Városi Polgármesteri Hivatal
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Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. október 8-án a Harruckern János
Közoktatási Intézmény Mezőhegyesi Szakképző Iskolájában megtartott kihelyezett
rendkívüli nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek:

Csanádi István polgármester, Antal János, Hollós László,
Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet, Soós Attila,
Dr.Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Erdődi Zoltán alpolgármester, Agonás János,
Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc, Dr.Kerekes György
képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző,
Farkas Zoltán Békés megye Közgyülésének alelnöke,
Dr.Biri István Békés megye főjegyzője,
Balogh József Békés megyei Önkormányzat tanácsnoka
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Kolozsi József
csoportvezető, Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte Mezőhegyes város Képviselőtestülete
kihelyezett rendkívüli ülésén a megyejárás alkalmából megjelent Farkas Zoltán urat,
Békés megye Közgyülésének alelnökét, Dr.Biri István urat, Békés megye főjegyzőjét,
Balogh József tanácsnok urat, Dr.Kovács József főorvos urat, Békés megye
Képviselőtestülete Pándy Kálmán Kórháza igazgató főorvosát, Zámbó András urat, Békés
megye Képviselőtestülete Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatóját, valamint a
megyejárás következő helyszínének, Almáskamarásnak polgármesterét.
Domokos László úr Békés megye Közgyűlésének elnöke egyéb hivatalos elfoglaltsága
miatt nem tudott az ülésen megjelenni, ezért a meghívón lévő 1. napirendi pontban
foglaltakat Farkas Zoltán úr, Békés megye Közgyűlésének alelnöke terjeszti elő.
Javaslatot tett a napirendek megvitatására
1. A megyei önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott közszolgáltatások
bemutatása, a megye fejlesztési tervei és programjai.
Előadó: Farkas Zoltán, Békés megye Közgyűlésének alelnöke
2. Egyebek
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napirendeket elfogadta.
1. Napirendi pont: A megyei önkormányzat és intézményei, valamint az
általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatása, a megye
fejlesztési tervei és programjai.
Előadó: Farkas Zoltán , a Békés megyei Közgyűlés alelnöke
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei
Önkormányzat címben jelezett írásos anyagát.
Felkéri Farkas Zoltán urat, a Békés megyei Közgyűlés alelnökét, tájékoztassa a testületet.
Farkas Zoltán Békés megyei Közgyülés alelnöke: Köszöntötte a képviselőtestület
tagjait, a megjelenteket. A mai rendezvény célja, hogy tájékoztassanak a feladataikról és
gondjaikról. Elmondta, hogy a megye új szemléletű szerepkört vállalt fel a feladatellátás
során. Elsőként az értékeket vázolta fel, ezt három gondolatköré csoportosította:
- érdekeket képvisel, és véd,
- értékeket őriz és fejleszt,
- a megye egészében gondolkodik, és köszolgáltat.
Ezt követően szólt a megye intézményeiről, arról, hogy 33 intézménye volt, jelenleg
lényegesen kevesebb, 13 intézménye van. Ezek közül két intézménynek, a Pándy Kálmán
Kórháznak és a Harruckern Közoktatási Intézménynek vannak Mezőhegyesen
tagintézményei. Az oktatási intézmények kapcsán utalt arra, hogy eredetileg három
közoktatási intézmény létrehozását tervezték. Ennek során a Mezőhegyesi Szakképző
Iskola integráció keretében került a Hunyadi János Közoktatási Intézményhez, 2008.
június 27-től pedig a Harruckern János Közoktatási Intézményhez. Polgármester úrral
néhány hónappal ezelőtt találkozott és elhangzott, hogy a Mezőhegyesi Szakképző Iskola
nem maradhat gimnáziumi profilban, hanem a szakképzési oldalt kell erősíteni. Az
intézménnyel kapcsolatos elképzelés, hogy helyreálljon a szakképzési rendszer. Ez is oka
volt, hogy akkor nem hozták nyilvánosságra. A döntés nem kőbe vésett, de megnyugtató,
hogy egyre több gyermek iratkozott be, és a jövőben még több fog beiratkozni.
