Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. július 31-én, a Centrál épület emeleti
dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
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Fekete Istvánné, a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági
igazgatója
Budai János alvállalkozó

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János képviselő, Krucsóné Gergely Erzsébet
képviselők
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a
rendkívüli ülés összehívásának oka a 228/2008./VII.28./kt.sz határozat értelmében a 2008. évi
költségvetés áttekintéséről szóló előterjesztés, illetve a Csongrád Megyei Településtisztasági
Kft. gazdasági igazgatójának tájékoztatása.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójának tájékoztatása

2. A 2008. évi költségvetés áttekintéséről szóló előterjesztés a 2008. I. félévi teljesítés
tükrében
Egyebek
Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1.napirendi pont: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójának
tájékoztatása
Csanádi István polgármester: Köszönti Fekete Istvánnét, a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatóját.
Sajnálatos módon olyan információkhoz jutott a testület, ami komoly aggodalomra ad okot.
Felkérték Kalmár Gyulánét, hogy vegyen részt a mai rendkívüli ülésen, de egyéb
elfoglaltságára hivatkozva nem tudott megjelenni. A 2008. július 14-i rendkívüli testületi
ülésen készült jegyzőkönyv alapján idéz a Kalmár Gyuláné által elmondottakból.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Nem
tudta, hogy miért kellett a mai ülésen megjelenni. Megdöbbenve tapasztalja, hogy a Kft. egyik
6 órában foglalkoztatott dolgozója által elmondottakat jegyzőkönyvezték, hogy milyen jogon,
azt nem tudja. 1 hónapja amikor beszámolt a testületnek, senki nem említette, hogy ilyen
problémák lennének a városban. Bátran kijelenti, hogy ilyen precíz, és átfogó
hulladékgazdálkodás, mint Mezőhegyesen, sehol máshol nincs. Szeretne egy másolati
példányt kérni a Kalmár Gyuláné által elmondottakból készült jegyzőkönyvből. Elhozta
magával a január óta készült mérlegjegyeket és kimutatásokat, melyet manipulálni senki nem
tud, azokért Ő vállalja a felelősséget. Neki az alapján kell elszámolnia az A.S.A-nál. Külön
van kezelve a lakossági és a közületi szemét. Az egész probléma onnan indult, hogy a Budai
úr és a Kalmárné között a kezdetektől fogva személyes probléma van. Amikor felhívta
Kalmár Gyulanét, hogy mondja el mi a problémája, akkor azt a választ kapta, mint vezető,
hogy „ne ugasson”.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A félreértések elkerülése végett már az elején szeretné
tisztázni, hogy nem Őt kereste meg a Kalmár Gyuláné, nem a hivatal jegyzőkönyvezett,
hanem eljött a képviselőtestületi ülésre, tehát a testületi ülés jegyzőkönyve tartalmazza az
általa elmondottakat.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Úgy
gondolta, hogy van olyan kapcsolata a képviselőtestülettel, hogy ezt nem érdemli. Soha
semmilyen kérést nem tagadott meg. Kikéri magának a vádakat. Mezőhegyesről 1 éve nem
érkezett panasz a szolgáltatással kapcsolatban. Ha panasz érkezett volna valamikor is, azonnal
értesítette volna a hivatalt.
Szűcs Sándor képviselő: Nyilván váratlanul érte, amit hallott. Ön sem mondta, hogy
problémája van a Kalmár Gyulánéval. Egyet nem tud elfogadni, hogy a hulladékátrakón a
város által javasolt munkavállalók nem tudnak „megmaradni”. Beszéljenek nyíltan: Budai
Jánosnak , a Kft. alvállalkozójának mentalítását nehéz elviselni, úgy viselkedik a városban,
mint egy kisfőnök. Ez szüli a konfliktust. Kalmárnét nem véletlenül javasolták az átrakóra,

hiszen megbíznak benne. Személyesen szétnézett az átrakón, melynek ajtaján kihelyeztek egy
nyitvatartási időt, melyet Budai úr nem tart be. Vonatkozik ez arra az időszakra is, amikor
nincs ott a kezelő. Le tudja úgy mérlegelni az autót, hogy feljegyzést készít, mely településről
szállította a szemetet. Ez az információmennyiség elegendő ahhoz, hogy felmerüljön a Kft.vel
szembeni bizalmatlanság.
