagyják és nem az ÁMK-hoz kerül.
Az ÖNHIKI nagyságával tisztában voltak. Korábban elindítottak egy racionalizálási
folyamatot, melyet az ÁMK-nál kezdtek, és ezt követően más területen nem került sor
a folytatásra.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az ÖNHIKI önkormányzati szinten kerül
benyújtásra, és nem intézményenként. Az okozta a problémát, hogy az ÖNHIKI a 2008. évi
bevételeket a 2007.évi kiadáshoz rendelte hozzá. Véleménye szerint
a pályázat metodikája „sántít”.
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Jövő évben remélhetőleg ilyen hibába nem esnek. Mondják ki, hogy arról van szó,
hogy az önkormányzat saját földterületeit a Papp Kft- műveli, aki sajnos
nem tette a dolgát, mert ha tette volna, ilyen hibába nem esnek. Ez nyilvánvalóan nem fog
megismétlődni. A racionalizálás kapcsán sok lépést megtettek, áttekintették az
intézményeket. Most a legfájdalmasabb, az önkormányzat nem kötelezően ellátandó
feladatait kellene számba venniük például a Zeneiskolát. Nem kötelezően ellátandó
feladatokhoz eddig nem nyúltak. Helyette létszámot csökkentettek, bízik abban, hogy erre
még egyszer nem fog sor kerülni. Nehéz helyzetben vannak, ami sajátságos ok miatt alakult
így.
Soós Attila képviselő: Nem kimondottan intézményi megszorításra gondolt, hanem az
intézményeknél a nem kötelező juttatásokra, például a természetbeni étkezési
hozzájárulás megvonására. Erre is gondolni kell, ha baj van.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A 20 millió forint munkabérhitel felvételét meg fogja
szavazni. Számára teljesen érthetetlen, hogy lehet valamit elkölteni, ami nem biztos.
Mi a biztosíték arra, hogy a folyószámlára átkerülő 20 millió forintot ki tudják
egyenlíteni. Egyetért Szűcs képviselő úr gondolatával. Igent mondani könnyebb, mint
nemet. Az előző ülésre több olyan kérelem került a testület elé, hogy ide 20 ezret, oda 10
ezret, vagy több támogatást kérnek. Az a véleménye, hogy teljes felelőtlenség testület elé
hozni ilyen kérelmeket akkor, amikor munkabért nem tudnak fizetni. Ezt meg kell szüntetni.
A képviselői tiszteletdíjat nem fogadta be az ÖNHIKI. Gyula város képviselői lemondtak a
tiszteletdíjról. Ha ők megtették, a mezőhegyesi képviselők is megtehetik. Elhangzott, nem
tudnak munkabért fizetni, át kell tekinteni a költségvetést, takarékoskodni kell. Véleménye
szerint kifelé jó üzenete lenne annak, ha a testület először magán kezdené a
takarékosokodást.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az ÖNHIKI „elszállt”. Meg kell vizsgálni az
előttük álló lehetőségeket. A pályázatot az idén még két alkalommal tudják benyújtani
egyéb támogatás címén. Ebben remélhetőleg országgyülési képviselő úr tud segíteni.
Ettől függetlenül át kell tekinteni a 2008.évi költségvetést, és ki kell venni azokat a
tételeket, melyektől mentesíteni lehet azt.
Képviselő asszony véleménye kapcsán szeretné elmondani, hogy nem lett elköltve olyan
pénz, ami nincs. Ha a MÁK a már általa jelzett intézkedést nem lépi meg, a probléma akkor
is jelentkezett volna csak nem most, hanem októberben.
Csanádi István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen terjesztette elő a
Mezőkovácsházi VIS Medica Kft kérelmét. A Kft 7 településről szállítja a betegeket
köztük Mezőhegyesről is. A Kft 20-25 ezer forint támogatást kért mindaddig, míg a MEP a
feladatot nem finanszírozza. A testület 10 ezer Ft-ot szavazott meg. Át kell gondolniuk a
döntést, hiszen a betegszállítás a lakosság érdekét szolgálja.
A 2008. év valóban kedvezőtlenül jött össze az ÖNHIKI pályázat elutasítása miatt.
Szűcs képviselő úrral egyetért. Nagyban befolyásolta az ÖNHIKI eredményét az,
hogy a földterület utáni bevétel nem érkezett időben a számlára, a következmény őket
sújtja. Az előttük álló feladatokat át kell gondolják.