A továbbiakban szólt a Békési székhelyű Farkas Gyula Közoktatási Intézményről,
melyhez Tarhosi és Dévaványai intézmények kerültek integrálásra. Ennek kapcsán is voltak
dillemáik. Lényeges, hogy az integrációk kapcsán egyértelműen látható helyzet alakult ki a
megyében, a szakképzést pedig a piaci viszonyokhoz igazodóan kell kialakítani. Az oktatás
akkor tölti be szerepét, ha az abban résztvevő tanulók el tudnak helyezkedni.
Szólt, a közművelődést érintő változásokról, arról, hogy a Munkácsy Mihály múzeum az év
múzeuma lett, melynek felújítása uniós forrásból valósult meg. A Jókai Színházról szólva
elmondta, hogy intézménykomplexummá fog válni, a megye kulturális központja lesz.
Fontos intézmény a megyei Levéltár, mely Békés megye múltját öleli fel. A Napsugár
Bábszinház báb és gyermekszinházi előadásokkal színesíti a megye kulturális életét.. A
Békés megyei Könyvtár-Tudásház területén belül található a Kulturális Iroda, melynek
feladata művészeti rendezvények bonyolítása.
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akik 8 bizottságban dolgoznak. Kitért arra, hogy átalakult a Képviselőtestület hivatala is,
abban, hogy az gördülékenyen zajlott le, nagy szerepe volt főjegyző úrnak.
A továbbiakban szólt a megyei önkormányzat által felvállalt programokról, arról, hogy
ezek önként vállalt feladatok, melyeket szeretnének megvalósítani. Többek között a
békéscsabai repülőtér továbbfejlesztéséről, arról, hogy a fejlesztést a megyei közgyülés
egyhangúlag szavazta meg.. A fejlesztéshez területet szeretnének vásárolni, és egy kutatási
központot kialakítani, ezt a Tessedik főiskola közelsége is indokolja, melynek integrációja
vitát váltott ki. Ezért garanciákat beépítve látják az intézmény jövőjét biztosítottnak.
Terveik között szerepel a települések közötti kerékpárutak fejlesztése, kiépítése. Ebben
elengedhetetlen, hogy a kistérségek egyezségre jussanak.
Elindítottak egy vállakozói telephely-fejlesztési programot, / inkubátorházak,
ipari parkok, logisztikai központok kis és középvállalkozások továbbfejlesztését foglalja
magában/ amit a Kormány nem támogatott..
Kitért a megye 2007-2013-ig szóló integrált esélyteremtési tervére. Ennek kapcsán arra,
hogy minél alacsonyabb szinten szülessenek döntések, ne felülről kényszerítsék azokat
rájuk. Szólt arról, hogy a változó gazdasághoz folyamatosan alkalmazkodni kell.
Kitért a szociális és gyermekvédelmi feladatellátára. Ezen belül fontos területként
az idősek gondozására, melynek két intézménye Szarvason és Békésen működik. Ennek
fejlesztését is szeretnék megvalósítani.
A megyei gyermekvédelmi rendszerről szólva elmondta, hogy az átalakult, a feladatokat a
Békés megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitcáiós és Módszertani Központ látja el.
Utalt arra, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a Mezőhegyesi Gyámhivatallal.
A továbbiakban kitért a megye nemzetközi kapcsolataira. Elmondta, hogy
megkerülhetetlen és elengedhetetlen a határmentiség, melyből megpróbálnak profitálni.
Békés megye Arad és Bihar megyékkel határos, az együttműködés megállapodásban
rögzített. Ezen túl a Szerbiai Vajdasággal van együttműködési megállapodásuk.
Sok a vita arról, hogy a régiók vagy a megyék alkalmasak-e az európai uniós értelemben
vett régiók részeként való működésre. Véleménye szerint a megyék szervesen illeszkednek
az uniós régiókhoz. A fejlesztést távol vinni az emberektől nem szerencsés.
Ennek kapcsán elmondta, hogy a megyei Területfejlesztési Tanács „kiürült”. A vis
maior kerete is megszünt. Szeretnék, ha a fejlettebb térségek még fejlettebbek lennének,
az elmaradottak pedig fejlődnének.
Békés megye társadalmi gazdaság programjának jelmondatával zárja a tájékoztatót
„összefogás- megye”.