A rendszerrel probléma van. Mi a garancia arra, hogy a szemétszállító autóban az átrakóra
szállított szemét pl. Mezőhegyesé? Véleménye szerint semmi. Ez szubjektív alapon működik.
Budai úr dönti el, hogy éppen melyik városnak számlázza azt.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Ha
valaki a feladatai elvégzéséért fizetést vesz fel minden hónapban, csak akkor derül ki, hogy
probléma van, amikor megkérik, hogy mondjon fel? Itt egy mesterségesen gerjesztett dolog
van. Mi érdeke származna abból Budai úrnak, hogy más település szemetét Mezőhegyesnek
számlázza?
Szűcs Sándor képviselő: Ha például Budai úr gyűjti a városban a lakossági szemetet, és
megkéri egy vállalkozó, hogy öntse bele az ő szemetét is, akkor mi garantálja azt, hogy ez
kiderül ?
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Ez
csak akkor garantálható, ha olyan autóval rendelkeznének, amelyik a háznál méri a szemetet.
A Kft-nek ilyen autója még nincs.
Szűcs Sándor képviselő: A testület nevében állítja, hogy a bizalom kezd megrendülni. Egy
mezőhegyesi rendezvény alkalmával a Ménes Kft-nek Budai úr 100 zsákot értékesített, amit
senki nem látott.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója:
Javasolja, hogy üljenek le közösen és beszéljenek a felmerült kérdésekről. Ő a Kalmár
Gyuláné szavára nem ad. Köztudott, hogy a szemétszállítási szolgáltatás el lett véve a helyi
vállalkozótól, azóta mindig van olyan ember, aki megpróbálja bebizonyítani, hogy az
alvállalkozó nem végzi megfelelően a dolgát. Hallgassák meg az alvállalkozót a 100 zsák
kérdésében, erre Ő nem tud választ adni.
Budai János alvállalkozó: Nagyon furcsa vádak azok, amiket hall. Fele sem igaz annak, amit
a Ménes Kft. állít. A 100 zsák a konténerbe került, bedarálta azokat.
Uj Zoltán képviselő: Utólag íródott a számla a zsákokról, senki nem látta azokat a
rendezvény területén. Hiszen 5 konténer elég volt a szemétmennyiség tárolására. Évről-évre
nő a mezőhegyesi szemétmennyiség. Ez a nagy probléma, és az is, hogy nem külön viszik el a
szelektív hulladékot.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Az
ÖKOpannon Kft-vel megkötött megállapodásnak, -mely szerint meghatározták, hogy hány
tonna szelektív hulladékot kell gyűjteni Mezőhegyesen- nem felelne meg a szelektív
hulladékgyűjtési rendszer, ha Ő nem írt volna hozzá x összeget.
Szűcs Sándor képviselő: Addig amíg Budai úr az alvállalkozó, nincs bizalom. Mint a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke egy későbbiekben egyeztetett

időpontban keresni fogja Feketéné asszonyt annak érdekében, hogy közösen keressenek
megoldást a szemétszállítási rendszer zártabbá tétele érdekében.
Dr. Kerekes György képviselő: Megütötte a fülét a gazdasági igazgató asszony egyik
mondata. Azt mondta, hozzáír bizonyos mennyiséget a szelektív hulladékmennyiséghez. Ezek
szerint bárhova, bármit, bármikor hozzáírhat. Ezzel egyértelművé vált, hogy a mérlegjegyek
csak papírok, semmit nem jelentenek.
