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

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes város Képviselőtestülete 2008. szeptember 16-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Dobi Ferenc, Hollós László, Krcsméri Tibor,
Soós Attila, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Dr.Szegvári Péter képviselők
Távolmaradását bejelenteni elmulasztó: Csomós Zsuzsanna, Dr.Kerekes György
képviselők
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A rendkívüli ülés összehívását határidőhöz kötött, aktuális témákban történő
döntés tette indokolttá.
Csanádi István polgármester: Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek
megvitatására.
1. Előterjesztés a Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszerről szóló tájékoztatóról,
valamint a DAREH megállapodásról.
2. Előterjesztés a falugazdászi ügyfélszolgálat müködésével kapcsolatban.
Egyéb
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
1. Előterjesztés a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerről szóló
tájékoztatóról, valamint a DAREH megállapodásról.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az előterjesztést.
Az előterjesztést és a DAREH megállapodást a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen megvitatta.
A DAREH megállapodás kapcsán az együttes ülésen megjelent Jusztin Balázs úr, a
DAREH külső munkatársa, aki részletesen tájékoztatott a megállapodásban foglaltakról.
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Társuláshoz vagy a DAREH-hoz csatlakozik, vagy egyikhez sem.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen vitatta meg az
előterjesztést, kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a
bizottságok együttes javaslatáról tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést és a megállapodást a két bizottság megvitatta.
Az együttes bizottsági ülésen Jusztin Balázs úr, a DAREH külső munkatársa a DAREH
megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban részletes szóbeli tájékoztatást adott. A DélAlföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerről az előterjesztésben foglaltaktól több
információval nem rendelkeznek.
Az a kérdés,hogy csatlakozzanak-e DAREH-hoz. Kicsit kényszerpályán vannak, mivel a
város lezárt hulladéklerakójának rekultivációja elkerülhetetlen, a kivitelezés határideje
2010. december 31. A DAREH erre kínál lehetőséget. Álláspontjuk szerint az
önkormányzat számára más járható út nincs, ez elég erős érv arra, hogy csatlakozzanak.
A DAREH-hoz való csatlakozás évente 3 millió forint költséget jelent, amit az éves
költségvetésbe be kell tervezniük. A bizottságok javaslata, hogy csatlakozzanak a DAREHhoz, és az erről szóló határozati javaslatot emeljék határozattá.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a határozati javaslatot
emelje határozattá. A határozati javaslat 3. pontjában foglaltakra tekintettel javasolja, hogy
akadályoztatása esetén a DAREH taggyülésen a polgármester helyettesítésére Erdődi
Zoltán alpolgármestert hatalmazza fel.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
248/2008./IX.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
kiemelten érdekelt és elkötelezett a DélkeletAlföldön keletkező települési szilárd hulladékot kezelő
rendszernek az érintett településekkel való közös
megoldásában.
A képviselőtestület kifejezi azon szándékát, hogy a
településen a „Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer” megvalósításával kívánja a keletkező hulladék kezelését
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E cél érdekében:
1./ Mezőhegyes Város Önkormányzata részt kíván venni a
„Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű projektben és egyetért azzal, hogy a rendszert
létrehozandó önkormányzati társulás keretében valósítsák meg.
A cél megvalósítása érdekében közös pályázatot kíván benyújtani
a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
érdekében.
2. /A pályázat benyújtásához az érintett települési önkormányzatok társulási
megállapodásban kívánják alapvető jogait és kötelezettségeit rendezni.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a Társulási Megállapodást és az
Alapító Okiratot elfogadja, azt jóváhagyja, egyben felhatalmazza
Csanádi István polgármestert, a Társulási Megállapodás aláírására.
3./ Mezőhegyes város Képviselőtestülete felhatalmazza Csanádi István
polgármestert, hogy a Taggyülésben képviselje, helyettesítésére
Erdődi Zoltán alpolgármestert hatalmazza fel.
4./ Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a kistérséghez tartozó Önkormányzatok
képviselőjeként a Társulás Elnökségébe Dr. Karsai József /Battonya Város
Önkormányzat polgármesterét/ annak akadályoztatása esetén Jancsó Ottó
/Nagybánhegyes Község Önkormányzat polgármesterét/, mindkettőjük
távolléte esetén pedig Bakos István /Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
polgármesterét/ delegálja.
