Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
7/2008.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. szeptember 30-án megtartott
ülésének nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc, Hollós László,
Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Soós Attila, Dr. Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette. Agonás János képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Bartha Lajosné, a Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltségének vezetője,
Robotka Mária Mezőhegyesi Mozgáskorlátozottak Egyesületének
vezetője, Asztalos Sándorné Vakok – és Gyengénlátók helyi
Szervezetének vezetője, Mitykó József tanyagondnok,
Pósa István tanyagondnok, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Kolozsi József
csoportvezető, Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Hollós László képviselő a testületi ülésre később érkezett meg.
Csanádi István polgármester: Javaslatot tett a meghívón lévő napirendekre:
1. Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségeiről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról.
Előadó: Bartha Lajosné, a Dél- Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi
Kirendeltségének vezetője
2. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének tájékoztatója tevékenységükről, a Mezőhegyesen
élő mozgáskorlátozottak helyzetéről.
Előadó: Robotka Mária, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke
3. A Vakok és Gyengénlátók Szervezetének tájékoztatója a szervezet tevékenységéről, a
Mezőhegyesen élő vakok- és gyengénlátók helyzetéről.
Előadó: Asztalos Sándorné, a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének vezetője
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Fogyatékkal élők támogatása, támogatási lehetőségei.
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
5. Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól.
Előadó: Csanádi István polgármester
Napirendhez kapcsolódóan : Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok tájékoztatója
Munkaterven kívüli napirendek:
1. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2007./IX.26./Ö. sz. és a 9/2008./IV.23./Ö.sz. rendelettel módosított
4/2007./III.28./Ö.sz.rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
2. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2008./I.30./Ö.sz.rendelet
módosításáról.
3. A József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2006./V.5./Ö.sz.
rendelettel módosított 1/2006./II.1./Ö.sz. rendelet módosításáról.
4. A köztemetőről és a temetkezésekről szóló módosított 45/2005./XII.21./Ö.sz.rendelet
módosításáról és kiegészítéséről.
5. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007./V.3./
Ö.sz. és a 6/2008./III.19./Ö.sz.rendelettel módosított 41/2006./XII.20./Ö.sz.rendelet
módosításáról és kiegészítéséről.
6. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló módosított
5/2007./III.28./Ö.sz.rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
módosított 24/2005./V.25./Ö.sz.rendelet módosításáról.
8. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló módosított
25/2005./V.25./Ö.sz.rendelet módosításáról.
9. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 19/2006./V.31./Ö.sz.rendelettel
módosított 12/2005./III.30./Ö.sz.rendelet módosításáról.
10. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló módosított 36/2005./X.26./Ö.sz. rendelet módosításáról.
Egyebek
11. Előterjesztés a városi köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázatokról.
12. Előterjesztés a Mezőhegyes Város Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosításáról.
13. Előterjesztés a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosításáról.
14. Előterjesztés a József Attila Általános Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának kiegészítéséről.
15. Előterjesztés pénzügyi tárgyú beadványokról
16. Előterjesztés, az ICT Európa Tenderház Kft, pályázat figyelés tárgyában történő
megbízásával kapcsolatban.
17.Előterjesztés építési telkek értékesítésével kapcsolatban.
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kivitelezési munkálataira benyújtott ajánlatokról.
19. Előterjesztés a volt nagyiskola épületének felújítás-átalakítás építési
engedélyezési terveinek elkészítésére benyújtott ajánlatokról.
20. Előterjesztés a Békés megyei Vízművek Zrt által az önkormányzat
tulajdonában lévő szennyviztisztitó telepen végrehajtandó rekonstrukciós
munkálatával kapcsolatban.
21.Előterjesztés Baukó Levente r.főhadnagynak, a Battonyai Határrendészeti
Kirendeletség vezetőjévé történő kinevezésével kapcsolatban.
22. Előterjesztés önkormányzati bérlakások pályázati úton , bérbeadással
történő hasznosítására.
23. Előterjesztés a Medgyesegyházi Gondozási Központ mb. vezetőjének
jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos megkereséséről.
24. Előterjesztés a helyi Éptészeti Műszaki Tervtanács titkárának megbízásáról
szóló 156/2007./VII.24./kt.sz.határozat módosításáról.
25. Békés megyei Közgyűlés elnökének megkeresése, a Tessedik Sámuel
Főiskola integrációjával kapcsolatban.
26. Berhencz Róbert mezőhegyesi lakos meghívása, korábbi beadványa kapcsán
tett észrevételei nyilvánosságra hozatalára.
Egyéb bejelentések:
1. Előterjesztés a tanyagondnoki gépjármű beszerzése tárgyában.
2. Légifotó készítésére tett ajánlat
3. Murinyi József mezőhegyesi lakos beadványa távhődíj elszámolással kapcsolatban.
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
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253/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 189/2008,190/2008,191/2008,192/2008,
193/2008,194/2008,195/2008,196/2008,
197,198/2008,199,200,201/2008, 202/2008,
203/2008,204/2008,205/2008,206/2008,
207/2008, 209/2008,210/2008,211/2008,
212/2008,216/2008,217/2008,225/2008,
226/2008,227/2008,230,231,232/2008,
235/2008,237/2008,23862008,240/2008,
241/2008,242/2008, 245/2008,247/2008.
kt. sz. határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Napirendek:
1. Napirendi pont tárgya:

Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségeiről, a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatásáról.
Előadó: Bartha Lajosné, a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi
Kirendeltségének vezetője

Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelent Bartha Lajosnét, a
Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltségének vezetőjét, a napirend előadóját.
A testület tagjai megkapták a Munkaügyi Központ tájékoztatóját.
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ?
Bartha Lajosné Dél- Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi
Kirendeltségének vezetője: Szóbeli kiegészítésében elmondta, örömmel vesz részt
a testületi ülésen, a napirend címéből is kitűnik, hogy az önkormányzat foglakozik a
munkaerő- piaci helyzettel. Igyekezett részletes tájékoztatást adni, azért, hogy megfelelő
információhoz jussanak a képviselők. A Munkaügyi Központ által nyújtott egyes ellátások
kapcsán névszerint megjelölte azokat a kollégáit, akik ezzel kapcsolatban felvilágosítással
szolgálnak.
A tájékoztatóban felsoroltakon kívül számtalan más lehetőséget is kínálnak mind
a munkavállalók, mind a munkáltatók részére. Ezek közül kiemelte a 2008.január 1. napjától
működő uj szolgáltatást, az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatást, melyben
azok részesülhetnek, akik legalább 3 hónapja álláskeresőként vannak nyilvántartva, és
önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében oldják meg.
Korábban is kiemelt figyelmet fordítottak a munkaerőpiac igényére a munkáltatók általi
jelzésekre, és ezen igények szerinti képzésekre. Ezt az együttműködést módosították
a munkáltatókkal, a képzési igényre megállapodást kötnek. Szeptember 1. óta működik
a kereslet-vezérelt monitoring rendszer, melyre a gazdasági szféra már régóta vár. A képzés
ingyenes, melynek keretében a munkáltatók megkapják a szükséges képzettségű
munkaerőt. Az első képzés novemberben indul, melynek keretében 15 fő szociális
gondozót fognak OKJ képzettséghez juttatni. Szeretné, ha ez eljutna mindenkihez.
Megköszöni az önkormányzatnak azt az erőfeszítést, melyet a térség és a város
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Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
Dr. Kerekes György képviselő: Van-e adat arra vonatkozóan, hogy a képzésben
résztvevők közül hány főnek sikerült elhelyezkednie ?
Arra vonatkozóan rendelkeznek-e számadattal , hogy a regisztráltak közül ki az, aki
csak regisztráltatja magát, de munkát nem vállal. Az látható, hogy aki akar, talál
munkát. Mennyire tehető a nem regisztráltak között a mezőhegyesiek aránya.
Szűcs Sándor képviselő: A tájékoztató jó és részletes. Fontosnak tartja azt, hogy
a tartósan munkanélküliek részéről törekvés legyen az elhelyezkedésre.
A szeptember 1-el beindult kereslet-vezérelt rendszert jónak tartja. Kérdése,
ez összevethető azzal a gazdasági, oktatási körülménnyel, ami a térségben van ?
Bartha Lajosné Dél-Aföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi
Kirendeltségének vezetője:
- Képzés utáni elhelyezkedéssel kapcsolatban.: a képzést követően is figyelemmel kísérik az
egyéneket, és őket ajánlják a munkáltatók részéről történő megkeresés során.
- Kereslet-vezérelt rendszer létrehozását a gazdasági élet indukálta, és a Munkaügyi
Központ próbált kiutat keresni, ami csak munkahellyel nem rendelkezők támogatását
teszi lehetővé.
- A regisztráltak között 135 fő mezőhegyesi van, aki semmilyen ellátásban
nem részesül. A regisztrálásnak meg vannak az előnyei, aki együttműködik velük,
az nyilvántartásba kerül. Azokat, akik nem vállalják az együttműködést a Munkaügyi
Központtal, törölni kell a rendszerből. Azt nem vizsgálják, hogy az egyén milyen céllal
keresi fel őket, csak regisztráltat , vagy vállalja is az együttműködést.
Hollós László képviselő a testületi ülésre megérkezett.
Csanádi István polgármester: A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról
rendelkeznek-e számadattal ?Gondol itt nagyobb munkáltatókra, mint például a
Ménesbirtokra.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A Munkaügyi Központ Kirendeltsége gondolkodott-e
azon, hogy milyen feladatokat tudnának az önkormányzatnak átadni a munkanélküliekkel
kapcsolatban ? Gondol itt a megjelenési kötelezettség során a megjelenés tényének
igazolására , vagy alkalmai munkavállalói kiskönyv kiadására.
Bartha Lajosné Dél-Aföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi
Kirendeltségének vezetője:
-Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról nem tudnak felvilágosítást adni,
ezt az adatvédelmi törvény nem teszi lehetővé. Statisztika készül róla, ezt a munkáltatók
is tudják.
Csomós képviselő asszony kérdésre: Sok mindent át tudnának adni, de sajnos nem tehetik
meg, a feladatokat a Munkaügyi Központoknak és az önkormányzatoknak is jogszabályok
állapítják meg. A Kirendeltségen személyével együtt 16 fő dolgozik, és 15 kollégája
foglalkozik az ügyfelekkel. Az ügyfelek hosszabb várakozásának kiiktatására mindent
megtesznek.