Felkéri Dr.Kovács József urat, Békés megye Képviselőtestülete Pándy Kálmán Kórháza
igazgató főorvosát, az intézménnyel kapcsolatosan tájékoztassa a testületet.
Dr.Kovács József Pándy Kálmán Kórház igazgató főorvosa: Tájékoztatott a kórház
történetéről. Működését 1846-ban kezdte meg, bővitésére a századfordulón került sor.
Ismertette az elmúlt időszakban megvalósuló fejlesztéseket. 2001-ben megépült a kórház
fertőző szárnya és 2002-ben a Széchenyi terv keretében megújult a várfürdő területén a
reumatológia. Szintén 2002-ben külső támogatás nélkül megépült a művese állomás. 2003ben sugárterápiás centrummal gyarapodott a Kórház. Munkájukat a betegek érdekében
végzik. Napi probléma, hogy öregszik a lakosság, a nemzet pedig kihaló félben. Jó lenne
ezen elgondolkodni. A férfi lakosság veszélyeztetettsége a legnagyobb. A Kórház kiemelt
súlyponti intézmény, ellátási területe a megye teljes területe.
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A fekvőbeteg ellátásáról, elmondta, hogy az ellátottak száma csökken, a baj az, hogy a
halálozási mutató nő, 3,1 %, amely a fiatal és a középkorosztályt érinti leginkább. A
járóbetegellátás emelkedő tendenciát mutat. Továbbiakban kitért a Pándy Kálmán Kórház
Mezőhegyesi Krónikus részlegére, mely 2 orvossal, 73 ággyal 15 krónikus ággyal és 90%os kihasználtsággal működik. Az intézményben krónikus betegellátás folyik, valamint
járóbetegek részére diabetikus tanácsadás. Az intézményt Dr.Liska Mariann főorvos
asszony nagyon jó szakmai színvonalon és gazdálkodással vezeti. Az itt folyó
tevékenységet a fenntartó is megelégedéssel fogadta.
Farkas Zoltán Békés megyei Közgyülés alelnöke: Felkérte Zámbó András urat,
a Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatóját a tájékoztatásra.
Zámbó András Harrcukern János Közoktatási Intézmény igazgatója:
Tájékoztatott arról, hogy a Harruckern Közoktatási Intézmény 2007-ben három intézmény
integrációja révén jött létre. 2008. június 27. óta a Mezőhegyesi Szakképző Iskola is része
lett. Tanulói létszámával, mely 2800 fő, Békés megye legnagyobb oktatási intézménye,
számtalan telephellyel. Az intézmény felállása nem szokványos. A továbbiakban kitért a
Közoktatási Intézmény egészében folyó szakképzésre, arra, hogy 61 szakmát oktatnak.
Szolgáltatással is foglalkoznak, sőt nemzetközi szállítmányozással is, így az intézményt a
fenntartónak nem kell anyagilag támogatnia. E mögött komoly munka van, melyben
kollégáinak nagy érdemei vannak. Szeretnének fejlődni. A mezőhegyesi tagintézményről
szólva elmondta, a mezőhegyesiek előtt is ismert, hogy a Harruckern mit tett. Uj szervezeti
struktúra és új szemlélet valósult meg. Az eltelt rövid időszakban 5-6 millió Ft fejlesztés
történt, ami korábban nem volt, és megítélése szerint ez a város gyarapodását is szolgálja,
mivel az épületek itt állnak. Amikor az intézményt a Harruckernhez integrálták, 351
tanulója volt, most 451 fő.
Érdekük, hogy jó színvonalú szakképzés folyjon. Tájékoztatott arról is, hogy az idei
tanévtől lótenyésztő szakképzés folyik. Az intézmény gazdasági alapjai elfogadhatóak.
Szeretné, ha azt éreznék, hogy ez az iskola Mezőhegyesé. A tanulói pedig legyenek
motiváltak.
Tájékoztatott arról, hogy a Harruckern Közoktatási Intézmény térségi kiemelt
szakképző központ. Pályázati úton 200 millió Ft-ot nyertek, melyet beruházásra kívánnak
fordítani. Bízik abban, hogy a jelenlegi szakmai struktúra bővíthető.