5./ Mezőhegyes Város Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Társulási
Megállapodásban rögzítettek szerint az alapítói vagyon biztosítására.
A településre eső alapítói vagyon összege: 304.000,-Ft, melyet 2008.
december 31-ig kell a Társulás számlájára átutalni.
6./ A Tásulási Megállapodás 35/b.pontjára tekintettel, a település állandó
lakosságszámának megfelelő éves működési hozzájárulás megfizetésére
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete kötelezettséget vállal. A 2008.évre
fizetendő működési hozzájárulás településre eső összege: 194.560,-Ft, melyet
2008.december 31-ig vállal az Önkormányzat megfizetni.
7./Mezőhegyes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a fizetendő
hozzájárulások összegét a Taggyülés – a társulási megállapodásban foglaltak
szerint – állapítja meg és egyben kötelezettséget vállal a településre eső
hozzájárulásnak a Taggyülés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.
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a csatolt Társulási Megállapodásban és az Alapító Okiratban foglaltakat.
Az abban foglaltakat teljes felelősséggel felvállalja és jelen határozatával
elfogadja.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat továbbításáért
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület előző döntésére tekintettel melyben
a DAREH Önkormányzati Társuláshoz csatlakozott, kéri a testületet, hogy a DAREH
által megküldött nyilatkozat alapján járuljon hozzá ahhoz, hogy a DAREH előkészítse és
benyújtsa az önkormányzat tulajdonában lévő, mezőhegyesi bezárt, elhagyott
szilárdhulladék-lerakó rekultivációját is magában foglaló KEOP-2.3.-0 jelű pályázatot. A
pályázat első fordulójához szükséges Mezőhegyes város lakosságszámára vetített 15%-os
önerőt, 928 e Ft-ot a 2009.évi költségvetésében biztosítsa.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
249/2008./IX.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy a DAREH előkészítse
és benyújtsa az önkormányzat tulajdonában lévő,
mezőhegyesi 0648/2hrsz.-on lévő bezárt, elhagyott
hulladék-lerakó rekultivációját is magában
foglaló KEOP-2.3-0 jelű pályázatot. A pályázat első
fordulójához szükséges Mezőhegyes város lakosságszámára
vetített 15%-os önerőt, 928 e Ft-ot a 2009.évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: 2008.szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
2. Előterjesztés a falugazdászi ügyfélszolgálat működésével kapcsolatban.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a falugazdász hálózatot
működtető Békés megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal tájékoztatójával
kapcsolatos előterjesztést. A Szakigazgatási Hivatal azt kéri, hogy 2008.október 1. napjáig
írásban tájékoztassák őket arról, hogy a Képviselőtestület igényt tart-e a falugazdász
ügyfélszolgálat biztosítására a településen, és ha igen, akkor a működtetés költségét
vállalja-e.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. A Polgármesteri Hivatalban egy irodahelyiségben a szükséges technikai
eszközökkel eddig is biztosított volt a falugazdász ügyfélszolgálat működése, javasolja,
hogy továbbra is biztosítsák azt, térítésmentesen.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadják el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
250/2008./IX.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a lakossági ellátás biztosítása
érdekében igényt tart a falugazdász ügyfélszolgálat
működésére.
Vállalja, hogy továbbra is térítésmentesen bocsátja
a Békés megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
rendelkezésére az irodahelyiséget, a szükséges infrastruktúrát,
és a szélessávú internetet.
Határidő: 2008.szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat továbbításáért
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Gazdasági Tükörkép
Magazin jegyző asszonynak címzett megkeresését, melyben a Magazinban önálló blokkban
felajánlják a városnak a bemutatkozás lehetőségét, 280.000,-Ft+ÁFA összegért.
A megkeresést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
megkeresésben foglaltakat megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy ne éljen a Magazin
által felajánlott lehetőséggel.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
251/2008./IX.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Gazdasági Tükörkép Magazin által
felajánlott lehetőséggel nem él, a Magazin regionális
rovatában nem kívánja bemutatni a várost.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester

-6 Csanádi István polgármester Tájékoztatta a testületet, hogy a 206/2008./VIII
26./Korm.sz. rendelet alapján lehetőség nyílik pályázatot benyújtani a közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Az ÁMK vezetőjével és munkatársaival történt
konzultációt követően a pályázatot elkészítették a 3 óvódára és az ÁMK központi tere
felújítására. Az össz bekerülési költség 49.648.480,-Ft, melynek 5%-át, azaz 2.482.424,-Ft
önerőt kell biztosítani a 2009.évi költségvetésben.