Jó kapcsolat van a Kft. és a testület között? Sok probléma volt már közöttük. Évekig kérte a
testület a részletes beszámolót, ehelyett pár számadatot tartalmazó papírt küldtek. Az autókat
GPS-el kellene ellátni, akkor talán zárttá válna a rendszer.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Július
15. óta GPS-el vannak ellátva az autók.
Soós Attila képviselő: Nagyon várja már azt az ülést, ahol részletesen megtárgyalhatják a
problémákat, mert eddig egy kérdésre sem kapott érdemi választ. Sem a 100 zsákra, sem
pedig a mérlegelés nélküli szemétlerakásra.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Ez
vádaskodás. Van egy ügyrend, ami szerint dolgozniuk kell a munkavállalóknak. Nem jöhet ki
mindennap Szegedről, hogy ellenőrizze őket. Ne kérdőjelezze meg azt, hogy rendelkezésre
állt-e, amikor szükség volt rá. Jegyző asszonyt kérdezi: volt olyan, hogy nem szolgáltatott
adatot a testületnek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A hivatal számára nem, de a képviselőtestület január
óta több alkalommal kérte a mérlegjegyeket, amelyeket eddig nem kapott meg.
Uj Zoltán képviselő: Probléma a bizalom kérdése. A gépezetbe porszem került, amit a
testület most vett észre. Vélelmezzük, hogy nincs baj sem a Budai úrral, sem a Kft-vel, de
jönnek az információk, panaszok, és megrendül a bizalom. Fontos cél, hogy ne nőjön a
szemétmennyiség, pláne ne igazságtalanul.
Budai János alvállalkozó: A Lángosolimpiai rendezvény alatt a szemét nem emblémázott
zsákba lett elhelyezve, ezért 100 darab emblémázott zsákot fizettetett ki a Ménes Kft-vel, amit
aztán az átrakón nem ráhúzott a zsákokra, hanem bedobta üresen.
Véleménye szerint hétfőn-kedden lakosságtól, szerdán közületektől, csütörtökön lakótelepek
elől legyen szemétszállítás a félreértések elkerülése végett.
Csanádi István polgármester: A képviselők a lakosok érdekeit szolgálják. Van egy
kétoldalú megállapodás a szemétszállításról, melynek egyik oldala megrendült. A rendszernek
vannak nem tiszta elemei, melyek visszaélésre adnak lehetőséget. Kéri, hogy a jövőben a
mérlegjegyeket havonta jutassák el a testületnek, és, hogy a beszámoló a testület által kért
formában kerüljön elkészítésre. Köszöni a Kft. gazdasági igazgatójának, hogy megjelent a
rendkívüli ülésen.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója: Kéri,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a további megbeszélés időpontjának ügyében.
Fekete Istvánné a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatója az
üléstermet elhegyta

Csanádi István polgármester: Nem hiszi, hogy győztesen jött ki a testület ebből a dologból.
Keményebb hozzászólásokat, és véleményeket várt volna a képviselőktől.
2. napirendi pont: A 2008. évi költségvetés áttekintéséről szóló előterjesztés a 2008. I.
félévi teljesítés tükrében
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2008. évi költségvetés
áttekintéséről szóló előterjesztést a 2008. I. félévi teljesítés tükrében. Bejelenti, hogy „A
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen benyújtott igényre
megérkezett a válaszlevél, mely az előzetes ígérettől messzemenően eltér. Így az azonnali
gondok megoldásához 15 millió Ft vissza nem térítendő, és 15 millió Ft visszatérítendő
támogatást biztosítanak.