Csanádi István polgármester: Szeretné megköszönni a tájékoztatókat.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2007-ben aggódva látta a Mezőhegyesi Szakképzőt
érintő változásokat ,tapasztalva a nagyfokú visszalépést, azt, hogy fiatal pedagógusok
távoztak el. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalat, hogy aki innen elmegy, az nem jön
vissza, ez pedig a település elöregedéséhez vezet. Ezért a Képviselőtestület 2007-ben
kérte Békés megye Képviselőtestületét, hogy a Mezőhegyesi Szakképző Intézetet
működtetésre adja át az önkormányzatnak, melyre nem került sor.
2008. szeptemberében arról értesültek, hogy az addig Hunyadi János Közoktatási
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Közoktatási Intézményhez került integrálásra.
Örömmel látta és igazgató úrtól örömmel hallotta, hogy az intézményben gyakorlatra
épülő szakképzés, nevelés folyik.
2006. őszén, amikor polgármesterré választották és az intézményből távozott, a tanulói
létszám 650 fő volt. Az szomorú tény, hogy a Harruckernhez történő
integrálása előtt az intézmény tanulói létszáma 351 fő volt, és csak 50 pedagógus maradt.
Korábban a Mezőhegyesi Kórház is önálló intézményként, önkormányzati fenntartásban
működött. Véleménye szerint bele kell nyugodni abba, hogy a városban lévő két
intézmény megyei fenntartású marad.
A megyejárásnak is az a célja, hogy megbeszéljék az elképzeléseket.
A fejlesztésekkel munkahelyek teremtődhetnek, ezért úgy gondolja, hogy el kell
kezdeni az együttműködést, és együttgondolkodást.
Tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzatoknak nem feladata a munkahelyteremtés,
de elemi érdekük. Kérdése: van-e lehetőség a közeli-távoli
jövőben, hogy zöldmezős beruházásokra befektető jön ide ? Ehhez a város területeket
tudna biztosítani.
Hollós László képviselő: Az elhangzott tájékozatókkal kapcsolatban a következő
vélemény fogalmazódott meg benne. Alelnök úr tájékoztatója során utalt a megyén belüli
eltérésekre. Véleménye szerint az elmúlt két évtized legnagyobb vesztese a térségben
Mezőhegyes. Ennek oka, hogy ipari üzemek szüntek meg, igy a Mezőhegyesi
Cukorgyár, a Mezőhegyesi Kendergyár, ahol nemcsak mezőhegyesi, hanem környékbeli
települések lakosait is foglalkoztatták.
A város a Mezőhegyesi Cukorgyár 1997.évben bekövetkezett bezárása után lett
forráshiányos. Ezt minden évben törekszenek megoldani, de a forráshiány
nagyságrendje minden évben nagyobb. Szükség lenne Mezőhegyesen munkahelyteremtő
beruházásokra. Amikor a cukorgyár megszünt, a város
nem érezte a segítséget. A megszűnés következménye pedig az, hogy a város
lakosságszáma 10 év alatt 2500 fővel csökkent. A megyei önkormányzat tájékoztatójában
látható a megye fejlesztési terve. Ezek közül melyik érinti
a kistérséget ? Dr.Kovács József főorvos úr tájékoztatójában utalt a Pándy Kálmán
Kórház múltjára, arra, hogy 1846-ban létesült. A Mezőhegyesi Kórház története
kapcsán érzékelteti, hogy egész Csanád vármegyének 5 orvosa volt, Mezőhegyesnek pedig
3 orvosa. A Kórház jelenlegi helyén 1923-tól funkcionál. Sajnálják, hogy a kórház korábbi
profilját, pozícióját elvesztette. Főorvos úr tájékoztatása alapján jelenlegi funkciójában
magas szinten folyik az ellátás . Kérdése: lehetne-e a járóbetegellátás irányában még
szolgáltatni ?
A szakképzéssel kapcsolatban: örülnek az eddig elért eredménynek. Rövid idő alatt sok a
pozitívum. Annak még inkább örülnek, hogy lótenyésztő szakképzés is folyik.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Az alsóbbrendű utak útfejlesztésről szeretne
felvilágosítást, konkrétan a Mezőhegyes -Orosháza illetve Medgyesegyháza-Gyula közötti
utak felújításáról, mivel azok állapota olyan, hogy komoly amortizációt okoz a
mentőkocsikban. Ezek felújítása szerepel-e a 2013-ig szóló fejlesztési tervben ?