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Július 31-re elő kell készíteni, melyek azok a feladatok amit a költségvetésből
ki kell venni. Ha más megoldás nem lesz, a képviselői tiszteletdíjakat decemberig zárolni
kell Jelen ülésen költségvetési számok nélkül nem tudnak ebben dönteni.
Dr.Szegvári Péter képviselő: A képviselői tiszteletdíjat nem szavazta meg, de most azt
javasolja, hogy ne nyúljanak hozzá, a cikluson belüli változtatást nem támogatja.
Úgy véli egyedi kérelmek esetében határozottabban kell dönteni. A Vis Medica Kft
támogatására visszatérve. A mezőhegyesi betegek Mezőkovácsházára történő szállítása
nem megoldott, és nem mindenki tudja személygépkocsival megoldani. A betegszállítás
más településen sem megoldott, a Kft ezt felvállalta. Ez lehetőség , ami nem kötelező az
önkormányzat számára, de ha támogatják, akkor azt a Kft által kért összegben tegyék
meg.
Csanádi István polgármester: A Pénzügyi Bizottság csoportvezető asszony
tájékoztatása alapján a munkabérhitel felvételét, valamint a 2008.évi költségvetés
áttekintését megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a munkabérhitel
felvételét megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a 20 millió forint összegű
munkabérhitel felvételét hagyja jóvá, azzal, hogy az a hónap végén átirányításra
kerül a képviselőtestület által korábban jóváhagyott 60 millió forint keretösszegű
folyószámla hitelre, és az 80 millió Ft-ra változik.
Javasolja továbbá, hogy a 2008.évi költségvetés áttekintését tartalmazó
előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság vitassa meg, Ezt követően július 31-én rendkívüli
testületi ülésen tárgyalja meg a testület.
Dr.Kerekes György képviselő: Azt nem támogatja, hogy két naponta rendkívüli ülésen
dönsenek. A 2008.évi költségvetés áttekintése kapcsán szabják meg, hogy mi kerüljön
előkészítésre. A forráshiány véleménye szerint játék a számokkal. Az irányvonal kapcsán
arra gondolt, hogy társulásban is lehet gondolkodni, például az építéshatóság, a gyámhatóság.
területén. A központi költségvetés ezt preferálja. Véleménye szerint olyan jogszabály
nincs, ami rébuszokban beszél és a feltételeket nem lehet eldönteni. Jogilag ezt nehezen
tudja kezelni, de lehet, hogy közgazdaságilag kezelhető. A feltételekkel tisztában kell
lenni. Az állam azt csinál, amit akar ?
Szűcs Sándor képviselő: Igen, képviselő úr majd meg fogja tapasztalni.
Agonás János képviselő: A költségvetési koncepció alapján készült a 2008.évi
költségvetés, melyet képviselő társai közül egyedül Ő nem szavazott meg.
Ezért számon kérni az előkészítőktől az ÖNHIKI elutasítását nem tisztességes. Elmondaná,
hogy az ÖNHIKI-re benyújtásra kerülő pályázat anyaga több kilogramm.
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utólag a törvény elfogadását követő év március 30-ig válnak ismertté.
Ezt a központi költségvetés megteheti.
Uj Zoltán képviselő: A költségvetés kapcsán látható volt, hogy az állami normatívák
minden évben csökkennek, ez éppen az ÁMK kapcsán volt tapasztalható.
Lehet, hogy a költségvetés kapcsán volt olyan, hogy rosszul döntöttek.
A vita meddő, mivel a költségvetést érintően nem rendelkeznek számadatokkal.
Erről rendkívüli ülésen július 31-én döntsenek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Amikor a testület elé terjesztették az ÖNHIKI
pályázatot, jelezték, hogy nagy valószínűséggel nem lesz pozitív a pályázat elbírálása.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Úgy gondolja, hogy nem a hivatal pénzügyi
csoportjának kell a balhét elvinni, azért mert az ÖNHIKI pályázat nem nyert.
Meg lehet nézni a jegyzőkönyveket, ahogy haladtak előre a költségvetés összeállításában
a forráshiány egyre nőtt.A képviselői tiszteletdíjak ÖNHIKI-re gyakorolt hatásáról is
tájékoztatást adtak. Az ÖNHIKI-re benyújtott pályázatot otthon, táppénzes állományban
készítette el, legjobb tudása szerint. Botrányosnak tartja, hogy rajta verjék el a port.