- 6 A Munkaügyi Központ és a Mezőhegyesi Önkormányzat által kötött megállapodás alapján
a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ látja el a beilleszkedést elősegítő programok
szervezését, szinvonalasan, jó eredménnyel.
Csanádi István polgármester: Megköszönte kirendeltségvezető asszonynak
a tájékoztatást és a tájékoztató elkészítését. A tájékoztatót tanulmányozva azt szűrte le,
hogy Mezőhegyes a munkanélküliség tekintetében jó helyen áll. Akik ebben érintettek,
azok sajnos nem így látják. Megköszönte a Kirendeltség és az önkormányzat
között kialakult jó együttműködést, és reményét fejezte ki arra, hogy ez jövőben is igy
lesz.
Bartha Lajosné Dél-Aföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi
Kirendeltségének vezetője: Felajánlja a képviselőtestület tagjainak a Munkaügyi Központ
Kirendeltségével kapcsolatos közvetlen információhoz jutás lehetőségét, melyet az Ő e-mail
címére írva kérhetnek, a válasz továbbításához szükséges a képviselők e-mail címe is..
Ennek ismeretében minden fontos információt továbbítani fognak.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltségének a munkanélküliség alakulásáról, az
átképzés lehetőségeiről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról szóló
tájékoztatóját fogadja el.
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:
254/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Mezőkovácsházi Kirendeltségének, a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzés lehetőségeiről, a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatásáról szóló
tájékoztatóját elfogadta.
Dr.Kerekes György képviselő, Erdődi Zoltán alpolgármester az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a meghívón lévő 4.
napirendi pontot, jegyző asszony „Fogyatékkal élők támogatása, támogatási lehetőségei”
című előterjesztést a 2.3. napirenddel együtt vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az előterjesztése 3. oldalán egy apró javítást kíván
tenni. A második bekezdésben a fogyatékossági támogatás mértéke helyesen
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%- helyett 65%.
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tevékenységükről, a Mezőhegyesen élő mozgáskorlátozottak
helyzetéről.
Előadó: Robotka Mária, az egyesület elnöke
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az egyesület tájékoztatóját.
A tájékoztatót a Népjóléti Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr. Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót
megvitatta, javasolja a testületnek elfogadásra.
Orvosként azonban számára érthetetlen, hogy a mozgásszervi betegségben szenvedő
egyesületi tagok miért nem veszik igénybe a térítésmentes gyógytorna
lehetőséget.
Robotka Mária Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke: A téritésmentes
gyógytorna lehetőségét két évvel ezelőtt pályázaton nyerte az Egyesület.
Kezdetekkor 8-9 fő tag vette igénye, később ez 5 főre csökkent, ezért a további
gyógytornáknak már nem volt értelme. Valóban sajnálatos, hogy a tagság nem vette azt
igénybe.
Hollós László képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy a Csorvási Mozgáskorlátozottak
Egyesületét a Mezőhegyesi Egyesület támogatja. Ezt önként vállalták, vagy kötelező
jellegű.
Robotka Mária Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke: Önként vállalták
a Csorvási Egyesület támogatását, tekintettel arra, hogy az egyesület most alakult, ezért
segítséget nyújtanak számukra lakás akadálymentesítési támogatás felterjesztésében,
természetesen térítés ellenében. Minden benyújtott kérelem után 1.500,-Ft-ot kap az
Egyesület.
Csanádi István polgármester: A Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete
a legnagyobb tagsággal rendelkező civil szervezet a városban. Azt Ő is sajnálatosnak tartja,
hogy a pályázaton nyert térítésmentes gyógytorna szolgáltatást nem veszi igénybe a
tagság. Az önkormányzat az Egyesület működését a többi civil szervezethez hasonlóan
támogatja. Az anyagi lehetőségek függvényében ezt a jövőben is megteszik.
Javasolja a testületnek, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesületének tevékenységéről, a
Mezőhegyesen élő mozgáskorlátozottak helyzetéről szóló tájékoztatóját fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
255/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Mozgáskorlátozottak Egyesületének
tevékenységéről, a Mezőhegyesen élő

-8 mozgáskorlátozottak helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadta.
Dr.Kerekes György képviselő az ülésterembe visszatért.
3. Napirendi pont tárgya: A Vakok- és Gyengénlátók Szervezetének tájékoztatója a
szervezet tevékenységéről, a Mezőhegyesen élő vakok- és
gyengénlátók helyzetéről.
Előadó: Asztalos Sándorné, a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének vezetője.
Erdődi Zoltán alpolgármester az ülésterembe visszatért.
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen a szervezet vezetőjét, a napirend
előadóját. A testület tagjai megkapták a szervezet vezetőjének tájékoztatóját, melyet
a Népjóléti Bizottság megvitatott.
Kéri, a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Szegvári Péter képviselő: A bizottság a tájékoztatót megvitatta, javasolja
elfogadásra.
Szűcs Sándor képviselő: A tájékoztató alapján a Vakok és Gyengénlátók Kistérségi
Klubjához 10 település tartozik. Az egyes településeken milyen igény mutatkozik
az érdekképviseletre, mennyi a tagság létszáma ?
Asztalos Sándorné, a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének vezetője: Az egyes
településeken a taglétszám 15 fős, összesen 90 fős a tagság. A tájékoztatójában
megjelölt településeken egy megbízottja van, aki az ottani tagság körében felmerülő
problémákat tolmácsolja felé.
Csanádi István polgármester: A tájékoztató befejező soraiban vezető asszony
kéri a segítséget irodahelyiség biztosításában. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete
a Kozma F. u.20. alatti ingatlanban bérel irodahelyiséget, megoldásnak tartaná,
ha a két szervezet egyeztetne és közösen bérelnék a helyiséget.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen
ez szóba került. Vezető asszony elmondta, tekintettel a helyi szervezet létszámára, nem
tudnak bérleti díjat fizetni, továbbra is igénybe veszik az ÁMK által felajánlott lehetőséget,
mely szerint a taggyűléseiket megtarthatják az intézményben. Ezért az irodahelyiséggel
kapcsolatos kérését visszavonta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatának
megfelelően a Vakok- és Gyengénlátók Szervezetének tevékenységéről, a
Mezőhegyesen élő vakok- és gyengénlátók helyzetéről szóló tájékoztatót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
256/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének
a Mezőhegyesen élő vakok- és gyengénlátók
helyzetéről szóló tájékoztatóját elfogadta.
Csanádi István polgármester: A 2.3.napirendhez kapcsolódóan a fogyatékkal élők
támogatása, támogatási lehetőségeiről szóló előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény
nem hangzott el, ezért javasolja a testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el.
Kérem, 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:
257/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
jegyző asszony Fogyatékkal élők támogatásáról, támogatási
lehetőségeiről szóló előterjesztését elfogadta.
5. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak
tapasztalatairól
Előadó: Csanádi István polgármester
napirendhez kapcsolódóan: Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok tájékoztatója
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen Mitykó József és Pósa István
tanyagondnokokat. A testület tagjai megkapták a polgármesteri tájékoztatót, ehhez
kapcsolódóan Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok tájékoztatóját.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Dr.Szegvári Péter képviselő: A tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos
véleményét az egészségügyi szolgálat nevében teszi meg. A tanyagondnokok korrekten
végzik munkájukat, tevékenységükben a szakmai továbbképzéseken való aktív részvétel
tükröződik A harmadik tanyagondnoki körzet beindításával a majori lakosság ellátása
teljeskörűvé válik. Ez rendkívüli segítséget fog jelenteni a majori lakosság számára.
Javasolja a testületnek a tájékoztatók elfogadását.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A tanyagondoki tevékenységről szóló tájékoztatót

- 10 jónak tartja, különösen Pósa István tanyagondnok tájékoztatóját.
Felhívja a figyelmet arra, hogy azok a feladatok, melyekkel a hivatal megbízza
a tanyagondnokokat, azok nem tartoznak a munkakörükbe. Ezekre a feladatokra
van gépkocsivezető és apparátus, az végezze el.
Csanádi István polgármester: Nem ért egyet képviselő asszonnyal. A tanyagondnokok
esetenként éppen a majori emberek érdekében ténykednek azzal, hogy a hivatal szociális
és gyámügyi valamint az Alapszolgáltatási Központ szociális területén dolgozókat
szállítják ki majorokba. Tehát az általuk végzett esetenkénti szállítási feladat a majori
lakosság érdekét szolgálja.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A városban elterjedt az, hogy két majorban
megszünt az ivóvíz szolgáltatás. Szeretné, ha tájékoztatnák a lakosokat arról,
hogy az ivóvízellátást abban a két majorban az önkormányzat biztosítja.
Csanádi István polgármester : Nevezzék meg. A 17. és 73.majorról
van szó, ahol a Ménesbirtok Zrt a vizszolgáltatást megszüntette. A két majorban
életvitelszerűen néhány ember él. Az önkormányzat ebben a két majorban, az ott
életvitelszerűen élőknek az egészséges ivóvízet biztosítja.
A Ménesbírtok Zrt részéről a többi major esetében is sor kerülhet arra, hogy a
vízszolgáltatást megszünteti, ezért az önkormányzat keresi a pályázati lehetőséget
a vízellátással kapcsolatos problémák megoldására.
Uj Zoltán képviselő : Szeretné megköszönni a két tanyagondoknak évente ismétlődő
közreműködését a Magyar Vöröskereszt által nyújtott adományoknak a majori
lakosokhoz való gyors eljuttatásában. Mindezt azért mondta el, mert Csomós képviselő
asszony az előbbiekben más véleményének adott hangot. Az adomány csomagok
kiszállítása a majori lakosok érdekét szolgálja. A szállítást a két tanyagondnok nagyon
rövid idő, 2 nap alatt szállította ki, és az átvétellel járó adminisztrációt is pontosan
megoldotta. Még egyszer szeretné ezirányú munkájukat megköszönni. Azt is szeretné
elmondani, hogy a hivatalnak nincs külön apparátusa arra, hogy a tanyagondnoktól
feladatokat vegyen át.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a tanyagondnoki
szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól szóló polgármesteri tájékoztatót, ehhez
kapcsolódóan a tanyagondnokok tájékoztatóját fogadja el.
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:
258/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a polgármester tanyagondnoki szolgálat működéséről,
annak tapasztalatairól szóló tájékoztatóját, ehhez kapcsolódóan
Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok tájékoztatóját
elfogadta
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Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a harmadik
tanyagondnoki körzetre benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a
tanyagondnoki álláshely meghirdethető. Ahhoz, hogy meghirdessék, a
224/2009./VII.24./kt.sz.határozatban szereplő benyújtási és elbírálási határidőt módosítani
kell.
Javasolja a testületnek, hogy a 224/2008./VII.24./kt.sz.határozatát- mellyel a
tanyagondnoki álláshelyre pályázatot írt ki- az alábbiak szerint módosítsa.
„A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.december 16.”
Kérem, 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:
259/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 224/2008./VII.24./ kt.sz. határozatátmelyben tanyagondnoki álláshelyre
pályázatot írt ki- az alábbiak szerint
módosítja:
„A pályázat benyújtási határideje: 2008.október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.december 16.”
Határidő: azonnal
Felelős. Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a harmadik tanyagondnoki
szolgálat gépjárműbeszerzésére egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Az erről szóló előterjesztést a testület tagjai megkapták.
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
az előterjesztést együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját is
tolmácsolja a testületnek.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta. Javasolja a testületnek, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
a gépjármű beszerzése érdekében a közbeszerzési eljárást indítsa el.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.