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tanulói és a nem megyei fenntartású intézmények tanulói ?
Csanádi István polgármester: Megadja a szót Kun Mihálynak, a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt vezérigazgatójának.
Kun Mihály Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt vezérigazgatója: Két megjegyzése
lenne. Zámbó úr által bemutatott és felvázolt szakképzést jó iránynak tartja. Hálát
adhatnak a sorsnak, hogy ez így alakult.
Növekedett a tanulók létszáma, ez azt jelenti, hogy komoly az elképzelés az intézmény
jövőjével kapcsolatban. A Ménesbirtok tudomásal bír a tervekről, minden lehetőségben
támogatják az intézményt.
Örül annak, hogy a bemutatásra került, hogy milyen munka folyik a megyei Pándy
Kálmán Kórházban, jó lenne ha újabb Centrum jönne létre,
a mezőhegyesi részlegben pedig a járóbetegellátás keretében bővülne az ellátások köre.
Kérdése: mi indokolja, hogy a megyei közgyülés a 225 éves évforduló kapcsán tett
meghívásaiknak nem tett eleget. Ennyire semmibe veszik őket. Értik illetve nem értik, de
tudomásul veszik, hogy valamiért e választókörzet nem szive-csücske a megyei vezetésnek.
Nem tudja mikortól fog megvalósulni az, hogy ne azt nézzék a szántást balról jobbra vagy
jobbról balra kezdi, hanem azt, hogy megfelelő mennyiségű gabonát termel, és mi kellene
ahhoz, hogy a világon a legnagyobb pénzzel rendelkező G.E. és Budapest Bank helyett ezt
a térséget támogassák milliókkal
Szűcs Sándor képviselő: Hozzászólásában annak a véleményének adott hangot,
hogy Mezőhegyes Város Képviselőtestülete független képviselőkből áll.
Ők mindig azzal a céllal ülnek le, hogy minden problémára megoldást találjanak.
Úgy gondolja, hogy alelnök úr által elmondott gondolatok jók. Ha egy városban
ezt megcsinálják, akkor egy megyében is meg lehet tenni.
Bízik benne, hogy van olyan akarás ebben a megyében, hogy lehet eredményt elérni és
megbecsülik egymást.
Mezőhegyes lakosságának kb. 20%-a majorban él, számukra ez komoly probléma, mivel
az elmúlt évtizedekben megváltozott a milliő. Megváltozott a legnagyobb foglalkoztató, a
Ménesbirtok tulajdonszerekezte és érdeke is. A meghatározó majorokat szeretnék
megmenteni. Ezeknek azonban komoly infrastruktúrális hiányosságai vannak, amit
önerőből nem tudnak megoldani, csak segítséggel.
Zámbó igazgató úrnak szeretné megköszönni, a rövid idő alatt elért eredményeket.
Higgye el, hogy a képviselőtestületnek és a városnak nagyon fontos, hogy az intézmény jól
működjön.
A megye gazdasági fejlesztésével kapcsolatban az a véleménye, hogy még ha alapvetően
mezőgazdasági jellegű is, ipar nélkül nem fog boldogulni. Milyen lehetőségeket lát erre a
megye vezetése ?
Uj Zoltán képviselő: Zámbó igazgató úrnak gratulál a megnyugtató folyamathoz.
Számára ez azt jelenti, hogy ennek az iskolának jövője is lesz. A városnak van egy
jelentős értékű helytörténeti gyűjteménye. Alelnök úrtól vár választ arra, hogy van-e
lehetőség arra, hogy múzeumi besorolást nyerjen ?
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vagy tudnak pályázni vagy nem. Az egyesületet a város minden évben támogatja, de
annyi támogatást nem kapnak, hogy az pályázathoz elég legyen. A megyének van-e ezzel
kapcsolatos elképzelése, mert félő, hogy ez a sport megszűnéséhez vezet.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A kömüvelődéshez kapcsolódóan a helyi ÁMK
tanulói a tatárjárás kiállítást szeretnék megtekinteni. Hogyan lehetne a gyerekeket bejuttatni ?
