Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
8/2008.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. október 28-án a Centrál épület
emeleti dísztermében megtartott ülésének nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester
Antal János, Hollós László, Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor,
Krucsóné Gergely Erzsébet, Dr.Szegvári Péter, Szűcs Sándor,
Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc,
Soós Attila képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató
Központ vezetője, Gál Mária Alapszolgáltatási Központ
vezető-helyettese, Nagy László Békés megyei Vízművek
Zrt műszaki vezérigazgató-helyettes, Balogh Andrásné
Békés megyei Vízművek Zrt Mezőkovácsházi Üzemmérnökség
vezetője, Tóthné Dorogi Beatrix Medgyesegyházi Gondozási
Központ mb.vezetője, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp Erzsébet
csoportvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolja a testületnek, hogy a meghívón lévő, munkatervben szereplő a „Belső ellenőr
beszámolója az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzési tevékenységről” című 1.
napirendi pontot jelen ülés napirendjéről vegye le.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
306/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 185/2008./VI.24./kt.sz.határozatával
elfogadott 2008. II.félévi munkatervét
az alábbiak szerint módosítja:
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a 2008. október 28-i ülése „Belső ellenőr
beszámolója az önkormányzat intézményeinél
végzett ellenőrzési tevékenységéről”
című 1. napirendi pontját jelen ülése napirendjéről leveszi.

Csanádi István polgármester: A képviselőtestület előző döntésének figyelembevételével
javaslatot tett a meghívón lévő napirendekre
Munkatervben szereplő napirendek:
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 rendezvényvei.
Előadó: Hollós László, a Művelődési és Sportbizottság elnöke
Munkaterven kívüli napirendek:
1. A felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
ösztöndíjrendszeréről szóló 20/2001.//VII.27./Ö.sz.rendelettel és az 5/2008./III.19./
Ö.sz. rendelettel módosított 1/2001./I.17./Ö.sz.rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007./XI.28./Ö.sz.rendelettel
módosított 25/2006./IX.27./Ö.sz.rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Egyebek
3. Előterjesztés törvényességi észrevétel tárgyában.
4. Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási
megállapodása
5. Előterjesztés lakosságnál keletkező állati hulladék ártalmatlanítási tevékenységre
benyújtott ajánlatról
6. Előterjesztés a Békés megyei Vízművek Zrt által megküldött együttműködési
szerződéséről, üzemeltetési szabályzatáról, önköltség számítási valamint
víz- és csatornaszolgáltatás díjképzésének szabályzatával kapcsolatban.
7.Előterjesztés tanyagondnoki gépjármű beszerzése érdekében hitel felvételéről.
8. Előterjesztés a mezőhegyesi szennyviztisztitó telepen,a Békés megyei Vízművek Zrt
által végrehajtandó rekonstrukciós munkálat költségével kapcsolatban.
9. Előterjesztés pénzügyi tárgyú beadványról.
10. Falufejlesztési Társaság kérelme a „Kemény Bertalan Falufejlesztési díj”
elkészítésének költségéhez történő hozzájárulással kapcsolatban.
11. Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság kérelme a testület által korábban
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annak 2009.évre történő átütemezése.
Kéri, hogy aki a javasolt napirendeket elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 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 határidejü
határozatokról szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
307/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 249/2008, 250/2008,251/2008,252/2008,
259/2008, 260/2008,263/2008, 284/2008,
286/2008,294/2008, 289/2008,293/2008.
kt.sz. határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Csanádi István polgármester. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a meghívón lévő,
munkatervben szereplő 2. napirendi pont megvitatását követően, a testületi ülés
anyagának 6. sz. mellékletét a Békés megyei Vízművek Zrt szerződés tervezeteit és
szabályzattervezeteit és a 8.sz.mellékletét, a mezőhegyesi szennyvíztisztító telepen a
tisztított szennyvíz befogadójával kapcsolatos előterjesztést vitassa meg, A témákra
tekintettel a Békés megyei Vízművek Zrt-t a testületi ülésre meghívta, melynek
képviseletében Békéscsabáról Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes úr és Balogh
Andrásné, a Mezőkovácsházi Üzemmérnökség vezetője az ülésen megjelent.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

-4 A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Napirendek:
2. Napirendi pont tárgya: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2009.évi belső
ellenőrzési terve.