Erről a Pénzügyi Bizottság ülésén Kolozsi József pályázatíró referens tájékoztatott.
A Pénzügyi Bizottság véleménye előtt felkéri Kolozsi József pályázatíró referenst,
tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József pályázatíró referens: Tájékoztatta a testületet arról, hogy nyertes pályázat
esetén 10 millió forint a három óvodára, 30 millió forint pedig az ÁMK központi
terére fordítódna.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese. A bizottság polgármester úr
és Kolozsi úr által elmondottakat megvitatta.
Javasolja a testületnek, hogy a pályázatot nyújtsa be, a szükséges önerőt, 2.482.424,-Ft-ot
a 2009.évi költségvetésében biztosítsa.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, a pályázatot nyújtsa be, és a szükséges önerőt, a bekerülési költség
5%-át, azaz 2.482.424,-Ft-ot a 2009.évi költségvetésében biztosítsa.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
252/2008./IX.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a 26/2008./VIII.26./Korm.sz.
rendelet alapján „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről” tárgyban pályázatot nyújt be a József Attila Általános
Művelődési Központ 3 óvodája és az ÁMK központi
tere felújítására.
A pályázat bekerülési költségét 49.648.480,-Ft-ban jóváhagyja,
melynek 5%-át, azaz 2.482.424,-Ft-ot saját erőként
biztosítja a 2009.évi költségvetésében.
Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
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felhatalmazása alapján levélben megkereste a Miniszterelnököt, a Gazdasági Minisztériumot
és Miniszterelnöki Hivatalt, és az Apollo Tyres autógumigyár beruházásának
helyszíneként felajánlotta Mezőhegyest. A megkeresésre a kormányzati szervektől válasz
érkezett, melyben örömmel fogadták a felajánlást. Ezt követően egy újabb levélben
megkereste a már említett szerveket és kérte, hogy hasonló tervezett beruházás kapcsán
ajánlják ki a várost.
Tájékoztatott továbbá arról, hogy Ujkigyóson un. megyejárást tartott a megyei
Önkormányzat, a soron következő település Mezőhegyes lesz.
A holnapi nap folyamán jönnek ki a Megyei Önkormányzattól és tájékoztatnak a
szervezésről. Ennek kapcsán vetődött fel, hogy októberben egy ünnepi kihelyezett
megyegyűlés helyszíneként is felajánlhatnák Mezőhegyest . Ezt a holnapi nap folyamán
indítványozni fogja, melynek eredményéről a szeptember 30-i ülésen tájékoztatja
a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a július 24-i ülésen
30 fő szociális segélyezett szeptember 1-től november 30-ig közmunkásként történő
foglalkoztatására benyújtott pályázat nyert, melynek eredményeként a 30 fő megkezdte
a munkát.
Tájékoztat továbbá arról, hogy a harmadik tanyagondnoki körzet létesítésére
benyújtott pályázat még nem került elbírálásra, ezért a tanyagondnoki álláshelyet még nem
hirdették meg.
Soós Attila képviselő: Tájékoztatta a testületet az Általános Művelődési Központban
a közeli napokban történt tűzesetről, melynek során a stúdió helyiség, ami a városi tv-nek is
otthont adott és az ott lévő technikai eszközök megsemmisültek és az ott tárolt archív
anyagok is elégtek. Jelenleg a teljes kárfelmérés folyik. Ami megállapítható,hogy a tűz
nem emberi mulasztásból eredő volt. Tovább bonyolítja a felmérést a villamoskár
felmérése, ami megközelítőleg 15 millió forint, de lehet több is és kevesebb is a szakértő
szerint. A helyreállítási munkák folynak. A biztosító képviselője úgy nyilatkozott, hogy
kompetenciája 5 millió ft kár megállapításáig szól, e feletti összeg a Budapesti központ
hatáskörébe tartozik. Kérték a biztosító cégtől az előleg kifizetését, mert e nélkül
a helyreállításokat nem tudják fedezni.