Felkéri Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető asszonyt, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A Pénzügyi Bizottsági ülésen résztvevőket
részletesen tájékoztatta az előterjesztésről. Ismerteti az 1. számú melléklet utolsó oldalán
található tételeket, így az ÁMK-ra, az Alapszolgáltatási Központra, és a Polgármesteri
Hivatalra vonatkozó működési megtakarításokat, valamint a bevételi többleteket is az I.
félévre vonatkozóan. Ezeket a tételeket figyelembe véve elmondható, hogy a csökkentett
forráshiány működési szinten 90.594 e Ft, fejlesztési szinten 46.068e Ft. A továbbiakban azok
a tételek szerepelnek, melynek nagyságrendje még nem prognosztizálható, ilyen a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központnál jelentkező többletbevétel, mely a címerező tábor
bevétele. Csökkentik a hiányt a lakásértékesítések, illetve az Önkormányzati Minisztériumhoz
még 2 alkalommal benyújtásra kerülő pályázat is. Pozitív elbírálás esetén, a jövő évre
vonatkozóan átgondolandó: az önként vállalt feladatok pl. az alapfokú művészeti oktatás,
vagy a Centrál valamint a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő köztisztviselői és 1 fő ügykezelői
álláshely megszüntetése. 2009-re vonatkozóan született már döntés az ÁMK-nál két fő
közalkalmazotti /óvónői/ álláshely megszüntetéséről.
Csanádi István polgármester: A 2008. évi költségvetés áttekintéséről szóló előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A Pénzügyi Bizottság
javasolja, hogy a testület vegye tudomásul a jelentést. Fel kell hívni az intézmények
figyelmét a költségtakarékosabb gazdálkodásra.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A pénzügyi csoportvezető asszony megjelölt pár
önként vállalt feladatot, de azért ennél több ilyen feladata is van az önkormányzatnak. A civil
szervezetek támogatása több mint 7 millió Ft volt az idei évben. vagy a sportpálya
üzemeltetése, az idegenforgalmi tevékenység, a lapkiadás, nem kötelezően ellátandó feladat.
Véleménye, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait lássa el megfelelő színvonalon, és azt
követően döntsön az önként vállalt feladatokról.
Létszámleépítés kapcsán hozzáteszi, hogy az 1 fő köztisztviselői álláshelyet akkor tud
nélkülözni, ha a pályázatírási feladatot másnak adják át, például Roczkov Frigyes úrnak, a
műszaki referensnek, aki közalkalmazotti jogviszonyban áll a képviselőtestülettel.

Dr. Kerekes György képviselő: Az I. félévi teljesítésekbe a 90 millió Ft-os forráshiány bele
lett számolva?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A kiadási oldal a teljes kiadást tartalmazza,
a bevételi oldal, amely a kiadások forrásául szolgál, az van úgy megtervezve, hogy ott
szerepel a hitel bevétele. Látszik például, hogy az ÁMK-nál 37 millió Ft a működési kiadási
különbség, amely abból adódik, hogy a Centrál különálló intézmény lett, és a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos le nem fedezett kiadások az ÁMK-nál jelennek meg. Ha a
90 millió Ft hiányt tudják csökkenteni 60 millió Ft-ra, akkor az a folyószámla hitellel már
kezelhetővé válik.
Krcsméri Tibor képviselő: Sokallja a művészeti oktatásnál az önkormányzat által nyújtott
támogatás nagyságát.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: 6.982 e Ft a központi támogatás, nem az a
számítási metodika alapján kell számolni, mint 2 évvel ezelőtt.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Dicséretes, ahogy a jegyző asszony védi az apparátust.
Részéről teljesen mindegy, hogy kit tart meg munkavállalónak, de pályázatírónak olyat
nevezzen ki, aki eredményt is produkál.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A képviselőtestület tagjai minden évben megkapják a
zárszámadással azt a kimutatást, amely a benyújtott pályázatokat tartalmazza. szeretné
elmondani, hogy ez az apparátus több száz milliót hozott már az önkormányzatnak
eredményes pályázataival.
3 pályázatíró céggel volt már eddig kapcsolata az önkormányzatnak, az általuk benyújtott
pályázatokból egy sem nyert. Ami nyertes pályázat volt, azt ez az apparátus készítette elő.