Előadó: Kolimár Márta, Kolimár könyvvizsgáló Kft
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: Tájékoztat arról, hogy a napirend előadója, Kolimár
Márta jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.
A testület tagjai megkapták a társulás, benne Mezőhegyes 2009.évi belső ellenőrzési
tervét. A belső ellenőrzési tervet a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mezőhegyes vonatkozásában 3. és 4. ellenőrzendő
szervezeti egységként a Centrál szerepel, elírás történt.
Az 3 pont szerinti az ÁMK intézmény. Kéri az ennek megfelelő pontosítást.
Csanádi István polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy
tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a belső
ellenőrzési tervet megvitatta. Javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának és jegyző asszony által tett pontosításnak megfelelően a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által jóváhagyott 2009.évi belső ellenőrzési
tervét hagyja jóvá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
308/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott
2009.évi belső ellenőrzési tervét, benne Mezőhegyes Város
Önkormányzata belső ellenőrzési tervével az alábbiak szerint fogadja el:
Mezőhegyes 3. ellenőrzés alá vonandó szervezeti egysége nem a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központ, hanem a József Attila Általános
Művelődési Központ.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása elnökének.
Határidő: 2008.november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelent Nagy László urat, a
Békés megyei Vízmüvek Zrt műszaki vezérigazgató-helyettesét, és Balogh Andrásnét,
a Vízművek Zrt Mezőkovácsházi Üzemmérnökség vezetőjét.
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Vízművek Zrt szerződés és szabályzatervezeteit, valamint 8.sz.mellékletben
a mezőhegyesi szennyvíztisztitó telepen a tisztított szennyvíz befogadójának
monitoringozásával kapcsolatos előterjesztést, melyet együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság
és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatott.
Javasolja a testületnek, hogy a 6. és 8.sz.mellékletet együttesen vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta
Csanádi István polgármester: A bizottságok tájékoztatása előtt felkéri
Nagy László urat, a Békés megyei Vízművek Zrt műszaki vezérigazgató helyettesét,
hogy tájékoztassa a testületet a szerződéstervezetekről és szabályzattervezetekről.
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt műszaki vezérigazgató helyettes:
Tájékoztatójában elmondta, hogy a Vizművek Zrt által megküldött szerződések és
szabályzatok az új működési modell lényeges elemeit tartalmazzák, és azokat a
részvényesek rendkívüli közgyűlésen fogadták el. Ennek kapcsán ismertette a Zrt-n belül a
tulajdoni részvények %-os arányát. Az új működési modell kapcsán elmondta, hogy az
tiszta és átlátható lehetőséget biztosít a Zrt számára.
Az együttműködési és üzemeltetési szerződéshez kapcsolódóan készült el a díjszabályzat, ez
alapján a díjat működtetési és rekonstrukciós hányadra vetítik ki. A 2009.évi díjak és
rekonstrukciós feladatok meghatározása ennek mentén folyik.
Az együttműködési szerződés kapcsán arról tájékoztatott, hogy a szerződésben szerepel a
rekonstrukciós együttműködés, mely a részvényes önkormányzatok között és külön
megállapodásban rögzítetten jön létre, rekonstrukciós feladataik hatékony megoldása
érdekében.
Az új modellel feladatuk a klasszikus üzemeltetési feladatra, a ivóvíz biztosítására és
szennyvíztisztításra zsugorodik.
Ennek kapcsán utalt arra, hogy a vízszolgáltatás a társaságnak 400 millió többletet, míg a
szennyvízszolgáltatás ugyanennyi mínuszt hozott. A szennyvíz szolidaritás 3 éven belül
megszűnik, a beruházás az önkormányzat feladatává válik.
Kitért a bérleti díjra, melyről szólva elmondta, hogy az eddig is működött, csak azt a
társaság fejlesztésekre, beruházásokra forgatta vissza. Az új modellel azonban teljesen
átalakul, belép egy alapbérleti díj, ami 5%., és az önkormányzat feladata, hogy ebből
finaszírozza az üzemeltető által elvégzett rekonstrukciós feladatokat. Ide sorolható a
monitoring kút létesítése is, ami beruházási forrást igényel. Erre kell, hogy fedezete legyen
az önkormányzatnak. A kötelező alapbérleti díjon felül lehetősége van az önkormányzatnak
arra, hogy a lakosság által fizetendő díjakba plusz díjat építsen be.