- 12 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:
260/2008./IX.30./kt.sz.határozat
1. Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
„Tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése” című
kiírásra benyújtott pályázat megvalósítására egyszerű
meghívásos eljárás megindítását hagyja jóvá.
2. A közbeszerzési eljárásra az alábbi vállalkozásokat hívja meg:
- Autó Körös Kft, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74.
- Automobil-Eger-97.Kft, 3300 Eger, Faiskola u.5.
- Brill Kft., 6000 Kecskemét, Halasi u. 32.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az eljárást folytassa le.
Határidő. 2008.október 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a meghívón, a munkaterven
kívüli napirendek 4. pontjában lévő, a köztemetőről és a temetkezésekről szóló
módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendelettervezetet vitassa meg, tekintettel arra, hogy a következőkben a köztemető
üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálásra tesz javaslatot, és a
a rendelettervezet 1.sz.mellékletében szereplő díjtételek megosztási aránya tárgyalási alapot
képezhet.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a köztemetőről és a
temetkezésekről szóló módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló rendelettervezetet./ 4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/ A
rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményezte, a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságok elnökeit, elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, és javasolja a testületnek a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját is tolmácsolja
a testületnek.

- 13 Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták, javasolják a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának
megfelelően a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
15/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
A köztemetőről és a temetkezésekről szóló
módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz. rendelet
módosításáról és kiegészítéséről
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a testületi ülés anyagában
11.sz.mellékletként megküldött, a köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázatokat a
többi munkaterven kívüli napirend előtt bírálja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta .
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a közemtető üzemeltetésére
benyújtott 2 pályázatot, melyet Polacsik Attila mezőhegyesi lakos, és Tajki és Társa Bt
Mezőkovácsházi temetkezési vállalkozó nyújtott be. Ehhez csatoltan a kegyeleti
közszolgáltatási szerződéstervezetet, melyet a pályázatot benyújtóknak megismerés céljából
megküldtek./ 11.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/ A pályázatot benyújtók a
testületi ülésre meghívást kaptak.
Tájékoztatta a testületet. arról, hogy a mai napon Tajki és Társa BT temetkezési vállalkozás
a köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázatát írásban visszavonta. Az ülésen Polacsik
Attila pályázó megjelent.
A pályázatokat és a kegyeleti közszolgáltatási szerződéstervezetet együttes ülésen
az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatta. A bizottsági ülésre a pályázók meghívást kaptak,
ahol csak Polacsik Attila jelent meg.
Kérdezi a testületet, hogy Polacsik Attila pályázó pályázatát nyílt vagy zárt ülésen bírálja
el?
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Javasolja, hogy a pályázatot
zárt ülésen bírálja el a testület, tekintettel arra, hogy annak nyílt ülésen történő tárgyalása
sértené az önkormányzat üzleti érdekeit.
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elnöke javaslatát fogadja el. A köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázatot, zárt ülésen
bírálja el, tekintettel arra, hogy annak nyílt ülésen való tárgyalása sértené az
önkormányzat üzleti érdekeit, ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi
LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés b./ pontja alapján rendeljen el zárt ülést.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
261/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a városi köztemető üzemeltetésére
benyújtott pályázat elbírálása idejére, a
helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés b./ pontja alapján
zárt ülést rendel el, tekintettel arra, hogy annak nyílt
ülésen való tárgyalása sértené az önkormányzat
üzleti érdekeit.
A képviselőtestület ülése a továbbiakban zárt ülésként folytatódott.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
Zárt ülés után:
Csanádi István polgármester. Kihirdeti a képviselőtestület zárt ülésen hozott
döntését. A képviselőtestület Palacsik Attila mezőhegyesi lakossal a köztemető
üzemeltetésére határozott időre, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírásától számított
5 évre szerződést köt.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1/2008./I.30./Ö.sz.rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet, csatolva a Békés megyei Közigazgatási Hivatal írásbeli törvényességi
észrevételét./ 1.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva / A Dél-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Békés megyei Kirendeltsége korábban szóbeli jelzéssel élt az
önkormányzati rendelet kapcsán. A képviselőtestület a szóbeli jelzésben foglaltakat nem
fogadta el. A Közigazgatási Hivatal ezt követően irásbeli törvényességi észrevétellel élt, és
felhívta a képviselőtestületet a rendelet jogsértő rendelkezésének 2008.szeptember 30.
napjáig történő megszüntetésére. Ennek megfelelően került előkészítésre a rendelettervezet,
melyet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatott.
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételét fogadja el, és ismerje el, hogy a rendelet.2.§./3/ és /7/
bekezdésének szabályozásával jogsértést követett el, és jelen ülésén a jogsértés
megszüntetése érdekében az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2008./I.30./
Ö.sz. rendeletét módosítja.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
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263/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal Békés megyei Kirendeltsége
Mezőhegyes Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2008./I.30./
Ö.sz.rendelete 2.§. /3/ és /7/ bekezdésének
szabályozásával szemben tett törvényességi
észrevételét elfogadja.
Elismeri, hogy rendelete 2.§./3/ és /7/ bekezdésének
szabályozásával jogsértést követett el.
Jelen ülésen a jogsértés megszüntetése érdekében
módosítja rendeletét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat
továbbításáért
Csanádi István polgármester: A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes
ülésen megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. A tervezet 1.§-a A és B változatot tartalmaz.
A bizottság nem hozott döntést arra vonatkozóan, hogy melyik változatot támogatja,
tekintettel arra, hogy egyik változat sem kapta meg a szükséges szavazatot.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság a rendelettervezetet megvitatta. Az 1.§. A és B változatának szavazása
során a bizottsági tagok 50%-a az A változatot, és 50%-a a B változatot támogatta.
Mivel egyik változat sem kapta meg a szükséges szavazatot, a bizottság
döntést nem hozott.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, és az 1.§. A változatát javasolja elfogadásra.
A bizottság az A változatot azért támogatta, és javasolja elfogadásra mert csak egy
képviselő bizottsági tag díjazásában okozna változást, és nem csökkenne a nem képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíja.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Kéri, hogy aki a rendelettervezet 1.§. A / változatában foglaltakkal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
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rendelettervezet 1.§-ának A változatát elfogadta.
Csanádi István polgármester: Együttes szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
Kéri, hogy aki a rendelettervezet rendeletté emelésével egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
16/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2008./I.30./
Ö.sz.rendelet módosításáról.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Képviselőtestület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007./III.28./ Ö.sz.rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló rendelettervezetet. / 2.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, mely technikai jellegű módosítást és kiegészítést tartalmaz.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el, a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
17/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20/2007./IX.26./Ö.sz. és a 9/2008./IV.23./ Ö.sz.
rendelettel módosított 4/2007./III.28./Ö.sz.
rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK Alapfokú
Művészeti Iskolájában fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól szóló
16/2005./V.25./ Ö.sz. rendelettel módosított 1/2006./II.1./ Ö.sz.rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet. /3.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. Kéri pontosítani: a rendelettervezet 6.§./3/ bekezdésének b./
pontjában elírás történt, a 2,5 helyesen 3,5.
Javasolja a pontosításnak megfelelően a rendelettervezet elfogadását.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolják a testületnek
elfogadásra.
Krcsméri Tibor képviselő, Alapfokú Művészeti Iskola vezetője: A módosítás
kezdeményezésével megpróbálták a térítési díjakat egységessé tenni.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
18/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
A József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú
Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának
szabályairól szóló 16/2005./V.25./ Ö.sz. rendelettel módosított
1/2006./II.1./ Ö.sz.rendelet módosításáról.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat vagyonáról,
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007./V.3./ Ö.sz. és a 6/2008./III.19./
Ö.sz.rendelettel módosított 41/2006./XII.20./ Ö.sz.rendelet módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendelettervezetet. /5.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
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rendelettervezetet megvitatta, javasolja a testületnek annak elfogadását.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról is
tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolják a testületnek
elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
19/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 12/2007./IV.3./Ö.sz. és a 6/2008./III.19./Ö.sz.
rendelettel módosított 41/2006./XII.20./ Ö.sz.rendelet
módosításáról és kiegészítéséről.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az egyes szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló módosított 5/2007./III.28./ Ö.sz. rendelet
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet. /6.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta. A Népjóléti Bizottság
külön ülésen vitatta meg.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
és a Népjóléti Bizottság elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák
a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, javasolja a testületnek annak elfogadását.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról is
tájékoztassa a testületet.
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Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolják a testületnek
elfogadásra.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, javasolja a testületnek elfogadásra,.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság, a Népjóléti
Bizottság javaslatát fogadja el, és a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
20/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló módosított 5/2007./III.28./ Ö.sz.rendelet
módosításáról és kiegészítéséről.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított
24/2005./V.25./Ö.sz. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet./ 7.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. A rendelet módosítását jogszabályváltozás tette indokolttá.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról is
tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolják a testületnek
elfogadásra.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
21/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított
24/2005./V.25./Ö.sz.rendelet módosításáról.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a települési folyékony
huladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló módosított 25/2005./V.25./ Ö.sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. / 8.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását. A
rendeletmódosítást szintén jogszabályváltozás tette indokolttá.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolják a testületnek
elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
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22/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló módosított
25/2005./V.25./ Ö.sz. rendelet módosításáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 19/2006./V.31./ Ö.sz. rendelettel módosított
12/2005./III.30./Ö.sz.rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. / 9.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. A rendeletmódosítást az alapellátási körzetekben időközben
bekövetkezett változások tették szükségessé.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el, a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
23/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
19/2006./V.31./ Ö.sz. rendelettel módosított 12/2005./III.30./
Ö.sz. rendelet módosításáról.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló módosított 36/2005./X.26./
Ö.sz.rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. / 10.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta. Szolnoki Miklós úr,
a Dalkia Zrt üzemigazgatója az együttes bizottsági megjelent, testületi ülésen való
részvételét nem jelezte.
Kéri az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
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Dr.Kerekes György Ügyrendi Bizottság elnöke: A távhőszolgáltatásról szóló
rendelettervezettel kapcsolatosan a képviselőtestületnek árhatóságként a szolgáltató
javaslatáról kell döntenie. Ez az a rendelettervezet, amit el kell fogadniuk, mivel mást nem
tudnak tenni.
Csanádi István polgármester: Arról van szó, ha a testület nem fogadja el
a rendelettervezetet, akkor az önkormányzatnak kell a díjkülönbözetet a szolgáltatónak
megfizetni.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
a rendelettervezetet együttes ülésen vitatták meg, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolják a testületnek
elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
24/2008./X.1./Ö.sz.rendelet
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és
a díjalkalmazás feltételeiről szóló módosított
36/2005./X.26./Ö.sz.rendelet módosításáról.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést./ 12.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A képviselőtestület mai
ülésén döntött a köztemető üzemeltetésére benyújtott pályázatról. Polacsik Attila
Mezőhegyes, István király u.9.sz.alatti lakossal köt kegyeleti közszolgáltatási szerződést,
melyet Polacsik úr által bemutatott vállalkozási igazolvány bemutatása napján írnak alá, és az
az nap lép hatályba. Ezért javasolja, hogy az előterjesztéstől eltérően a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata módosításának időpontja a szerződés aláírásának napja legyen.