Farkas Zoltán Békés megyei Közgyűlés alelnöke: A kérdésekre adandó válaszok előtt
elmondta, hogy lesznek olyanok, melyekre írásban fognak válaszolni.
Uj képviselő kérdésére és az úthálózattal kapcsolatos kérdésekre is, melyről szólva
elmondta, hogy 40 milliárdos fejlesztést igényelnek csak a 4-es számú utak, és ezzel
szemben 8 milliárd körüli összeget kapnak.
Beruházások kapcsán: azt látják, hogy a befektetők abban a térségben ruháznak
be, melyeknek infrastruktúrja fejlett, ezért oda települnek. Véleménye szerint az ország el
van billenve a Dunántúl irányába. Békés megye kitörési lehetősége az autópálya, addig
míg az a megyét nem éri el bármilyen erőfeszítést is tesznek komoly fejlesztés nem lesz.
Látják, hogy az ország Keleti részében ahol az M-3-as húzódik, olyan beruházások
telepedtek le, melyek nemcsak az ott élő munkaerőt foglalkoztatják, hanem további
munkahelyeket is létesítenek. A mezőgazdaságot érintő változás kapcsán utalt arra, hogy
az országban egyedül a Kaposvári cukorgyár üzemel, a cukoriparnak vége, és vége a
cukorrépa termesztésnek is. Erre fel kell készülni az agrárágazatban. Komoly probléma az
is, hogy a megyében nincs komoly, vágóállatok vágásra alkalmas létesítmény,
tejfeldolgozó, és a baromfifeldolgozó is bezárt. Véleménye szerint az okokat lehetne
elemezni.
Keresték az önkormányzatokat a megyei vállalkozásfejlesztés- telephely terv kapcsán,
voltak igéretes tárgyalások, de sajnos a munkerőfoglalkoztatás nem érinti a térséget.
De nem mondtak le róla, ehhez az kell, hogy a településekkel együtt a helyi
vállalkozásokat próbálják segíteni. Azt látják, hogy nemcsak települési szinten, hanem
kormányzati szinten is sokkal nagyobb koncentrációt igényelne, és ez közös érdekük is.
Próbáljanak arra ösztönözni befektetőket, hogy ne mindig a Dunántúl, ne mindig a fejlett
térségeket preferálják, hanem hátrányos területeket is.
Politikától függetlenül az cél, hogy a hátrányos térségek fejlődjenek.
Vezérigazgató úr kérdéseire válaszolva több befektetővel folytak tárgyalások a végén a
G.E. itt maradt Békéscsabán. Ezért vezérigazgató úrnak azt tudja mondani, hogy rajtuk
teljesen kívül álló ok, hogy milyen befektetéseket lenne célszerű Békés megyébe hozni, vagy
az, hogy a Budapest Bank Békés megyében végzős pénzügyi-gazdasági
szakos hallgatóknak jelentős részét foglalkoztatni hajlandó és más bővítésekben is érdekelt.
Ők mindig mindenhova elmennek, ahova lehetőségük és elfoglaltságuk engedi.
Utána kell néznie, hogy mi volt az oka, hogy elnök úr nem tudott a meghívásnak eleget
tenni. Elnök úrnak országgyülési képviselőként parlamenti elfoglaltsága is van. Igéretet
tesz ara, hogy előre egyeztetett időpontban meg fogják látogatni a céget.
A fejlesztések miért maradnak el ? Az sajnos nem maradt el, hanem a megye nem vált a
fejlesztés célpontjává. Az elmúlt években a gazdaság úgy átrepült a megyén, hogy nem
vették észre. A gazdasági társaságok Romániában landoltak, pedig ott sem jobb az
infrastruktúra, mint ebben a térségben.
Oktatással kapcsolatban: a települési önkormányzatok azokról az intézményekről,
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le fognak mondani, azért, mert a szakképzési támogatás hozzáférése bezáródott. Csak azok
kaphatnak, ahol ebben a képzésben a fenntartó 1500 fő tanulóval vesz részt.