Szűcs Sándor képviselő: Kéri, hogy a témát zárják le. A költségvetés áttekintik. A
munkabérhitel kapcsán pillanatnyi zavar keletkezett. Beszéltek korábban arról, hogy nem
biztos, hogy a pályázat elbírálása pozitív lesz.
Évek óta felelősségteljes döntést hoznak. Mindent megpróbálnak kezelni, annak érdekében,
hogy a dolgok menjenek. Ha zavar van, a képviselőtestület azért van, hogy elhárítsa.
Kényszerhelyzetben ott vannak a vagyontárgyak, melyeket értékesíthetnek.
A következő évi költségvetésnél ezekkel a kérdésekkel újra találkozni fognak.
Mindig megpróbáltak felelősséggel dönteni.
Dr.Kerekes György képviselő: Pénzügyi csoportvezető asszony hozzászólása kapcsán :
Nem akarja senkin elverni a port, csak visszakérdezett. Véletlenül sem mondta azt, hogy a
pénzügyi csoporton és csoportvezető asszonyon múlott az ÖNHIKI. Ez csak érdeklődés volt.
Ne vegye személyes sértésnek, nem kívánt senkit okolni, ha ezt hallotta ki a
hozzászólásából, akkor elnézést kér.
Csanádi István polgármester: Szűcs képviselő úrral ért egyet. Nem akarják senkin elverni a
port. Az ÖNHIKI elutasításra került, sajnos rajtuk kívül álló okok miatt.
Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően
a 20 millió forint összegű munkabérhitel felvételét hagyja jóvá, azzal, hogy az július
hónap végén átirányításra kerül a képviselőtestület által korábban jóváhagyott 60 millió
forint keretösszegű folyószámla hitelre, ezzel a folyószámla hitel 80 millió Ft-ra változik.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
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227/2008./VII.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármesteri Hivatal 20 millió forint összegű
munkabérhitel felvételét jóváhagyja,.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
hozzájárul, hogy a 20 millió forint összegű munkabérhitel
összegével a folyószámla hitelkeret növekedjen.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámla hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését
a 2008.évi költségvetésében megtervezett összegből fedezi.
Vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak 2009. évet
érintő visszafizetését a 2009.évi költségvetésében minden más
fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámlahitelkeret szerződés megkötéséről.
Határidő: 2008.július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a 2008.évi
költségvetés áttekintéséről szóló előterjesztést a 2008. I.félévi teljesítés tükrében 2008.
július 31-én rendkívüli ülésre terjesszem be. A képviselőtestület az előző ülésen döntött
arról, hogy a Csongrád megyei Településtisztasági Kft ügyvezetőjét Dr.Koltainé Farkas
Gabriellát rendkívüli ülésen történő tájékoztatóra kéri fel. Ügyvezető asszony szeptember 4ig külföldön tartózkodik, ezért a Kft gazdasági igazgatóját, Fekete Istvánnét kéri fel, hogy
július 31-én rendkívüli ülésen tájékoztassa a testületet.
Kéri,hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
228/2008./VII.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Polgármestere
a képviselőtestület rendkívüli
ülését 2008. július 31-re hívja össze az alábbi
napirendekkel:
1. A 2008. évi költségvetés áttekintéséről szóló előterjesztés
a 2008. I.félévi teljesítés tükrében.
2. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft gazdasági
igazgatójának tájékoztatása.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület július 24-i rendkívüli ülésén döntött
a Vis Medica Kft kérelméről, melyben azt kérték, hogy az általuk 7 település betegei
részére biztosított betegszállítást a testület 20-25 e Ft-tal támogassa. A képviselőtestület
10 e Ft támogatást biztosított. Figyelemmel Dr. Szegvári Péter képviselő úr által
elmondottakra is, kéri, hogy az előző ülésen hozott döntését a testület módosítsa, és 20
e Ft támogatást nyújtson a Kft-nek.
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A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
229/2008./VII.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 226/2008./VII.24./kt.sz.határozatátmelyben a Vis Medica kft-nek
az általa végzett betegszállítás költségéhez
10 e Ft támogatását biztosított - módosítja az alábbiak szerint:
„a Vis Medica Kft-nek az általa végzett
betegszállítás költségéhez 20 e Ft támogatást
biztosít.”