A tűzoltó szakértői vélemény elkészült, ami a szándékosságot kizárta.
A tűzeset után átfogó tűzvédelmi ellenőrzésre kerül sor az intézményben. Az ÁMK mellett
lévő tűzi-víztározóként épített tározóban 25 éve nincs víz. A testületnek ki kell mondania,
hogy az nem víztározó.
A vízmű nem találta meg a Diákotthon és a főépület közötti főcsapot, ezért a Tűzoltóság
parancsnoka szerint azt használaton kívül kell helyezni.
Mindezek ellenére jó érzés volt, hogy mindenki igyekezett segíteni és sok segítséget
kaptak, melyet megköszön.
Csanádi István polgármester: Együttes bizottsági ülésen is elmondta, hogy a
megyei Önkormányzat rendelkezik vis maior alappal. A tűzeset miatt a várost
kár érte, ezért kérni kell a vis maior alapból támogatást.
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a megyei Önkormányzatnak.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Együttes ülésen a Pénzügyi
Bizottság ezt megvitatta, és javasolja a testületnek,hogy Békés megye Önkormányzatának
vis maior alapjából kérjenek támogatást. Ha lehet 20 millió forintot.
Csanádi István polgármester. Nem lehet, csak 1 millió forintra.
Soós Attila képviselő: A kárfelmérés eredményét írásban benyújtja a testületnek.
Szűcs Sándor képviselő: Az archivált anyagok is megsemmisültek. Tanulva az esetből
javasolja, hogy az archivált anyagokat ne csak az ÁMK-ban, hanem más intézményben
például a Polgármesteri Hivatalba is helyezzék el.
Csanádi István polgármester: Egyetért, de sajnos vannak olyan anyagok, amit már
pótolni nem lehet. A kártérítés és a biztosító által fizetett kártérítés ismeretében visszatérnek a
vis maior terhére benyújtandó kérelemre.
Hollós László képviselő: Egyetért a felvetéssel. A városi tv-nél is vannak olyan
anyagok amit át kell vegyenek, azért, hogy azok megmaradjanak, akkor ha a Bácskábel
Kft-t megvásárló új tulajdonos nem kívánja működtetni.
Tájékoztat arról, hogy Kézdivásárhelyen az őszi sokadalom rendezvényen a várost
képviselő delegáció tagjaként Soós Attila képviselő úrral és Perlaki Jánossal a
Sportegyesület Szakosztályvezetőjével vettek részt. A rendezvény a korábbi éveknek
megfelelően került megrendezésre. Mezőhegyesen kívül még 3 testvérváros delegációja
volt jelen. Kézdivásárhelynek a közelmúltban lezajlott választások eredményeként új
polgármestere van, akivel szerettek volna találkozni. Erre csak az utolsó napon került sor,
amikor átadták Mezőhegyes város ajándékát. A személyes találkozás során a
polgármester elmondta, hogy szeretné, ha a testvérvárosi kapcsolat nemcsak kulturális,
hanem gazdasági területre is kiterjedne.
Soós Attila képviselő: Fogadásuk során mindenki kedves volt, de úgy látta, hogy nagyon
törékeny a helyzet a képviselőtestületen belül, bizonyítja ezt az is, hogy a fogadásra csak a
testület fele kapott meghívást, a másik párthoz tartozók nem.
Hollós László képviselő: A városban nagyon sok használaton kívüli telefonvezeték van.
Lehet-e kérni, hogy ezeket a szolgáltató szüntesse meg ?
Tájékoztat továbbá arról, hogy a 17.majori kút kapcsán megkeresték, konkrétan Sepsik
István, aki ott gazdálkodik. Sepsik úr elmondta, hogy a majorban 8 tulajdonos van, akik
vízzel együtt vették meg a lakást. Azt sérelmezi, hogy nem hallgatja meg őket senki, és
nem is értesítették őket arról, hogy október 1-től a Ménesbirtok Zrt nem szolgáltat a kútról
vezetékes vizet. Azt kéri, hogy polgármester úr bizottsági ülés keretében tárgyaljon velük,
hallgassa meg őket.