- 23 Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el.
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:
264/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát jóváhagyó 219/2008./VII.24./
kt.sz. határozatát a köztemető üzemeltetésére
vonatkozó a kegyeleti közszolgáltatási szerződés
Polacsik Attilával történő aláírásának napján
az alábbiak szerint módosítja:
A 11. pont 9.sora helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Köztemető üzemeltetés: Polacsik Attila
egyéni vállalkozó”
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést. / 13.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta. A módosítást az óvodai csoportok számában bekövetkezett
változás tette indokolttá. Javasolja a testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását,
a határozati javaslat határozattá emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el.
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:
265/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési Központ
alapító okiratát jóváhagyó 220/2008./VII.24./
kt.sz.határozatát 2008.október 1. napjától az alábbiak
szerint módosítja:
A 7.pont 1.sorszámának első és második francia
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- Kozma F. u.17.sz. óvoda férőhelyek száma :
- Ruisz Gy. u. 2.sz.óvóda férőhelyek száma:
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK Pedagógiai és
Művelődési Programjának kiegészítéséről szóló előterjesztést. / 14.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést és a kiegészítést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a Pedagógiai
és Művelődési Program kiegészítéséről szóló előterjesztést megvitatta. Javasolja a
testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, és az ÁMK Pedagógiai és
Művelődési Programját a kiegészítésnek megfelelően hagyja jóvá.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el, az ÁMK Pedagógiai és Művelődési Programját a kiegészítésnek
megfelelően hagyja jóvá.
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:
266/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési
Központ Pedagógiai és Művelődési
Programjának kiegészítését az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a pénzügyi tárgyú
beadványokról szóló előterjesztést/ 15.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Javasolja a testületnek, hogy a pénzügyi tárgyú beadványokról szóló előterjesztéssel
együtt vitassa meg a testületi ülés anyagának továbbítását követően érkezett
légifotók készítésére tett ajánlattal, melyet a testület tagjai megkaptak.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az előterjesztést és a légifotó készítésére tett ajánlatot
a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
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Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
és a légifotó készítésére tett ajánlatot megvitatta.
Az előterjesztés 1. pontjában lévő Szent Benedek Gyermekalapítvány kérelmét
nem javasolja támogatásra, tekintettel arra, hogy a két kisgyermek, akinek
gyógykezeléséhez kéri az alapítvány a támogatást, teljes neve nincs megjelölve, igy nem
tudható, hogy konkrétan kiknek a gyógykezeléséhez kéri az anyagi segítséget.
A 2. pontban lévő DunaTv- Dunatér kulturális programajánlóhoz történő csatlakozást ne
támogatássa, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes földrajzilag nem tartozik a program által
bemutatandó térséghez.
A 3. pontban a Békés megyei Levéltár 1956.forráskiadvány III.kötetének kiadási
költségéhez történő hozzájárulást nem támogatta, tekintettel arra, hogy a köteteket a Levéltár
értékesíti, abból bevétele származik.
A Molior BT légifotó készítésére tett ajánlatával ne éljenek, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy légifotó készüljön a
településről.
Csanádi István polgármester: Egyenként szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság
javaslatát
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a Szent Benedek Alapítvány anyagi támogatásra
irányuló kérelmét ne támogassák, tekintettel arra, hogy a két kisgyermek gyógykezeléséhez
kért támogatást nem nevesítetten kérte, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
267/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Szent Benedek Alapítvány anyagi támogatásra
irányuló kérelmét támogatni nem tudta,
tekintettel arra, hogy az alapítvány nem jelölte
meg pontosan, kik gyógykezeléshez kér anyagi
segítséget, ugyanis a költségvetésben elkülönített
alap csak súlyosan beteg, nevesített gyermekek
gyógykezeléséhez történő hozzájárulást szolgálja.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a Duna Tv-Dunatér
kulturális programajánlóhoz történő csatlakozást ne támogassák, tekintettel arra, hogy
Mezőhegyes földrajzilag nem tartozik a program által bemutatandó térséghez,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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268/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy nem kíván élni
a Duna Tv-Dunatér kulturális programajánlóban
felajánlott lehetőséggel, nem kíván csatlakozni
a programhoz, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes
földrajzilag nem tartozik a program által
bemutatandó térséghez.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy ne nyújtsanak anyagi
támogatást a Békés megyei Levéltár „1956.forráskiadvány” III.kötetének kiadási
költségéhez tekintettel arra, hogy a kötetet a Levéltár értékesítheti, abból bevétele származik,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
269/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Békés megyei Levéltár által kiadásra
kerülő „1956” forráskiadvány III. kötetének kiadási költségéhez
nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kötetet a Levéltár
értékesítheti, melyből bevételre tehet szert.
Határidő: 2008.október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy légifotó készítésére
tett ajánlattal ne éljenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzat anyagi helyzete azt
nem teszi lehetővé,, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
270/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy nem él a Molior
2004. Szolgáltató Bt által felajánlott
lehetőséggel, nem rendel a településről
légifotót, az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
-
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ICT Európa Tenderház
Kft pályázatfigyelésre történő megbízásával kapcsolatos előterjesztést. / 16.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságok tájékoztatását.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottsággal együttes ülésen
vitatták meg, kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet a két bizottság
javaslatáról.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok az előterjesztést
megvitatták. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati szintű pályázati lehetőségekről több
oldalról is rendszeres tájékoztatást kapnak, a város költségvetésének kímélése érdekében
nem javasolják, hogy az ICT Európa Tenderházzal megállapodást kössenek
pályázatfigyelésre.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
271/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat
költségvetésének kímélése érdekében az ICT Európa
Tenderház Gazdaságfejlesztési Tanácsadó
és Szolgáltató Kft-t nem bízza meg
pályázatfigyelés és pályázati dokumentáció
megküldés tevékenység végzésével.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták kilenc román állampolgár,
aradi lakos családi ház építésére szolgáló építési telek vásárlásával kapcsolatos
előterjesztést. / 17.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, a Pénzügyi Bizottság
elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
-