Nagyon fontos, hogy egyetlen pályázat sem lett elutasítva szakmai okok miatt. Kolozsi József
pályázatíró nemcsak a Polgármesteri Hivatal pályázataival foglalkozik, hanem segíti az
ÁMK-t, és az Alapszolgáltatási Központot is. 2007. január 1-től a polgármester úr kérésére a
képviselőtestület biztosított egy pályázatírói álláshelyet, melyet az említett Kolozsi József tölt
be. Idei évben is kötött a testület szerződést egy pályázatíró céggel 3 pályázat benyújtására,
ebből 2 nyert.
Dr. Szegvári Péter képviselő az üléstermet elhagyta.
Soós Attila képviselő: Az állam a saját intézményeit teszi tönkre. Ez a megnyert 15-15 millió
Ft utolsó csepp volt a pohárban. Hihetetlen, hogy az államnak mekkora nyűg fenntartani, és
segíteni az intézményeit.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az ÁMK rá lett kényszerítve arra, hogy létszámot
csökkentsen. Meg kell jegyezni viszont, hogy feladatelmaradás nélkül létszámcsökkentést
nem lehet végrehajtani. . Ezt is bizonyítja, hogy 2008. január 1. óta rendszeresen az ÁMK 3
fő, a Centrál pedig 4-5 fő közhasznú dolgozót „kap”. Miután a Polgármesteri Hivatal
közhatalmi feladatot lát el, így közhasznú foglalkoztatott köztisztviselői feladatot nem láthat
el.
Szűcs Sándor képviselő: Úgy érzi, eljutottak arra a pontra, hogy nagy valószínűséggel
elkezdődhet a vagyonértékesítés. Két lehetőség van: vagy hagyni, hogy nőjön a hiány, vagy a

vagyont kell értékesíteni. Sajnálatos, hogy éppen az önként vállalt feladatok teszik
Mezőhegyeset várossá.
Dr. Kerekes György képviselő: Véleménye szerint, azok az önkormányzatok, akik nem
húzzák a nadrágszíjat, hiteleket vesznek fel, jobban járnak, mint Mezőhegyes.
Csanádi István polgármester: Megköszöni a tájékoztató elkészítését. A nyitva maradt
kérdésekre a későbbiekben visszatérnek
Egyebek
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A képviselőtestület a július 24-i ülésén meghallgatta az
orosházi PIÉTA Temetkezési Bt. képviselőit, és úgy döntött, hogy 2008. augusztus 1-től
megbízza a Bt-t a temető üzemeltetésével. Hétfőn kereste telefonon a PIÉTÁ-t, hogy 9 órára
jöjjenek a szerződést aláírni. Ekkor derültek ki a Bt. problémái a szerződéstervezettel
kapcsolatban, pedig azt már másfél héttel azelőtt megkapták, és Molnárné Bozó Ildikó
titkárságvezető kérte őket, hogy tekintsék át a tervezetet, illetve, ha gondolják küldjenek Ők
egy olyan szerződést, amit az eddigi önkormányzatokkal kötöttek. Ezt nem tették meg és a
képviselőtestületi ülésen sem tettek módosító javaslatot a szerződéstervezettel kapcsolatban. .
Kiderült, hogy a PIÉTA csak akkor hajlandó a feladatot ellátni, ha a sírhelypénz is Őt illeti
meg. Kérte, hogy jöjjenek el a mai rendkívüli ülésre egyeztetés céljából, melyet Ők
megtagadtak.
Csanádi István polgármester: A PIÉTA-val kapcsolatosan felmerült problémákat a
Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A Pénzügyi Bizottság nem
javasolja a PIÉTA Temetkezési Bt-vel a szerződés aláírását, javasolja, hogy az erről szóló
határozatát a testület vonja vissza.
