Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
XI/2008.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. augusztus 21-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
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Csomós Zsuzsanna képviselő
Soós Attila képviselő
Dr. Szegvári Péter képviselő
Szűcs Sándor képviselő
Uj Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Szentmihályi Ferenc aljegyző
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Hollós László képviselő, Dr. Kerekes György
képviselő, Krcsméri Tibor képviselő
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 Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008.évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató, és Mezőhegyes Város
Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet módosításának megvitatása, valamint a József
Attila ÁMK Közösségi terének fejlesztésére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztés
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. / Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató
2./ Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.20.) Ö. sz.
rendelet módosításáról
3./ József Attila ÁMK Közösségi terének fejlesztésére benyújtandó pályázatról szóló
előterjesztés
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.
1. napirendi pont: Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztató
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Városi
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.20.) Ö. sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Javasolja, hogy a két napirendi pontot együttesen vitassák meg.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Felkéri Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető
asszonyt, tájékoztassa a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az előző rendkívüli ülésen a testület már
megismerhette a problémákat. A tájékoztató anyagban megmutatkozik, hogy mind a
bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan teljesültek. A forráshiány nagyságrendje
változatlan mértékű. Módosított előirányzatként megjelenik az ÖNHIKI előleg összege
46.159 e Ft-tal, ami a következő rendeletmódosítás során redukálásra kerül. A
rendelettervezet 3. oldalán találhatók azok a zárolások, amelyekről a korábbiakban már
tárgyaltak. A további zárolásokra a ¾ éves szinten ismét visszatérnek, amikor már a
Centrálnál is számolni lehet a változásokkal. A költségvetés, mint már mondta, továbbra is
működési hitelt tartalmaz, tehát zárolásokra a továbbiakban is szükség lesz.
Csanádi István polgármester: A 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztatót, és Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008.(II.20.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság
megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a
2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását, valamint
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.20.) Ö.sz.
rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet rendeletté emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a 2008. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
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A határozatot a polgármester kihirdette:
236/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Mezőhegyesi Városi Önkormányzat
2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és a Mezőhegyes Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008.(II.20.) Ö.sz. rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
/Szavazati arány megfelel az SZMSZ-ben foglaltaknak/
14/2008./VIII.22./ Ö.sz. rendelet
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.20.) Ö.sz.
rendelet módosításáról
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
3. napirendi pont: József Attila ÁMK Közösségi terének fejlesztésére benyújtandó
pályázatról szóló előterjesztés
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila ÁMK Közösségi
terének fejlesztésére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, határozati javaslattal együtt.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság javasolja a
testületnek, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül „ A szociális alapellátások,
gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című, DAOP2008-4.1.3/B kódszámú pályázati igényt nyújtsa be „A Mezőhegyesi József Attila ÁMK
Közösségi terének fejlesztése, felújítása” céljából.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
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A határozatot a polgármester kihirdette:
237/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a Dél-Alföldi Operatív Program „ A szociális alapellátások,
gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése”
című, DAOP-2008-4.1.3/B kódszámú pályázaton igényt nyújt be
„A Mezőhegyesi József Attila ÁMK Közösségi terének
fejlesztése, felújítása” céljából.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2009 év
Saját forrás
2.599.052
Hitel
DAOP támogatásból igényelt összeg
49.381.991
Egyéb támogatás(nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:
51.981.043
A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy
a pályázatot határidőre nyújtsa be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Egyebek
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozással kapcsolatos előterjesztést.
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a