- 28 Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes
ülésen vitatták meg, kéri a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták, kissé meglepve, de örömmel fogadták
kérelmezők vásárlási szándékát. Javasolják a testületnek, az előterjesztésben
foglaltak elfogadását, az építési telkek értékesítését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/69.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket, Lakatos Béla aradi lakos
részére értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
272/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/69. hrsz-ú, 1621 m2
nagyságú önkormányzati tulajdonú családi ház építésére
szolgáló építési telket Lakatos Béla román állampolgár
Arad, alea Pipocrat nr.2.Bl. B1-4.D.ap.29.sz.
alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
324.000,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/71.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket Guttmann Cristián-Eugen aradi
lakos részére értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
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273/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/71.hrsz.ú, 1260 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház építésére
szolgáló építési telket Guttmann Cristián-Eugen
román állampolgár Arad, Clujului str.Bl. 43.C.ap.18.
sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
252.000,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/70.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket Guttmann Gabriel aradi lakos
részére értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
274/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/70.hrsz.ú, 1260 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház építésére
szolgáló építési telket Guttmann Gabriel
román állampolgár Arad, Crisan str.7.
sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
252.000,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
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javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/76.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket David Mihai-Cristian aradi lakos
részére értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
275/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/75 hrsz.ú, 1275 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház
építésére szolgáló építési telket David Mihai-Cristian
román állampolgár Arad, Busteni str. nr.16-18.
Bl.A.et.4.ap.4. sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
255.000,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/81.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket Szűcs Matei aradi lakos részére
értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
276/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/81.hrsz.ú, 1390 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház
építésére szolgáló építési telket Szűcs Matei
román állampolgár Arad, str. C.Brincoveanu.130.
sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
278.000,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
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belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/80.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket Szűcs Elena aradi lakos részére
értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
277/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/80.hrsz.ú, 1390 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház
építésére szolgáló építési telket, Szűcs Elena
román állampolgár Arad, str. C.Brincoveanu.130.
sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
278.000,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/76.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket Tyukodi Romeo aradi lakos
részére értékesítése.
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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278/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/76.hrsz.ú, 1413 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház
építésére szolgáló építési telket, Tyukodi Romeo
román állampolgár Arad, I. Antonescu nr.47. bl. L4.
sc.A. ap.4. sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
282.600,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/87 és 796/88.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telkeket Savin Nastase aradi
lakos részére értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
279/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/87 és 796/88.hrsz.ú, 1335 és 1442 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház építésére
szolgáló építési telkeket, Savin Nastase román állampolgár
Arad, Andrei Saguna 142. sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 400,-Ft/m2-t, azaz összesen
1.110.800-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a két bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a mezőhegyesi
796/82.hrsz-ú családi ház építésére szolgáló építési telket David Iris Petra aradi lakos
részére értékesítése.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
280/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/82 hrsz-ú, 1142 m2
nagyságú, önkormányzati tulajdonú családi ház
építésére szolgáló építési telket David Iris Petra
román állampolgár Arad, Piata UTA dbl.U2 III/7.
sz.alatti lakos részére értékesíti.
Eladási árként 200,-Ft/m2-t, azaz összesen
228.400,-Ft +ÁFA árat állapít meg.
Beépítési határidő: az adásvételi szerződés aláírásának
dátumától számított 4 /négy / év. Amennyiben e határidőn
belül a beépítés nem valósul meg jogszerűen, nevezetesen:
az építési munkákra vonatkozó használatbavételi engedély nem
jogerős, a vevő köteles a telket az Önkormányzat részére
visszavásárlásra felajánlani, az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK
előírásai szerint.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Kozma F.u.15.sz.alatti
háziorvosi rendelő akadálymentesítésének kivitelezési munkálatára, a kivitelező
személyének kiválasztásával kapcsolatos előterjesztést. /18.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, és a Pénzügyi
bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes
ülésen vitatták meg, kéri a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták. Javasolják a testületnek, hogy a Kozma
F.u.15.sz.alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítési munkálatainak kivitelezésére
a DER Építő és Szigetelő BT-vel kössön szerződést.
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Csomós Zsuzsanna képviselő: Mit takar a rendelő akadálymentesítése ?
Kolozsi József pályázatíró referens: A rendelő akadálymentesítése lehetőséget
biztosít a mozgáskorlátozottaknak és a gyengénlátóknak, valamint a kisgyermekes
anyukáknak babakocsival a rendelő épületébe történő bejutáshoz , és közlekedéshez.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el.
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:
281/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Kozma F.u.15.sz.
alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítési
munkáinak kivitelezésére szerződést köt
a DER Építő és Szigetelő BT-vel/ cím:
Orosháza, Vásárhelyi út 79./
A szerződés fő feltételei:
Egyösszegű díj: 4.054.453,-Ft +810.891.,-Ft ÁFA = 4.865.344,-Ft
Határidő:
2009. március 31.
Vállalkozó a kivitelezést I. osztály minőségben, az érvényben
lévő garanciális és szavatossági jogszabályoknak és az elkészített
kiviteli tervnek megfelelően köteles elvégezni.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés
fent meghatározott feltételekkel történő megkötésére.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a volt nagyiskola épület
felújítása, építési engedélyezési tervének elkészítésére benyújtott árajánlatokkal kapcsolatos
előterjesztést. / 19.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, és a Pénzügyi
Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes
ülésen vitatták meg, kéri a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
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nagyiskola épületének átépítése, felújítása engedélyezési terveinek elkészítésére
a legjobb ajánlatot tevővel , a L, KOFRAGE Kft-vel kössön szerződést.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
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:
282/2008./IX.30./kt.sz.határozat
1. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a volt nagyiskola /emberkóroda/
épülete átépítése-felújítása építési engedélyezési
terveinek elkészítésére szerződést köt
a L, Kofrage Kft-vel /cím: Újkigyós, Kossuth L.u.64./
A szerződés fő feltételei:
Tervezési díj:
4.950.000,-Ft +990.000,-FtÁFA= 5.940.000,-Ft
Határidő:
2009.március 31.
Példányszám:
10 db nyomtatott
2. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés fent
meghatározott feltételekkel történő megkötésére.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei
Vízművek Zrt által a mezőhegyesi szennyvíztisztító telepen tervezett rekonstrukciós
munkálattal kapcsolatos előterjesztést/ 20.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, és a Pénzügyi
Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassák a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Tekintettel arra, hogy
az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes
ülésen vitatták meg, kéri a bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról
is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Ez az a helyzet, amire lehetett számítani.
A Vízművek Zrt remélhetőleg a szakma szabályainak betartásával végzi el a
munkát. Remélhetőleg a bérleti díjalap összegét nem haladja meg a munkálatok költsége.
Javasolják a testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását, a határozati javaslat
határozattá emelését.
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Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
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:
283/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
elfogadja a Békés megyei Vízművek Zrt
Mezőhegyesi Szennyvíztisztitó telepen
történő iszapszikkasztó ágy rekonstrukciójának
bejelentését, azt indokoltnak tartja.
A későbbiekben részletezett költségeket a
közművagyon éves bérleti díjalapjából finanszírozza.
Határidő: 2008.október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei
Rendőrfőkapitányság megkeresésével kapcsolatos előterjesztést, melyben Baukó Levente
rendőr főhadnagynak a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjévé történő
kinevezésével kapcsolatban kérik a képviselőtestület véleményét. /21.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta. Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben lévő
határozati javaslat határozattá emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
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:
284/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Krnács Béla rendőralezredes a Békés megyei
Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
vezetője felkérésének eleget téve, a Rendőrségről
szóló módosított 1994.évi XXXIV.tv.8.§./2/ bekezdése
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló módosított
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1990.évi LXV.tv. 10.§./1/ bekezdés 1.pontjában
biztosított véleményezési jogával élve kinyilvánítja,
hogy a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
vezetői teendőinek ellátására Baukó Levente
rendőr főhadnagyot alkalmasnak tartja.
Határidő: 2008. október 15. a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Templom u. 3/2 és a
Kórház u.24.sz.alatti önkormányzati bérlakások bérbeadásra történő meghirdetésével
kapcsolatos előterjesztést. / 22.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a Templom u.3/2 és a
Kórház u.24.sz.alatti bérlakásokat bérbeadással történő hasznosításra hirdesse meg,
hatalmazza fel a polgármestert a pályázat kiírására.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Templom u.3/2 sz. alatti 2
szobás, 61 m2 alapterületű összkomfortos, és a Kórház u. 24.sz.alatti 2 szobás, 67 m2
alapterületű komfortos komfortfokozatú bérlakásokat bérbeadással történő hasznosításra
pályázati úton hirdesse meg. A pályázati kiírást a városi havilapban, a város honlapján
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé.
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:
285/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában álló
Mezőhegyes, Templom u. 3/2 sz.alatti költségalapú
2 szobás, 61 m2 alapterületü összkomfortos, és
a Mezőhegyes, Kórház u.24.sz.alatti 2 szobás, 67 m2 alapterületű
komfortos komfortfokozatú bérlakásokat
pályázati úton, bérbeadással történő hasznosításra
meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására, annak
városi havilapban, a város honlapján és a Polgármesteri Hivatal
hirdető tábláján történő közzétételére
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Csanádi István polgármester

-

38 -

Szentmihályi Ferenc aljegyző: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Május 1 tér 6/2 sz.
alatti bérlakás megüresedett. A testületnek el kell döntenie, hogy pályázati úton értékesítésre
vagy bérbeadásra hirdeti –e meg. A Május 1 tér 6/2 sz. alatti 2 szobás, 62 m2 alapterületű
komfortos bérlakás az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló módosított 11/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet
2.sz.mellékletében az leidegeníthető lakások jegyzékében szerepel. A bérlakás
hivatalos ingatlanforgalmi értéke 3 millió forint.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Május 1 tér 6/2 sz.alatti
bérlakást pályázati úton a hivatalos ingatlanforgalmi értéken értékesítésre hirdessék meg.
A pályázati kiírást a városi havilapban, a város honlapján, és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján tegyék közzé.
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:
286/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
módosított 11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet
2.sz.mellékletében az elidegeníthető lakások
jegyzékében szereplő Mezőhegyes, Május 1 tér 6/2 sz.alatti
2 szobás, 62 m2 alapterületű komfortos
komfortfokozatú bérlakást a hivatalos
ingatlanforgalmi értéken, 3 millió vételáron
értékesítésre meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást
a városi havilapban, a város honlapján, és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé..
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása keretében, Medgyesegyháza önkormányzat gesztorságával megvalósult
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatással kapcsolatos előterjesztést.
/23.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Medgyesegyházi Gondozási Központ mb.vezetője kéri, hogy a testület nyútjson
segítséget ahhoz, hogy a szolgáltatás Mezőhegyesen ismét biztosítható legyen.
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztésben foglaltakat megvitatta és úgy határozott, hogy arról nem foglal állást.
Képviselőként azt javasolja a testületnek, arról döntsön, hogy a jelenleg szüneteltetett