Csanádi István polgármester: Szűcs Sándor képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottsági ülésen
volt egy felvetése, melyet kér, hogy mondjon el.
Szűcs Sándor képviselő: Azt mindannyian tudják, hogy a szolgáltatásnak működnie kell.
Javaslata szerint a következőképpen kellene elindulni a témában. Tárgyalni kellene Palacsik
Béláné vállalkozóval, hogy mindaddig üzemeltesse a temetőt, amíg nincs új vállalkozó. A
parkfenntartó csapat oldja meg a temető rendben tartását, és újra pályázatot kell kiírni a
temető üzemeltetésére.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Több településen érdeklődött. Nagyszénáson rossz
állapotban vette át a temetőt a PIÉTA, így az önkormányzat felajánlotta a sírhelypénzt,
Gádoros csak a temető-fenntartási hozzájárulást adja a Bt-nek. Tótkomlóson az egyházzal
kötött szerződést az önkormányzat. A legkeményebb megoldást Mezőkovácsháza választotta,
aki csak havi 10.000 Ft támogatást nyújt a vállalkozójának (ott nem a PIÉTA üzemeltet),
illetve 15.000 Ft az ott szolgáltatást végzők által fizetett 15.000,-Ft szolgáltatási díjat.

Csomós Zsuzsanna képviselő: Véleménye, ha ismét megkeresik Palacsik Béla vállakozót,
úgy kellene „kijönni” ebből a kínos dologból, hogy még véletlenül se érezze magát
nyeregben.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és 215/2008./VII.24./kt.sz.határozatát vonja vissza, és az orosházi PIÉTA Bt-vel a
köztemető üzemeltetésére ne kössenek közszolgálati szerződést
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:
233/2008./VII.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
215/2008./VII.24./kt.sz.határozatát – melyben az orosházi PIÉTA BT-vel
a köztemető üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötését
határozta el - visszavonja.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy ismét hirdessen pályázatot a
tulajdonában lévő köztemető határozott időre, 5 évre szóló üzemeltetésére.
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:
234/2008./VII.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Pályázatot hirdet a tulajdonában lévő köztemető
határozott időre,5 évre szóló üzemeltetésére.
Pályázati feltétel:
A temetőkről és a temetkezésről szóló módosított
1990.évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló
módosított 145/1999./X.1./ Korm. sz. rendeletben meghatározott
feltételek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázatokat Mezőhegyes Város Polgármesteréhez kell
benyújtani.
/Cím Csanádi István
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11./
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot hirdesse meg az
önkormányzat honlapján, valamint a Békés megyei Hírlapban.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Csanádi István polgármester

Dr. Kerekes György képviselő az üléstermet elhagyta.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Közigazgatási Hivatal korábban szóbeli jelzéssel élt
a képviselő tiszteletdíjjal kapcsolatban, amit a testület nem fogadott el. Most írásbeli
észrevételt tett. A Közigazgatási Hivatal levelét azért bocsátotta a képviselők rendelkezésre,
hogy a következő testületi ülésre gondolják át az abban foglaltakat.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület egy korábbi döntése a
213/2007./IX.25./kt.sz.határozatában a Mezőkovácsházi Tüzoltóságnak 1.595.880,-F-ot
biztosított vízszállító gépjármű beszerzéséhez. Jegyző asszony telefonon egyeztetett a
Tűzoltóparancsnokkal, aki arról tájékoztatta, hogy az idén nem tudják megvásárolni az autót,
viszont kérték, hogy az összeget ennek ellenére utalják át. Ez természetesen nem lehetséges.