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület tagjai előtt is ismert, hogy Kassai
Béla nyugalmazott polgármester úr 2007. július 27-én elhunyt.
Pénzügyi Bizottsági ülésen javaslatot tett arra, hogy polgármester urat érdemei
elismeréseként az önkormányzat nyilvánítsa saját halottjának és a temetés számlával
igazolt költségét vállalja át. Javasolta továbbá azt, hogy a temetési szertartáson
résztvevő romániai Kézdivásárhely és Pereg, valamint az olaszországi Mordano
és San Giorgio di Nogaro testvérvárosokból érkező delegáció fogadásának
költségét biztosítsák.
A Pénzügyi Bizottság az általa tett javaslatokat megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság polgármester úr
javaslatát megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy Kassai Béla nyugalmazott
polgármester urat tekintse az önkormányzat saját halottjának A számlával igazolt
temetési költséget a 2008.évi költségvetés működési tartaléka terhére biztosítsa.
Javasolja továbbá, hogy a temetési szertartáson résztvevő romániai és olaszországi
testvérvárosok delegációjának fogadási költségét biztosítsák.
Csanádi István polgármester Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, Kassai Béla nyugalmazott polgármester urat tekintse az
önkormányzat saját halottjának. A számlával igazolt temetési költséget a 2008.évi
költségvetés működési tartaléka terhére biztosítsa.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
230/2008./VII.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Kassai Béla nyugalmazott polgármester urat
érdemei elismeréseként az önkormányzat
saját halottjának tekinti.
A számlával igazolt temetési költséget
a 2008.évi költségvetés működési tartaléka
terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el és a temetési szertartáson résztvevő Mezőhegyes romániai és
olaszországi testvérvárosaiból érkező delegációk fogadásának költségét a 2008.évi
költségvetése működési tartaléka terhére biztosítsa.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
231/2008./VII.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az elhunyt Kassai Béla nyugalmazott
polgármester temetési szertartásán
résztvevő Mezőhegyes romániai és
olaszországi testvérvárosaiból érkező
delegációk fogadásának költségét a 2008. évi
költségvetés működési tartaléka terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület a köztemetőről és temetkezésekről
szóló önkormányzati rendelet alapján érdemei elismeréseként Kassai Béla nyugalmazott
polgármesternek örök temetkezési helyet adományozhat.
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nyugalmazott polgármesternek érdemei elismeréseként adományozzon örök temetkezési
helyet.
Hollós László képviselő: Tájékoztatja a testületet, hogy a hozzátartozókkal a részvét
nyilvánítás során beszélt, felesége úgy nyilatkozott, hogy Kassai Béla nyugalmazott
polgármester úrnak az volt a kívánsága, hogy szülei sírjába helyezzék örök nyugalomra.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az örök temetkezési sírhely nemcsak azt jelenti,
hogy a képviselőtestület külön sírhelyet jelöl ki. Azt is jelenti, hogy nem kell a sírhelyet
megváltani, és azt soha nem kell újraváltani. Annak nincs akadálya, hogy a képviselőtestület
az elhunyt akarata szerint, szülei sírját nyilvánítsa örök temetkezési sírhellyé..
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzati rendelet
alapján az elhunyt Kassai Béla nyugalmazott polgármesternek kiemelkedő érdemei
elismeréseként örök temetkezési helyet adományozzanak, és az elhunyt szülei sírját
nyilvánítsa örök temetkezési sírhellyé.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
232/2008./VII.28./ kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a köztemetőről és temetkezésekről
szóló módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.
rendelet 15.§./1/-/2/ bekezdésében foglaltak alapján
az elhunyt Kassai Béla nyugalmazott polgármesternek
kiemelkedő érdemei elismeréseként örök temetkezési sírhelyet
adományoz. Az elhunyt szülei sírját örök temetkezési sírhellyé nyilvánítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az elhunyt Kassai Béla
nyugalmazott polgármester úr temetési szertartására 2008. augusztus 2-án, de 10 órakor
kerül sor. Az önkormányzat nevében a szertartáson Ő mondja a búcsúbeszédet..
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző
Dobi Ferenc
Hollós László
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