A rekonstrukciós együttműködés beépítésével próbáltak a kistelepüléseknek segíteni, a
korábbi szolidaritási alapot visszaállítani.
A szerződések felmondási lehetősége korlátozott, azok 3 évig nem mondhatók fel. Az új
modell változásokkal jár az önkormányzatoknál is, a Békés megyei Vízművek Zrt-t pedig
költségtakarékos gazdálkodásra sarkallja.
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a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Felkéri a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy azokról az előterjesztésekről, amelyeket
együttes ülésen vitattak meg, a Pénzügyi Bizottság véleményét is minden esetben
tolmácsolja a testületnek.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Előljáróban elmondta, hogy a Vízművek Zrt-t érintő változások kapcsán a testület 3.
alkalommal foglalkozik. Az előttük álló szerződések és szabálytervezetek rendkívül
fajsúlyos és összetett kérdéseket vetnek fel. A bizottságok a szerződéseket és
szabályzatokat megvitatták.
A Pénzügyi Bizottság javasolta elfogadásra. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság nem javasolta elfogadásra, az álláspontok azért oszlottak meg, mert a Zrt-t
érintően alapváltás történt. Az együttműködési szerződés összetett és bonyolult, nehezen
értelmezhető, és részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság„nem”-el szavazott.
Véleménye szerint a nehezen érthető gondolatokat úgy kellett volna megfogalmazni, hogy
érthetőek legyenek.
A bizottság részéről több gondolat felmerült, amire Nagy úr részben már utalt, pl. arra,
hogy a nagyobb városok az össz részvények 70%-át lefedik, a fennmaradó 30% pedig a
többi települést fedi le, és 1%-kal a Zrt vezérigazgatója bír. Megítélése szerint ez zavaró
tényező és éppen a 30%-kal rendelkező településeket érinti.
Az önkormányzat felelőssége megnő minden tekintetben. Az alapbérleti díjon felül úgy
kell tervezniük, hogy az a rekonstrukciós munkálatokat is fedezze.
Erre az évre is képeztek alapot rekonstrukciós munkálatok fedezetére, ami nagy
valószínűséggel nem fogja fedezni a munkálatokat.
Véleménye szerint a fogalmak értelmezhetősége az önkormányzat számára, aki a pénzt
biztosítja nem egyértelmű. Elképzelhetetlennek tartja, hogy ennek az új rendszernek a
költségét az önkormányzat hosszú távon biztosítani tudja. A Zrt a díjra javaslatot tesz a
testületnek. A lakosság teherbíró képességét is figyelembe véve, hogy tudják ehhez a
pénzügyi hátteret megteremteni ? Véleménye szerint a kistelepüléseknél nehéz kérdést fog
felvetni a szennyvízhálózat kiépítése azzal, hogy 3 év után saját erőből kell a feladatot
megoldaniuk.
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese:
Az elhangzottak nagyban tükrözik az általa is elmondottakat. Sok esetben úgy tűnik,
egy szerződés kapcsán, hogy egyszerűbb megfogalmazás kellene, de probléma esetén
egy adott eljárás során a szakszerűség hiányként merülhet fel.
Beruházás, rekonstrukció: a Zrt is érzékelte a problémát, ezért készítették el az
eszközgazdálkodási szabályzatot. A szabályzatban megfogalmazásra került az
önkormányzat felelőssége. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy megpróbálják a feladatot lerázni,
de ez nem így van. Az elvégzett munka a közművagyont gyarapítja, melynek az
önkormányzat a tulajdonosa.

- 7 Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságon belül is voltak
eltérő vélemények, végül úgy döntöttek, hogy elfogadásra javasolják.
Kérdése lenne Nagy úrhoz. A rekonstrukció és értéknövelő beruházás
miből kerül finanszírozásra ?
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese: Mindkettőt a
bérleti díjból, és az önkormányzat által a víz- és csatornadíjakba beépített plusz díjból kell
fedeznie az önkormányzatnak.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Van előtte egy bejelentő
lap, amit a Vízművek Zrt állított ki egy rekonstrukciós munkáról. Tudomása szerint
a bejelentő lapot a megrendelésnek meg kell előznie.