testületnek, hogy csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
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A határozatot a polgármester kihirdette:
238/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2008. augusztus 18-án
levelet írt Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök úrnak, Kiss Péter Kancellária Miniszter úrnak,
Bajnai Gordon Miniszter úrnak, és az ITD Hungary-nek, melyben kinyilvánította azon
szándékát, mely szerint csatlakozni kíván azon települések köréhez, melyek nyilatkozatot
tettek az Apolló Tyres Ltd. által megvalósítandó gumiabroncsgyár befogadására. Érvelésében
megfogalmazta, hogy Mezőhegyes 12 kilométerre van a román-magyar határtól, és ha
elkészül az autópálya román határig húzódó szakasza, akkor ez a távolság csökken, valamint,
hogy a település ipari parkkal rendelkezik, és zöldmezős beruházás megvalósításához is tud
megfelelő nagyságú területet biztosítani.
Kéri a testületet, aki a levélben foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
239/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
egyetért a polgármester által megfogalmazott,
az Apolló Tyres Ltd. gumiabroncsgyárnak
tett terület-felajánlásával, és a csatlakozási szándék
kinyilatkoztatásával.
Csanádi István polgármester: A Kiskatonák tere 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan megüresedett. A Pénzügyi Bizottság megvitatta, hogy értékesítésre kerüljön az
ingatlan, vagy ismét legyen bérbe adva.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság javasolja a
testületnek, hogy értékesítse a Kiskatonák tere 8. szám alatti ingatlant.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és Mezőhegyes, Kiskatonák tere 8. szám alatti önkormányzati bérlakást ne adja
bérbe, telekalakítást követően rendelje meg az ingatlan értékbecslését, és az abban
meghatározott áron hirdesse meg értékesítésre.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
240/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy Mezőhegyes, Kiskatonák tere 8. szám alatti
önkormányzati bérlakást nem adja bérbe,
telekalakítást követően megrendeli az ingatlan
hivatalos értékbecslését, és az abban meghatározott
áron meghirdeti értékesítésre.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy tárgyalt Kovács László úrral,
az Ipari Park új tulajdonosával, mely megbeszélés alkalmával Kovács úr felvázolta az
elképzeléseit. Tervei között szerepel, hogy a szociális épületben call-center központot hoz
létre, valamint autókábelt kíván gyártani. A vállalkozó kisebb, de megvalósíthatóbb
beruházásokat szeretne véghezvinni.
Szűcs Sándor képviselő: Az augusztus 18-i Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsági ülésen ismételten tárgyaltak Fekete Istvánnéval, a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójával. Továbbra is figyelemmel fogja kísérni a
szolgáltatást, illetve átadták azt a nyomtatványt, mely alapján kéri a tarifarendszer
kialakítását.
Szegvári Péter képviselő: Objektíven úgy nem lehet dönteni a felek között, hogy különkülön történik a meghallgatásuk. Nem ért egyet ezzel a módszerrel, szeretné, ha a következő
alkalommal szembesítenék a feleket.
Csanádi István polgármester: Az ülésre meghívást kapott Kalmár Gyuláné is, aki egyéb
elfoglaltságaira hivatkozva nem tudott megjelenni.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület meghívást kapott Rácz Károlytól,
Kézdivásárhely polgármesterétől, az őszi sokadalom című rendezvényre, ahova szívesen lát 34 fős delegációt. Javasolja, hogy fogadják el a meghívást, és kéri a testület felhatalmazását a
delegáció összeállítására.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felhatalmazást
megadta, és az alábbi határozatot hozta.
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A határozatot a polgármester kihirdette:
241/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy eleget tesz a romániai testvérvárosa,
Kézdivásárhely polgármestere meghívásának,
és 3-4 fős delegációval részt vesz a 2008. szeptember 11. és 13
között megrendezésre kerülő „Őszi sokadalom”
rendezvényen. Felhatalmazza a polgármestert a
delegáció összeállítására.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Kéri a testületet, hogy gondolja át, mi legyen a sorsa a Posta
utcán található, volt rendőrségi lakásnak, tekintettel arra, hogy a ház állapota folyamatosan
romlik. Emlékeztetőül elmondja, hogy az ingatlannak 2 tulajdonosa van, az önkormányzat, és a
rendőrség.
Szűcs Sándor képviselő: Javasolja, hogy a polgármester úr tárgyaljon az ingatlan
tulajdonjogának rendezése érdekében.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
242/2008./VIII.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, Posta u.
szám alatti bérlakás tulajdonjogának rendezése
érdekében tárgyaljon a Békés Megyei Rendőrfőkapitánysággal.
Utasítja, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a testületet.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Antal János és Krucsóné
Gergely Erzsébet képviselőket.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület az ÖTV 12.§. (4) bekezdés a.) pontja
értelmében zárt ülést tart.
Az SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
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kmf.

Erdődi Zoltán
alpolgámester

Szentmihályi Ferenc
aljegyző

Antal János
képviselő

Krucsóné Gergely Erzsébet
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítők
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