Pontos arányszámot a megyei fenntartású intézményben tanulók és nem megyei
fenntartású intézményben tanulók arányáról nem áll módjában adni, az kb. 50-50% lehet.
Erre írásban pontos választ fognak adni. Törekvésük, hogy vállalják azon intézmények
működtetését, melyektől a települési önkormányzat eláll.
Mit tudunk tenni a majorokkal kapcsolatban: abban a térségben, ahol Ő él, nincs
megoldva a víz, és szennyvíz. Abban reménykedhetnek, hogy az ivóvízminőségjavító
program talán erre lehetőséget ad. Keresni kell a kapcsolatot a gesztorral, Király Zoltán
személyében. Ennek a programnak a megye is csak hátteret, koordinációt ad.
- A helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatosan tájékozódnia kell. A múzeumoknak is
legnagyobb problémája a feltárt leletek tárolása, helyszűke miatt.
Sporttal kapcsolatosan: a megye költségvetésében e címen 6,5 millió forint szerepel, 4
millió forint civil szervezetek támogatására. Éppen a források hiánya, szűkös volta miatt
kényszerültek arra, hogy az általuk korábban I. osztályú sportolók felkészítéséhez nyújtott
támogatást megszüntessék.
-9 ezer gyerek számára számára biztosítják a tatárjárás kiállítás ingyenes megtekintését.
A KÖRÖS-VOLÁN-nal ennek érdekében szerződést kötöttek. Ezt a jövőben is biztosítani
fogják sőt, a színházlátogatást is.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő : Hallotta, hogy ingyenesen látogatják a gyerekek a
kiállítást, de úgy tudja, hogy csak a megyei fenntartású intézmények tanulói.
Farkas Zoltán Békés megyei Közgyűlés alelnöke: Egyeztetnie kell. Felkéri az ülésen
jelenlévő Sziklai Zoltán urat, hogy az úthálózattal kapcsolatos kérdésekre a kérdezőknek
írásban válaszoljon.
Csanádi István polgármester: Megadja a szót Dr.Hajtman Pálné Mezőhegyes,
Kozma F.u.7.sz.alatti lakosnak, a Nőklub vezetőjének.
Dr.Hajtman Pálné Nőklub vezetője: Hozzászólásában utalt arra, hogy a városban
működő egyik civil szervezet vezetője, egyben Mezőhegyes lokálpatriótája.
Köszönte, a lehetőségét annak, hogy az ülésen jelen lehet.
Pedagógusként elismeréssel nyilatkozott Zámbó András igazgató úr tájékoztatójáról.
Hiányolta, hogy az országgyülési képviselő nincs jelen. Tájékoztat
arról, hogy civil szervezetének tagjai vetették fel, hogy a televizió Főtér című műsorát
meghívják a településre. Azon véleményének adott hangott, hogy Mezőhegyes Békés
megye gyöngyszeme, múltja nagyon bűszke, jelene nem annyira. Sajnos Mezőhegyes
nagyon sokat esett vissza, de nem tudják az itt élők, hogy miért. Az a véleménye, hogy ha a
pedagógus vét, a hibát nem az igazgató javítja ki.
Szeretné, ha Mezőhegyest rangját megillető helyre helyezné vissza a megye.
A megválasztott képviselők nem jönnek ide, nem tudják, hogy hogyan élnek.
Az a véleménye, ha megválasztották őket, harcoljanak választókörzetükért.
Megtagadta volna önmagát, ha véleményét nem mondja el.
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megyében, hanem országos szinten döntenek. Az ülésre a térség országgyülési
képviselője, Dr.Karsai József meghívást kapott, aki jelezte az ülésen való
részvételét, de sajnos ennek ellenére nem jött el.
A majorok sorsáról a képviselőtestület több esetben tárgyalt. Az erről készült irásos
anyagot eljuttatja az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszternek, a DARF-nak
és az országgyülési képviselőnek.
Az ivóvízminőségjavító programhoz azért nem tudtak csatlakozni, mert az arzén %-os
aránya nem érte el a jogszabályban meghatározott minimum szintet.
Dr.Kovács József Pándy Kálmán Kórház igazgató főorvosa: Hollós képviselő úrnak
megköszönte a Mezőhegyesi Kórház történetéről a tájékoztatást.