A bejelentő lapot júliusban kapták, a gond az, hogy nem tudnak dönteni, mivel
azon költség nem szerepel. Véleménye szerint az ilyen ad hoc jellegű dolgokat a
költségvetésben nem tudják tervezni sem.
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese
Nem kell, hogy a bejelentő lapot a megrendelés megelőzze. A bejelentő lappal
azt jelzik, hogy mi az a feladat, amit el kell végezzenek. Ez később is igy fog működni,
a társaság tájékoztatni fogja az önkormányzatot, milyen rekonstrukciós munkálatokat kell
elvégeznie a társaságnak ahhoz, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen.
A költséget a társaság negyedéves zárást követően bocsátja ki, képviselő úr által említett
számlát az önkormányzat november elején kapja meg. Ezek értéknövelő beruházások,
melyek az önkormányzat vagyonát növelik. Jelenleg előkészítés alatt áll egy
rekonstrukciós terv, melyet az önkormányzat elé fognak terjeszteni.
Tájékoztat arról, hogy 2008. májusáig a társaság az üzemeltetési szerződésben
foglaltak szerint végezte munkáját, azt nem tudhatták, hogy év közben gyökeres
változásokra kerül sor.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Az ad hoc jellegű munkákat
a társaság végzi el, éppen ezért elképzelhető, hogy a rekonstrukciós munkák
a bérleti díjba beleférnek. Mi történik akkor, ha az nem fogja fedezni, értesítik őket arról,
hogy milyen plusz költséget kell biztosítani ? Ezt a társaság, hogy tudja koordinálni ?
Attól tart, hogy a bérleti díj nem fogja fedezni az ad hoc jellegű munkákat, a bérleti díjon
felül pedig erre az önkormányzat nem tud pénzt elkülöníteni.
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese
Mezőhegyes sajnos nem a legjobb helyzetben van az ad hoc jellegű munkák
tekintetében. A bérleti díj nem biztos, hogy fedezni fogjaa 2008-ban elvégzett munkák
költségét. A beszedett díjból kell külön forrást képezni. A következő éves bérleti díj
tervezhető, mivel a társaság tudja, hogy melyek azok a munkák, amelyeket meg kell
oldaniuk. Ezentúl pedig vannak olyan feladatok amelyekhez 5 évig nem kell nyúlniuk,
tehát az költséggel nem fog járni a jövőben. Ilyen lesz a monitoring kút is, ha elkészül,
később már nem kell kutat fúrni.
Az elvégzendő munkálatok közé csak azok kerültek be, amelyeket el kell, hogy
végezzenek. A munkálatok fedezetére az önkormányzat számára a rekonstrukciós
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Az együttműködés a képviselő úr által említett problémákat fogja majd kezelni.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő. A településen lévő vízhálózatot milyen
mélységébe ismeri a Zrt ? A monitoring kút létesítése feltétlen szükséges ?
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese
Teljes mértékben ismerik a város vízhálózatát, ismerik az adott szakaszokat, azt, hogy
milyen technikával létesültek, és mikor, és azt,hogy az adott szakaszon volt-e már
csőtörés. Ez alapján tervezik a rekonstrukciós munkálatokat.
A monitoring kút létesítése jogszabályi kötelezettségük. A jogszabály több végrehajtási
határidőt jelölt meg, ez alapján döntöttek a kút létesítéséről.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Résztvett azon a közgyülésen, ahol az együttműködési
szerződés tárgyalták. Elhangzott, hogy a víz- és szennyvizszolgáltatás díjának
az ad hoc jellegű munkák költségét tartalmaznia kell. Ez a lakosságra nézve mit jelenthet ?
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese
Van egy kötelező rész, ami a vízdíjnál 8,-Ft, a szennyvíz díjánál 10,20 Ft tétel. A
rekonstrukciós együttműködés során ettől nagyobb összegben kell, hogy az érintett
települések megállapodjanak. A közgyülésen példaként 50,-Ft-ról és 20,-Ft-ról
volt szó, az alapdíj változatlanul hagyásával. A díj szerkezetében változik, ami az alapdíjat
nem érinti.
A rekonstrukciós együttműködéshez érdemes csatlakozni, mivel az később olcsóbb
szolgáltatáshoz vezethet.
Csanádi István polgármester: A víztémával elég régóta foglalkoznak. A változások
miatt csak sódródni fognak az árral.