- 39 jelzőrendszeres házi segítség nyújtás szolgáltatást visszaállítja vagy sem. Abban az esetben,
ha visszaállítja, gondoskodnia kell a feltételekről.
Csanádi István polgármester: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében vállalták.
Mezőhegyesre 10 db készülék került kihelyezésre. A problémát az okozta, hogy
a munkaidőn túli, éjszakai ügyelet ellátására a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ nem
tudott arra alkalmas, és a feladatot vállaló személyt találni a csekély díjazás miatt, a
gesztor, Medgyegyháza Önkormányzat Gondozási Központja pedig nem tudta a személyi
feltételeket biztosítani. Ezért a 10 db készülék leszerelésre került. Ezt követően a testület
döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást szünetelteti.
Uj Zoltán képviselő: Lesz-e anyagi kihatása annak, ha kilépnek a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatásból ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mezőhegyest érintő konkrét költségkihatása nincs,
de a szolgáltatásra kötelezettséget vállaltak. A gesztor Medgyesegyháza Önkormányzata
a feladatellátásért normatív támogatásban részesül.
Uj Zoltán képviselő: Azért kérdezett rá, mert korábban, amikor döntöttek a
szolgáltatáshoz történő csatlakozásról, úgy gondolták, hogy a majorok léte miatt a
szolgáltatásnak lesz létjogosultsága.
Valamiért azonban ez nem működött, nem tudja más településen működik-e.
Azt gondolja, hogy a majorok miatt működtetni kellene.
Csanádi István polgármester: Mintahogy utalt is rá, elsősorban anyagi okai voltak
annak, hogy nem sikerült megfelelő személyeket találni. Korábban két fő vállalta a
munkidőn túli ügyeletet, akik éppen a csekély díjazás miatt rövid időn belül a szerződést
felmondták.
Szűcs Sándor képviselő: A szolgáltatással, mint formával, nincs probléma. A
feladatellátás feltételeit meg kellett volna teremteni, ami nem sikerült.
A témát próbálják meg körbejárni. A személyi feltételek biztosítása kapcsán az ügyeletet
ellátó személyen kívül, ha majorból érkezik a hívás, a gépkocsivezető személyével
is számolni kell. Ezért azt kéri, hogy döntés meghozatala előtt a témát minden tekintetben
vizsgálják meg.
Csanádi István polgármester: A nappali ügyeletet az Alapszolgáltatási Központ
el tudná látni. Az éjszakai ügyelet személyi feltételei nem biztosítottak. Egyetért
Szűcs képviselő úrral, a témát vizsgálják meg, ezt követően hozzanak döntést.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét kérdezzék meg,
ezt követően dönhetnek.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Korábban, amikor a testület a szolgáltatás szüneteltetéséről
döntött, Kunné Horváth Izabella az Alapszolgáltatási Központ vezetője ezzel
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Mezőhegyes településszerkezete nem hagyományos, mint más településeké, a majorok
megnehezítik a feladatellátáshoz a személyi feltételek biztosítását.
Az éjszakai ügyeleten bukott meg a szolgáltatás,a díjazás alacsony, az elvárás ezzel
szemben nagy volt. Ezért nem vállalta a korábbi két személy, és a készülékek
ezért kerültek leszerelésre. Az a véleménye, hogy ezt a szolgáltatást nem biztos, hogy
Mezőhegyesre találták ki, ahol az egyes majorok, 6 km távolságra esnek a város
központtól.
Csanádi István polgármester: Szegvári képviselő úr kimondta a két kulcsszót,
ami miatt a szolgáltatás nem működik, ez a csekély díjazás és a nagy elvárás.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a témát terjesszék a Társulási
Tanács elé.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. A testület februári ülésén olyan döntés született,
hogy az ellátást szüneteltetik. Akkor is elmondta, és most is elmondja, hogy a kérdést nem a
gondozók oldaláról, hanem a gondozottak oldaláról kell megközelíteni.
A településszerkezete valóban nehézséget okoz, de éppen ezért lenne nagyobb szükség a
szolgáltatásra.
Soós Attila képviselő: Sajnos a település elöregedő. A társulás felé kötelezettséget
vállaltak a szolgáltatás kapcsán. Kérdés, fel tudják-e vállalni a feladat kapcsán
a költségeket.
Uj Zoltán képviselő: Februárban, amikor a szüneteltetésről döntöttek, annak a személyi
feltételek hiánya volt az oka, és nem anyagi. Nem tudni, hogy miért nem vállalták
az ügyeletet. A következő ülésre hozzák vissza a témát, a gesztor településtől,
Medgyesegyházától a díjazásra vonatkozóan kérjenek adatot.
Gál Mária a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ vezető-helyettese:
Uj képviselő úr kérdésére: miért nem vállalta a 2 személy az ügyeleti ellátást:
Tiszteletdíjas gondozókat kívántak a feladatra alkalmazni.
A díjazás bruttó 543,-Ft/nap, ezért az összegért nem volt rá vállalkozó.
Az üzemanyagköltségre 9,-Ft-ot kaptak volna.
Hollós László képviselő: Ennek ellenére azt mondja, hogy a szolgáltatásról nem szabad
lemondani. Decemberig szüneteltessék. A személyi és anyagi feltételek vizsgálatának
ismeretében próbálják meg felvállalni a feladatot.
Csanádi István polgármester: A kapott normatívát a gesztornak kellene visszafizetni.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Mintahogy elhangzott már, Mezőhegyesre nézve
a feladatnak nincs költségkihatása. A normatívát a gesztor település kapja.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Kunné, az Alapszolgáltatási Központ vezetője februárban
arról tájékoztatott, hogy a díjazás csekély, ezért nem vállalta senki. Azt is meg lehet a
gesztortelepüléstől kérdezni, hogy más településen miért mondtak le most 10 db
készüléket.

- 41 Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A díjazás rendkívül csekély, viszonyítva ahhoz,
hogy az önkormányzatnak a közmunkások foglalkoztatása 3600,-Ft/nap költséget jelent.
Uj Zoltán képviselő: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulását meg kell kérdezni,
hogy a feladatra mennyi normatívát kap, és azt hogyan osztja le.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Ezért kérte, hogy terjesszék a témát a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása elé.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Ha a kapott normatívát a gesztor önkormányzat
nem használja fel, arról le kell mondania, ennek határideje október 15.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a hozzászólások során
egységes álláspont nem alakult ki, a következő ülésre a témát megfelelő adatok
birtokában újratárgyalásra visszahozza.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az Építészeti-Műszaki
Tervtanács titkárának kinevezéséről szóló 156/2007./VII.24./kt.sz.határozat módosításáról
szóló előterjesztést. / 24.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, és a
156/2007./VII.24./kt.sz.határozatot módosítsa, és 2008.október 1. napjától a Tervtanács
titkárának Kolozsi József építészmérnököt nevezze ki.
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:
287/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 156/2007./VII.24./kt.sz.határozatát, melyben
kinevezte a helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsot,
az alábbiak szerint módosítja:
„2008. október 1. napjától 2011.december 31. napjáig
a Tervtanács Titkárának Kolozsi József építészmérnököt,
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselőjét nevezi ki.”
Határidő. értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei Közgyűlés
elnökének, Domokos László úrnak a Tessedik Sámuel Főiskola tervezett integrációjával
kapcsolatos megkeresését. /25.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kéri a testület véleményét.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Békés megye Képviselőtestülete Oktatási és
Művelődési Bizottságnak külsős tagjaként tudomással bír a tervezett integrációról.