Továbbiakban tájékoztatott az egészségügyet érintő anomáliákról, arról, hogy 2007.
április 1-el aláírattak velük „erőszakkal” egy törvényt. Véleménye szerint igy működik ma
az egészségügy. Összeugratták a fekvő és járóbeteg ellátás területén dolgozókat. Az
alapellátást szerették volna bővíteni, de sajnos az összeomlóban van. Járóbeteg intézetet
több településre építenének, de, hogy ki fog dolgozni ott, azt nem tudja. Az egészségügyi
dolgozók ebben ártatlanok. Képviselő úr a Kórház járóbetegellátás szolgáltatásának
bővítésével kapcsolatos véleményével egyetért, közel kell vinni az ellátást, de ennek
technikáját nem tudja megmondani.
Két évvel ezelőtt azt mondták, hogy Tótkomlóson és Mezőberényben kell mentőállomást
építeni. Tájékoztat arról, hogy a mozgó tüdőszürést jogszabály nem teszi kötelezővé és a
feladatra nincs ember sem. 2007-ben 200 fős leépítésre kényszerültek, azért, hogy talpon
tudjanak maradni.
Zámbó András Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatója:
Megköszönte az elismerő szavakat. Azért vannak, hogy végezzék munkájukat. A
szakképzésé a jövő, ezzel élni kell.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Örül, hogy a lótenyésztő szakképzés
a mezőhegyesi intézményben folyik. Családja biztosítja a legjobb tanulónak akár
Mezőhegyesen, akár külföldön egy egyhetes szakmai továbbképzését.
Balogh József Békés megye Képviselőtestülete tanácsnoka:
Hozzászólásában elmondta, hogy irígyli Mezőhegyest. Megyei képviselőként
érdekes volt az elhangzottakat hallani. Az a véleménye, hogy mindaddig, amíg nem
fogalmazzák meg, ki tehet róla, hogy ide jutottak addig az kérdés marad. ?
Nem lehet büntetlenül csinálni azt, hogy elsorvasztanak településeket.
A megye nem oka ennek az esetenként megfogalmazott indulatoknak.
Szeretné, ha éreznék, hogy megyének szüksége van a településre, és Mezőhegyesnek
is megyére.
Farkas Zoltán Békés megyei Közgyülés alelnöke: A megye ajándékaként
szinházjegyeket kiván átadni polgármester úrnak.
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az ÁMK igazgatójának, kéri, hogy annak szétosztásáról gondoskodjon..
Csanádi István polgármester. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a megyei
önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatásáról,
a megye fejlesztési terveiről és programjairól szóló tájékoztatót
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
302/2008./X.8./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a megyei önkormányzat és intézményei,
valamint az általuk nyújtott közszolgáltatások
bemutatásáról, a megye fejlesztési terveiről
és programjairól szóló írásos tájékoztatót elfogadta.
Egyéb
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a tanyagondnoki gépjármű
beszerzése tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásról
szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Szűcs Sándor képviselő, Bíráló Bizottság tagja: A bizottság a benyújtott ajánlatokat
megvitatta, és javasolja a testületnek, hogy a legjobb ajánlatot tevő, Autó Körös
Kft-t nyertes ajánlattevőnek hirdesse ki.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Bíráló Bizottság
javaslatának megfelelően nyertes ajánlattevőként az Autó Körös Kft-t hirdesse ki, és az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
303/2008./X.8./kt.sz.határozat
1. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Tanyagondnoki gépjármű beszerzése tárgyában
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesként az Autó Körös
Kft. / 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74./ ajánlattevőt hirdeti ki.
2. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy aktuális
időpontban gondoskodjon a 10.023.600 e Ft bruttó bekerülési
költségű adásvételi szerződés megkötéséről.
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3. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy aktuális
időpontban gondoskodjon a beszerzés megvalósításához
elnyert összegnek a támogató felé történő elszámolásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester

Csanádi István polgármester: Megköszönte a testületi ülésen résztvevőknek
a megjelenést, az ülést berekesztette.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Hollós László
és Krcsméri Tibor képviselő urakat.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző
Hollós László
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