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csúsztatás. Nem igaz, hogy nem hallgatja meg senki, hiszen Őt is megkereste és elmondta
neki a jogi lehetőségeket. Azt állította, hogy a lakókat senki nem tájékoztatta. Ez az
állítás nem fedi a valóságot. Az ott lakókat több körben is tájékoztatták, a Ménesbirtok Zrt
és az önkormányzat részéről is. Sepsik úr a majorban nem életvitelszerűen tartózkodik,
csak gazdálkodik, az egyéb vízellátást mindenki maga oldja meg. Az önkormányzatnak az ott
életvitelszerűen élők egészséges ivóvízzel történő ellátását kell biztosítani, ennek a
kötelezettségnek eleget fognak tenni. Úgy gondolja, nem kell, hogy erről tovább tárgyaljon
a testület, ebben a kérdésben már döntött.
Uj Zoltán képviselő: Sepsik úr őt is megkereste. Tájékoztatta a lehetőségekről.
Meggyőzni azonban nem lehetett. A beszélgetésüket követően úgy nyilatkozott, hogy
Ő azt mondta, hogy „mit akar ott a vízzel”? Véleménye szerint nem volt korrekt, és sok
az általa elmondottakban a csúsztatás. Más majorokból, például 52-ből, ahol sokan
gazdálkodnak, soha senki nem fordult a képviselőtestülethez.
Beszéljenek velük, de ne bizottsággal, jöjjenek el testületi ülésre és mondják el
a problémát. Véleménye szerint az ügy kapcsán az a probléma, hogy eddig a vízért
a Ménesbirtok Zrt-nek nem fizettek, de azzal, hogy a Ménesbirtok megszünteti a kutat,
az ingyenes vízvételi lehetőség megszűnik.
Szentmihályi Ferenc aljegyző. Az nem fedi a valóságot, hogy az ott lakókat
nem értesítették. A Ménesbirtok Zrt levélben mindenkit értesített az általa tervezett
intézkedésről.
Csanádi István polgármester. Sepsik úr Őt is megkereste, azzal a kérdéssel, hogy az
önkormányzat miért nem vette át a 17.majori kutat. Tájékoztatta Őt az önkormányzat
ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségéről, arról, hogy az ott életvitelszerűen élőknek
az egészséges ivóvizet kell biztosítaniuk. Ezt meg is teszik. Úgy gondolja, ahogy jegyző
asszony is mondta, a testület hozott egy döntést, ezért nem kell erről többet tárgyalni.
Uj Zoltán képviselő: Tájékoztat arról, hogy a volt kapcsolóház mellett az illegálisan
lerakott szemét mennyisége napról napra nő. Korábban 5 kocsira való szemét gyűlt össze,
most már legalább 50 kocsira tehető. Ezt meg kell szüntetni, addig, míg az kezelhető.
Csanádi István polgármester: A városi tv-vel kapcsolatosan korábban már tájékoztatta a
testületet arról, hogy a Bácskábel Kft október 1. napjával értékesítette azt a T-Com-nak.
Németh úr, a Bácskábel Kft ügyvezetője úgy tájékoztatta őt, hogy a T-Com a
kábelteleviziót vette meg, az internet szolgáltatást nem.
Olyan információja van, hogy a városi tv stúdióját, a benne lévő eszközökkel együtt
átadnák a városnak. Németh úr ennek kapcsán azt ígérte, hogy tájékoztatni fog, erre azonban
még nem került sor. Lipták úr, a Bácskábel Kft alkalmazottja úgy nyilatkozott, hogy a
szeptember 30-i testületi ülés közvetítésének technikai bonyolítását még vállalja.
Csokány Jánossal, a helyi internet és kábel tv- szolgáltatást végző vállalkozóval a testület
felhatalmazása alapján tárgyalt. A vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy ha a városi tv stúdiója a
városé marad, akkor vállalja a testületi ülések közvetítését.
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Uj Zoltán képviselő: A T-Com képviselője a városi tv kapcsán javasolta, hogy 3-4
település fogjon össze, a testületi ülések időpontját egyeztessék a közvetítés miatt.
A szerkesztett műsorok többletköltséggel járnak. Lipták úr Őt is úgy tájékoztatta, hogy a
városi tv stúdióját átadják a városnak.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Szűcs Sándor és Uj
Zoltán képviselő urakat.
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