- 42 A bizottság elnöke, Szilágyi Menyhért polgármester úr elmondta, hogy a megye sok
áldozatot hozott az intézmény létrejöttéért, ezért nem lenne szerencsés annak integrációja.
Krcsméri Tibor képviselő. Nem olyan régen volt, amikor a helyi Szakképző Iskola
integrációja kapcsán a testület véleménye nem talált meghallgatásra. A Tessedik főiskolai
intézmény integrálásának kérdésében központi döntés fog születni. Nem javasolja, hogy
véleményt nyilvánítsanak az ügyben.
Dr.Kerekes György képviselő: Együttes bizottsági ülésen a megkeresést nem vitatták
meg, csak beszélgetés szintjén, de képviselő úrhoz hasonlóan vélekedtek.
Csanádi István polgármester: A hozzászólás során az hangzott el, hogy a Tessedik
Sámuel Főiskola tervezett ingtegrációjával kapcsolatosan ne nyilvánítsanak véleményt.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem nyilvánít
véleményt, azt kívánja-e indokolni ?
Szűcs Sándor képviselő: Nem javasolja, hogy indokolják.
Csanádi István polgármester. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a Tessedik Sámuel
Főiskola tervezett integrációjával kapcsolatban ne nyilvánítsanak véleményt,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy döntésüket ne indokolják, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és a részszavazati arányra tekintettel az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
288/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Tessedik Sámuel Főiskola tervezett integrációjáról
nem kíván véleményt nyilvánítani.
Határidő: 2008.október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat továbbításáért
Csanádi István polgármester: A testület tagjait korábban tájékoztatta Berhencz Róbert
Mezőhegyes, Zala ltp. 7.sz.alatti lakos beadványáról, és a Berhencz úrral történt
levélváltást a testület tagjai rendelkezésére bocsátotta./26.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva./ A képviselőtestület 2008. július 14-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy
Berhencz urat a soron következő rendes testületi ülésre hívja meg, annak érdekében,
hogy a beadványa kapcsán tett észrevételeit hozza nyilvánosságra. A testületi döntés alapján
Berhencz urat jelen ülésre meghívta, aki ennek eleget téve az ülésen megjelent.
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A beadványában is leírta, hogy a város központjában lévő növényzet öntözésének
technikájával van problémája. Azzal, hogy reggel fél 7-kor az öntözésre használt
gépjárművet túrázatják 5-6 percet, amit a feladatot végző emberek megpróbálnak
túlkiabálni, megtetézve ezt a fűkasza zajával. Mivel szabadságon volt szerette volna magát
kipihenni. Úgy gondolja, hogy az öntözésre más módszer is lenne. Az e célra használt
200 éves technikával van probléma, tudja, hogy a város forráshiányos, de a szomszédos
Pitvaroson egyszerű kisgéppel öntöznek. Medgyesegyházán pedig nem a kora reggeli
órákban, hanem más időpontban végzik ezt a feladatot.
Csanádi István polgármester: Berhencz urat azért hívták meg az ülésre, hogy
az általa felvetett problémára megoldást keressenek. Beadványában foglaltakkal kapcsolatban:
a többi lakó nem jelezte, hogy nyugalmukat zavarja a virágos növényzet öntözése, melyet a
karbantartó részleg traktorgépjárművével oldanak meg. Azok az emberek, akik ebben a
munkában résztvesznek, nem azért nem az esti órákban locsolnak, mert a reggeli locsolás a
passziójuk, hanem azért. mert nekik is van munkaidejük, van családjuk és problémájuk. .
Ezt a tevékenységet csak a nyári időszakban végzik. Az is túlzás, hogy 6 éves hóban
járnak a lakosok, mintahogy az is, hogy hetente vágják a füvet, ezt nem is tehetik meg,
mert a zöldterület nagysága ezt nem is teszi lehetővé. Ács József, a parkfenntartó részleg
vezetője az ülésen nincs jelen, aki biztos más szempontot is fel tudna sorolni. Olyan
javaslatot kellene adni, ami nem kerül sokba, és az Ön által óhajtott nyugalmat is
biztosítja, és a dolgozók munkaidejükben el tudják a feladatot látni. Szívesen veszik a
megvalósítható javaslatokat. Az azonban nem fedi a valóságot, hogy csak a főutak mentét
takarítják, és, hogy csak ott nyírják a füvet.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A beadványban foglaltakkal kapcsolatban: Sajnálja, hogy
nem december 31. van, mert akkor azt tudná kívánni, hogy ebben az évben csak ennyi
legyen Mezőhegyes minden lakosának a problémája.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Kb. 10 évvel ezelőtt fiatalokból álló csoport
alakult, akik vállalásként megtisztították a kifelé vezető utakat. Ilyen megoldást tudna
javasolni a problémára.
Uj Zoltán képviselő: Berhencz úr levelében sok a bíráló szó. Az a véleménye, hogy aki
nem lát rá egy munkára, az kérje mások véleményét. A cukorgyár bezárásával a város
„padlóra” került. Ez így igaz. A városnak azonban ebbe nem is volt beleszólása.
Az önkormányzatok többsége alulfinanszírozott, ezért az ÖNHIKI-vel próbálkoznak.
Amire lehet, arra minden esetben pályáznak. Azzal foglalkoznak, hogy a dolgozók bérei
kifizetésre kerüljenek, nem pedig azzal, hogy 6 óra 10 perckor az öntözéssel
a gépek zajt okoznak. Számára a levél önös érdekről szól, és bírálja a testületet.
Amivel a jelenlegi öntözésre használt gépjárművet ki tudnák váltani, arra az önkormányzat
nem tud pályázni. Szívesen látja Berhencz urat januári ülésen, amikor a költségvetést
állítják össze, annak minden kínjával. Tájékoztatásként Ő az alapfokú Művészeti Iskola
mellett lakik, ahol elég gyakran, sőt hétvégén is zenekari próbát tartanak, és ezért még
soha nem szólt a zeneiskola igazgatójának. Ezzel megpróbálnak együtt élni. Ha lenne
tapasztalata, másként fogalmazott volna.
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úrnak, melyeket zárt borítékban küldött el. Másképp értékel egy általános zajt, mint egy
világháborús gép zaját.
Köszöni képviselő asszonynak a hozzászólást. Nyári időszakban ez volt a probléma.
A fűnyírógéppel nem foglalkozott, mert akkor 6 oldal lett volna a levél.
Egy traktor fenntartása nem kevés, ha jól tudja a városnak két traktorja van.
Az általuk okozott zaj nem egyszerű. Rendszeresen, heti 5 nap hallgatja a gép által okozott
zúgást. Nem költségvetési szakember, a gépek kiváltása kapcsán egyszerű problémát vetett
fel, amit polgármesternek úrnak zárt borítékban címzett meg, és ebből zsibvásár lett.
Csanádi István polgármester: Visszautasítja, hogy a képviselőtestület ülését zsibvásárnak
minősítse. Véleménye az, hogy nem kell a problémát összemosni. Uj képviselő úr javaslatát
tudja tanácsolni azt, hogy esetenként a problémával együtt kell élni.
Azoknak a dolgozóknak pedig, akik nyári időszakban reggeli órákban a virágos növényeket
öntözik, nem az a fő törekvése, hogy zavarja a lakók nyugalmát., hanem az, hogy elvégezzék
munkájukat.
Azt is mondhatná, hogy civil kezdeményezés is lehetne a virágos növények öntözése.
Berhencz úr által leírtakat nem vették rossz néven, de örültek volna, ha használható ötlettel
áll elő az általa problémaként felvetettek kezelésére.
Pályázni csak az ahhoz szükséges feltételek megléte esetén tudnak, és arra, amihez
nem kell jelentős önerőt biztosítani. Annyira nem lenne pesszimista, mint ahogy az
a levelekből kicseng, a jó és használható ötletekre pedig vevő a testület. A képviselők
sokkal nagyobb vehemenciával szóltak a témáról a rendekívüli ülésen, azt várta volna el
most is.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Berhencz úr többször hangsúlyozta, hogy a levelet
polgármester úrnak címezte és zárt borítékban küldte, ezért hozzá kell szólnia. A félreértés
elkerülése végett, Berhencz úr a beadványát, az önkormányzatnak és polgármester úrnak
címezte, nemcsak a polgármester úrnak, ezért kötelességük azt a testület elé terjeszteni.
Soós Attila képviselő: Hihetetlenül pitiáner dologról folyik a szó, legalább 20 perce.
Ezért nem kívánnak hozzászólni.
Csanádi István polgármester: Megköszöni Berhencz úrnak a megjelenést, szívesen
látják testületi ülésen, építő javaslattal segítse munkájukat.
Egyéb bejelentések:
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, arról, hogy Békés megye
Közgyülésének elnöke, Domokos László úr az Idősek Világnapja alkalmából köszöntő
beszédet intézett az idősekhez, melyet tartalmában ismertet. / levél jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Maczák Andrásné
az ÁMK tanára, kérte, hogy köszönő levelét nyilt testületi ülésen ismertesse. A levelet
tartalmában ismertette. / levél jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Mezőhegyes, Molnár C Pál ltp. 8/a sz.alatti lakos nyílt levelét, a távhőszolgáltatás
kapcsán a fűtési idény lezárását követő költségosztók leolvasásával kapcsolatban.
A nyílt levél a távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági fórum témája, ezért
felmerült összehívásának kérdése, ahol Murinyi úr is elmondhatná és választ kaphatna
problémájára.
Javasolja a testületnek, hogy 2008. október 8-án 16,30 órakor az ÁMK színháztermében
tartsanak lakossági fórumot, a távhőszolgáltatással kapcsolatos
aktuális kérdésekről, melyre hívják meg a távhőszolgáltatót, a Dalkia Zrt-t, és
költségosztók leolvasását végző cégek, a TECHEM Kft és az ISTA Kft területi
képviselőit.
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:
289/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy 2008. október 8-án
16,30 órakor a József Attila Általános Művelődési
Központ színháztermében lakossági fórumot tart a távhőszolgáltatással
kapcsolatos aktuális kérdésekről, a Dalkia Zrt , és
a költségosztók leolvasását végző TECHEM Kft és
ISTA Kft részvételével.
Utasítja a polgármestert, hogy a cégek képviselőivel
egyeztessen a fórumon történő képviselet érdekében,
és gondoskodjon a fórum meghirdetéséről.
Határidő: 2008. október 8.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya levélben tájékoztatta a Mezőhegyesi
Városi Gyámhivatal feladat és hatáskörével kapcsolatos megkeresésükre, melyet
tartalmában ismertetett /levél jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Csokány János internet szolgáltató vállalkozó
arról tájékoztatott, hogy a Békés megyei Vízművekkel történt szerződéskötéskor bérleti
díjat írtak elő részére, ami 2008-as évben 100 e Ft+ÁFA.
Természetesen szívesebben fizetné a bérleti díjat Mezőhegyes Város Önkormányzata
részére, mivel ez a pénz a város fejlődését szolgálná.
Amennyiben az Önkormányzat a Békés megyei Vízművel jogilag rendezi a bérleti díjak
körül kialakult helyzetet, úgy az önkormányzat számára fizetné a bérleti díjat, amire
ajánlata 140 e Ft/év+ ÁFA. Csokány János leveléről együttes ülésen a bizottságokat
tájékoztatta.
A testület a közelmúltban döntött a Békés megyei Vízművek Zrt-vel kötendő
üzemeltetési szerződéséről. Azt nem fogadta el, mivel annak egy pontja szerint az
önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak, többek között a víztorony bérbeadási
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Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Halász Károly
mezőhegyesi lakos vállalkozó ismételten megkereste,
felajánlva a takarítási szolgáltatást az önkormányzat intézményeinél, konkrét árajánlat
nélkül.
Javasolja, hogy jelen ülésen érdemben ne foglalkozzanak a vállalkozó bedványával
tekintettel arra, hogy a szolgáltatás árajánlatot nem tartalmaz, arra árajánlat ismeretében
térjenek vissza
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
290/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Halász Károly
mezőhegyesi lakos vállalkozónak, az önkormányzat
intézményeinél takarítási szolgáltatás végzésére tett
ajánlatát érdemben nem vitatja meg, tekintettel arra,
hogy az ajánlat árajánlatot nem tartalmaz.
A beadványra annak pénzügyi kihatásai ismeretében
visszatér.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület előtt is ismert, hogy 2008. október 8án de 10 órától kezdődően a Harruckern Közoktatási Intézmény Mezőhegyesi Szakképző
Iskola épületében Békés megye Képviselőtestülete un. megyejárás keretében kihelyezett
ülést tart.. Célja, hogy Mezőhegyes város Képviselőtestületét rendkívüli ülésén
tájékoztassa
a megyei önkormányzatról és intézményeiről, valamint az általuk nyújtott
közszolgáltatásokról a megye fejlesztési tervéről és programjairól. A megyejárás keretében
az intézményben különböző rendezvényekre kerül sor.
Javaslatot tesz a testületnek a rendkívüli ülés időpontjára annak napirendjére
2008. október 8-án 11 órára melynek helye a Harruckern Közoktatási Intézmény
Mezőhegyesi Szakképző Iskolája.
Napirenden:
1. A megyei Önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott
közszolgáltatások bemutatása, a megye fejlesztési tervei és programjai.
2,. Egyebek
Kéri, hogy aki a rendkívüli testületi ülés időpontjára és annak napirendjére tett javaslattal
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
291/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Polgármestere
a képviselőtestület rendkívüli ülését-melynek
helye a Harruckern Közoktatási Intézmény
Mezőhegyesi Szakképző Iskolája 2008. október 8-án 11 órára összehívja
az alábbi napirendekkel:
1.A megyei Önkormányzat és intézményei, valamint
az általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatása, a
megye fejlesztési tervei és programjai.
2. Egyebek

Csanádi István polgármester: Az október 23-i koszorúzási ünnepségre de. 10 órakor
kerül sor a kopjafánál. Felkéri Szűcs Sándor és Uj Zoltán képviselő urakat az
önkormányzat nevében történő koszorúzásra.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Tájékoztatta a testületet és a városi tv nézőit,
hogy Mezőhegyes a Duna televízióban a Magyar Turizmus Zrt programja jóvoltából
szerepelni fog. A program kitétele, hogy közfeladatot ellátó pl. polgármester, képviselő
a forgatott filmben nem szerepelhet. A Magyar Televízió 1-es csatornáján pedig a Főtér
című műsor kapcsán október 19-én fog Mezőhegyes szerepelni. A forgatás október 9-én
lesz.
A Zene Világnapján az Alapfokú Művészeti Iskolában kiállításra kerül sor Szabó Ákos
fotó és Kolozsi Réka tűzzománc munkáiból. A kiállítás megnyitója október 1-én lesz,
melyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket és a város lakosságát,hogy
2008. október 18-án lomtalanítást lesz, az időben kihelyezett használaton kívüli lomot a
Csongrád megyei Településtisztasági Kft elszállítja.
- Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy a T-kábel kéri, hogy a testületi ülések
időpontjáról egyeztessenek, tekintettel arra, hogy 4 településen tartják kedden az üléseket,
köztük Csanádpalotán is, de ők hajlandók azt szerdára átteni. A másik két településen
még kérdéses.
Csanádi István polgármester: Korábbi testületi ülésen a képviselőtestület
kijelölte az október 7. és október 9- között Mezőhegyes testvérvárosában Mordanoban
megrendezésre kerülő ifjúság nevelésével kapcsolatos konferencia delegációját.
A delegációnak jegyző asszony és Ő is tagja volt, valamint az ÁMK két pedagógusa,
Maczák Andrásné és Antalné Erdélyi Dóra tanárnő. A delegációval sem ő, sem jegyző
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említett október 8-i megyejárás és rendkívüli testületi ülés miatt. Helyettük a delegáció
tagjaként alpolgármester úr és aljegyző úr utazna ki.
Az előző delegációk tagjai az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel
napidíjra nem tartottak igényt, kivéve a gépkocsivezetőt..
Kérte pénzügyi csoportvezető asszonyt, hogy végezzen számítást, mennyibe kerülne a
delegáció kiutazása.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A képviselőtestület a költségvetés kapcsán
egyedül a külföldi kiküldtetés címén betervezett összeget nem „nyírbálta meg”.
Júniusban a szintén olaszországi testvérvárosba kiutazó delegáció költsége 200 e Ft volt.
A most kiutazó delegáció esetében plusz költséggel, egy magyarországi éjszaki
szállásköltséggel is számolni kell.
Csanádi István polgármester: A delgáció konferenciára történő kiutazásáról korábban
döntöttek. Ennek ellenére kéri a testület döntését arról, hogy korábbi határozatát
módosítja-e, ha igen a delegáció kiutazási költségét biztosítja-e. ?
Soós Attila képviselő: Javasolja, hogy a delegáció utazzon ki. Egy európai uniós,
ifjúságot érintő konferenciáról van szó, melyből később profitálhatnak.
A delegáció tagjaként kiutazó két tanárnő nevében a költségvállalás kapcsán nem tud
nyilatkozni, nem gondolja azonban, hogy ahhoz a végletekig ragaszkodni fognak.
Csanádi István polgármester: Megadja a szót, Dr.Sás Menyhértné Mezőhegyes,
Alkotmány utcai lakosnak.
Dr.Sás Menyhértné, Mezőhegyes Alkotmány utcai lakos: Határon túli kapcsolatok
ápolására lehet pályázni, ezek azonban utófinanszírozásúak. Javaslattal él, ha a városnak
nincs pénze, kapcsolatápolás címén civil szervezet is pályázhat.
Csanádi István polgármester: Jövőre nézve hasznos tanács, köszöni.
Erdődi Zoltán alpolgármester: A delegáció létszáma mennyire behatárolt ?
Ha a testület úgy dönt, hogy polgármester úr helyett Ő utazzon ki a delegációval
napidíjra nem tart igényt. Milyen ellátást biztosít a testvérváros ?.
Csanádi István polgármester: A vendéglátó Mordano városa, a delegációnak szállást,
étkezést biztosít. Soós képviselő úr nyilatkozott, hogy a két tanárnő nevében nem
nyilatkozhat.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Arról van szó, hogy október 7-én a késő délutáni órákban
el kell induljanak ahhoz, hogy 8-án 17 órára Mordanoba érjenek a konferencia
megnyitójára. A gépkocsivezető azonban nem tudja felvállalni az éjszakai vezetést
pihenés nélkül.
Uj Zoltán képviselő: Mi a témája a konferenciának ?