Emiatt javasolja a testületnek, hogy vállaljon kötelezettséget ara, hogy az említett összeget
a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
A Tűzoltóparancsnokság kérelmét a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A Pénzügyi Bizottság
javasolja, a testületnek vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Tűzoltóparancsnokságnak, a
213/2007./IX.25./kt.sz. határozatával megítélt 1.595.880,-Ft-ot a 2009.évi költségvetésében
biztosítja.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
235/2008./VII.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a 213/2007./IX.25./ kt.sz.
határozatában a Mezőkovácsházi Tüzoltóságnak vízszállító
gépjármű beszerzése tárgyában benyújtandó pályázathoz megítélt
1.595.880,-Ft támogatást a 2009.évi költségvetésében
biztosítja.
Az összeg átutalására csak a pályázat pozitív elbírálása esetén
kerülhet sor.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntést vegye figyelembe
az önkormányzat 2009.évi költségvetése előkészítése során.
Határidő: 2008. november 25.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Kassai Béla nyugalmazott polgármester úr temetési
szertartására 2008. augusztus 2-án de. 10 órakor kerül sor. Megkereste a Ménesbirtok Zrt.-t
azzal a céllal, hogy megkérdezze, a temetést követően esetlegesen megrendezendő
állófogadás költségéhez járuljanak hozzá. A kérést a Zrt nem támogatta. Javasolták viszont,
hogy halálának 1 éves évfordulóján helyezzenek el emléktáblát a városban.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Az évforduló előtt térjenek vissza az emléktábla kérdésére.

Az állófogadással vigyázni kell, sok ember várható, akik 10-15 éve nem találkoztak, nem
lenne jó, ha beszélgetés órákig elhúzódna.
Uj Zoltán képviselő: 2 nappal ezelőtt arról döntöttek, hogy nem lesz állófogadás. Nem érti
miért kell ezt most megváltoztatni.
Csanádi István polgármester: Az ülés után egy-két képviselő megkereste, és kérte, hogy
vegye fel a kapcsolatot a Ménesbirtokkal. Ennek a kérésnek tett eleget. A testvérvárosok
delegációit egyébként is fogadni kell.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Olyan vezetővel, mint Kassai Béla, soha nem találkozott,
Róla csak jó dolgokat tud elmondani. Ha valaki, valaha ezért a településért önzetlenül tett
valamit, Ő a Kassai Béla. Véleménye, hogy az 1 év múlva meghívott volt barátainak,
ismerőseinek vendéglátása lényegesen többe fog kerülni, mint most a temetés után.
Belegondolt valaki abba, hogy mennyibe kerül az olasz urak ellátása?
Mezőhegyesiek búcsúznak ettől a nagyszerű embertől, nem pedig azok, akikkel 100 éve nem
találkozott. A Ménesbirtok biztosan vendégül látja azokat, akiktől várhat valamit.
Hollós László képviselő: Tudja, hogy sokan lesznek a temetésen, de akkor is ki lehet
választani azokat az embereket, akikkel Kassai Béla évtizedekig együtt dolgozott.
Uj Zoltán képviselő: Azt támogatja, hogy italt és pogácsát kínáljanak, azt nem, hogy főzés
és legyen, biztosan nem csak 30 embert kellene vendégül látni, nem lehet kiszámolni, ez
mibe kerül.
Soós Attila képviselő: Abban az esetben ha fogadást tartanának, azt is meg kellene
beszélni, ki az a kör, akik szóba kerülhetnének.
Javasolja, most ne döntsenek, hiszen egy korábbi döntés már született, egy év múlva
térjenek vissza a kérdésre.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Úgy gondolja, ez a vita méltatlan Kassai Bélához, aki
30 évig vezette a várost.
Csanádi István polgármester: Ezt megelőzően 10 perc alatt több döntést hozott a testület,
amely talán nem ilyen jelentőségű, mint a jelen kérdés. Valóban parttalan a vita, ezért
javaslatát visszavonja.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a T-Com
társaság megvásárolta a BÁCSKÁBEL Kft-t, melyből eredően várhatóan nem fogják
közvetíteni a testületi üléseket, és képújság sem lesz.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Dr.Kerekes György és
Krcsméri Tibor képviselő urakat.
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