- 49 Csanádi István polgármester: Minathogy már utalt is rá, az ifjúsággal annak
nevelésével kapcsolatos a téma. A vendéglátók szinkrontolmácsot fognak biztosítani. Békés
megyéből ezen a konferencián Mezőhegyes mellett még néhány település vesz részt,
többek között Gyula városa.
Akkor, ha a delegáció tagjai közül az ÁMK két tanárnője is lemond a napidíjról
a várost pluszként csak egy szállásköltség terheli.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Szégyelli, hogy ezzel a témával ennyit „vacakolnak.”
Most azt kellene megszavazni, hogy aki dolgozni megy, az fizessen. Vállalják
azt az egy szállásköltséget és gépkocsivezető vigye ki a delegációt.
A jövőre vonatkozóan pedig csökkentsék a látogatásokat.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a határozatot
módosítsák, tekintettel arra, hogy a delegáció összetételében a polgármester és a jegyző
akadályoztatása miatt változás következett be. A polgármester helyett Erdődi Zoltán
alpolgármestert, jegyző asszony helyett Szentmihályi Ferenc aljegyzőt jelöljék ki,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
292/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 172/2008./V.27./kt.sz.határozatát – melyben
a Mordanoba kiutazó delegáció személyi
összetételét állapította meg - az alábbiak szerint módosítja:
„A delegáció tagjai:
Csanádi István polgármester helyett
Erdődi Zoltán alpolgármester
Hupucziné Győrki Julianna jegyző helyett Szentmihályi Ferenc aljegyző”
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 47.majori volt iskolaépületét a benne lévő két bérlakással értékesítésre
meghirdették. Pályázó azonban nem volt. A képviselőtestület korábbi ülésén
a lakásrendeletét módosította, melynek alapján a Posta u.25.sz.alatti ingatlanra a hivatalos
ingatlanforgalmi értékbecslést megrendelték Az ingatlan forgalmi értéke 8,4 millió forint.
Kéri a testületet, hogy a 47.majori volt iskola épületét a benne lévő két bérlakással
ismételten hirdesse meg, valamint a Posta u.25.sz.alatti bérlakást értékesítésre hirdesse
meg.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a javaslatnak megfelelően
az önkormányzat tulajdonában álló Mezőhegyes ,47.majori volt iskolaépületét és az abban
lévő az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló módosított 11/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet 2.sz.mellékletében az eldigeníthető lakások
jegyzékében szereplő két bérlakást pályázati úton a hivatalos ingatlanforgalmi értéken,
4.100.000,-Ft vételáron értékesítésére ismételten
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valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján jelentesse meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
293/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában álló
Mezőhegyes, 47,majori 400 m2 alapterületű volt iskolaépületét
és az abban lévő. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló módosított 11/2006./III.29./ Ö.sz.
rendelet 2.sz.mellékletében az elidegeníthető lakások jegyzékében
szereplő két bérlakást a hivatalos ingatlanforgalmi értéken,
4.100.000,-Ft vételáron értékesítésre ismételten meghirdeti.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást
a városi havilapban, az önkormányzat honlapján, és
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tegye közzé.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított
11/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet 2.sz.mellékletében, az elidegeníthető lakások jegyzékében
szereplő Mezőhegyes, Posta u.25.sz.alatti 103 m2 alapterületű, 3 szobás,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást hivatalos ingatlanforgalmi értéken,
8,4 millió Ft vételáron értékesítésre hirdesse meg. A pályázati kiírást jelentesse meg
a városi havilapban, az önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
294/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
módosított 11/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet 2.sz.
mellékletében , az elidegeníthető lakások jegyzékében
szereplő Mezőhegyes, Posta u.25.sz.alatti 103 m2
alapterületű 3 szobás, összkomfortos komfortfokozatú
bérlakást a hivatalos ingatlanforgalmi értéken ,8,4 millió Ft
vételáron értékesítésre meghirdeti.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást
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a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tegye közzé.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A II.József krt. lakói jelezték, hogy a II.József
Krt mezőkovácsházi úti szakaszán a fákat meg kellene metszeni, azok veszélyeztetik a
közlekedés biztonságát.
A Jókai utca lakói jelezték, hogy a telekhatárokat pontosítani kellene. Az utca egyik lakója
kerítést szeretne építeni. Kassai Mária, Kiskatonák tere 6.sz.alatti lakos, is kéri a telekhatár
pontosítását. A kapcsolóház mellett sok a lerakott építési törmelék. El kellene szállíttatni.
Csanádi István polgármester: A II.József krt. mezőkovácsházi úti szakszán lévő
fák esetében az alsólombok metszését meg lehet oldani.
Jókai utcai lakosok kérésével kapcsolatban: a II.József krt. és Jókai utca által bezárt
háromszög terület megvásárlására korábban kérelmet nyújtott be egy ottani lakos. A
képviselőtestület úgy döntött, hogy csak abban az esetben értékesíti a területet, ha annak
megvásárlására minden ott lakó kérelmet nyújt be.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Az utca lakói hajlandóak a konszenzusra.
Kolozsi József pályázatíró referens: Abban az esetben, ha a lakosok konszenzusra
jutnak, úgy a Polgármesteri Hivatalba fáradjanak be, és a műszaki csoportnál nyilatkozatot
tehetnek.
Kassai Mária telekpontosítás iránti igénye kapcsán: amikor a bérlakás értékesítésre
került, a telekhatár földmérő általi kimérése megtörtént. . A telekméretben nincs eltérés.
Csanádi István polgármester: Uj Zoltán képviselő úr korábban úgy nyilatkozott, hogy a
Sporthorgász Egyesület a kapcsolóház mellett lévő építési törmeléket a Béka-tó
feltöltéséhez fel tudná használni.
Kéri, hogy mielőbb oldják meg, mert a törmelékmennyiség egyre nő.
Csanádi István polgármester: Megadja a szót Kassai Mária Mezőhegyes, Kiskatonák
tere 6.sz.alatti lakosnak.
Kassai Mária Mezőhegyes, Kiskatonák tere 6.sz.alatti lakos: Az a problémája, hogy
a bérlakása megvásárlásakor a telekhatárok kijelölése megtörtént, de a lakásához nem
vezet út. Kéri, hogy oldják meg.
Kolozsi József pályázatíró referens: Úgy gondolja, hogy a jelzett probléma megoldott.
A telekmegosztás megtörtént, éppen az ingatlan megközelíthetősége miatt. A kijárás illetve
a bejárás belő úton biztosított.
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Zsuzsanna képviselőket.
Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját, és
napirendjeit:
2008. október 28-án 16 óra
1. Belső ellenőr beszámolója az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzési
tevékenységről
Előadó: Kolimár Márta, Kolimár Könyvvizsgáló Kft.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2009.évi belső ellenőrzési terve.
Előadó: Kolimár Márta, Kolimár Könyvvizsgáló Kft
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységének, munkájának értékelése,
ezen belül:
1. Tájékoztató az intézménynél lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
2. Az intézmény szakmai munkájának eredményessége.
Előadó: Kunné Horváth Izabella, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
4. Mezőhegyes Várossá nyilvánítása 20. évfordulójának rendezvényei.
Előadó: Hollós László, a Művelődési és Sportbizottság elnöke
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
295/2008./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Polgármestere
a képviselőtestület ülését 2008. október 28-án
16 órában állapítja meg, az alábbi napirendekkel:
1. Belső ellenőr beszámolója az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzési
tevékenységről
Előadó: Kolimár Márta, Kolimár Könyvvizsgáló Kft.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2009.évi belső ellenőrzési terve.
Előadó: Kolimár Márta, Kolimár Könyvvizsgáló Kft
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységének, munkájának értékelése,
ezen belül:
1. Tájékoztató az intézménynél lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
2. Az intézmény szakmai munkájának eredményessége.
Előadó: Kunné Horváth Izabella, az Alapszolgáltatási Központ vezetője

- 53 4. Mezőhegyes Várossá nyilvánítása 20. évfordulójának rendezvényei.
Előadó: Hollós László, a Művelődési és Sportbizottság elnöke

Csanádi István polgármester: A képviselőtestületnek a következő előterjesztésekben
önkormányzati hatósági ügyben kell dönteni, ezért a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés a./ pontja alapján zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
Dobi Ferenc képviselő a nyílt ülés végén az ismételt zárt ülést megelőzően a polgármester
által elrendelt szünetben a testületi ülésről eltávozott, a testület zárt ülési munkájában
nem vett részt.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Antal János
Csomós Zsuzsanna
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