Az üzemeltetési szerződéstervezetet a képviselőtestület július 31-i ülésén nem fogadta el,
tekintettel arra, hogy annak egyik pontja azt tartalmazta, hogy az önkormányzat tulajdonát a
Vízművek Zrt adhatná bérbe. Konkrétan a víztoronyról van szó, melynek bérbeadásáról a
képviselőtestület már megegyezett egy szolgáltatóval.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Kérdezi Nagy úrtól, hogy a rekonstrukciós munkálatok fedezete érdekében a bérleti díjat
milyen plusz összeggel kell kiegészíteniük ? Ezt a testület dönti el, vagy a Zrt tesz
javaslatot.
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt müszaki igazgató-helyettese : A társaság
közölni fogja az önkormányzattal a következő évi rekonstrukciós tervet. Ennek ismeretében
kell megállapítania a képviselőtestületnek, hogy mennyi az az összeg, amellyel meg kell
emelnie a víz- és csatornadíjat. A Zrt csak ajánlhat, de a döntés nem az övé.
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Valóban csak akkor tudnak tervezni, ha látják a költségkalkulációt. A Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolta sem az együttműködési szerződést, sem az
üzemeltetési szerződést elfogadásra. Jelen ülésen elhangzottak alapján a bizottság
javaslatát megerősítve azt javasolja, hogy ezen az ülésen ne adjanak felhatalmazást a
polgármesternek a szerződések aláírására, gyűjtsenek több információt.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tájékoztat arról, hogy a 2008. november 25-i
ülésen a testület munkaterve szerint a Békés megyei Vízművek Zrt vezérigazgatója a
társaság új működési rendjéről ad tájékoztatót, valószínű, hogy a képviselők kaphatnak új
információkat.
Nagy László Békés megyei Vízművek Zrt műszaki vezérigazgató-helyettese:
Felajánlja a testületnek a segítséget és támogatást a döntéshez.
Csanádi István polgármester: Egyetért jegyző asszony javaslatával. Javasolja a
testületnek, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát jegyző
asszony javaslatával együtt fogadja el, a Békés megyei Vízművek Zrt által elkészített és a
Zrt közgyűlése által elfogadott együttműködési és üzemeltetési szerződések aláírására
jelen ülésen nem adjon felhatalmazást, azok tárgyalására a munkaterv szerinti
2008.november 25-i ülésen, a Békés megyei Vízművek Zrt vezérigazgatójának
tájékoztatóját térjen vissza.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
309/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Békés megyei Vízművek Zrt-által
elkészített és a Zrt közgyülése által elfogadott
együttműködési, és üzemeltetési szerződések aláírására
jelen ülésen nem ad felhatalmazást a polgármesternek.
Azok tárgyalására a munkaterv szerinti 2008. november 25-i ülésén
a Békés megyei Vízművek Zrt vezérigazgatójának
tájékoztatóját követően visszatér.
Határidő: 2008. november 25.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy
előterjesztésről döntsenek.

a monitoring kút létesítéséről szóló

Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A monitoring kút létesítését a bizottságok nem támogatták, de Nagy László úr által
elmondottak ismeretében, javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat
fogadja el.
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nem javasolta az előterjesztést elfogadásra, mert csak körülbelüli összeggel került
meghatározásra a rekonstrukciós költség, és annak számítási módja sem ismert.
Csanádi István polgármester: Elsőként a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsátja
szavazásra, ezt követően a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságét.
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a monitoring kút létesítéséről szóló előterjesztést
ne fogadják el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 2 szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elvetette.
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 8 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
310/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
elfogadja a Békés megyei Vízművek Zrt
Mezőhegyesi szennyvíztisztító telepen
a tisztított szennyvíz befogadójának monitoringozását,
működtetését és adatszolgáltatását, azt indokoltnak
tartja.
A létesítés várható költsége 800.000,-Ft, mely
költséget a közművagyon éves bérleti díjalapjából
finanszírozza.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. Megköszönte Nagy László úrnak, a Békés megyei
Vízművek Zrt műszaki vezérigazgatójának a tájékoztatást, a testületi ülésen történő
megjelenését.
3. Napirendi pont tárgya: 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 Alapszolgáltatási Központ
vezetője
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Központ vezetője, a napirend előadója a nem tud az ülésen résztvenni, ezért a beszámolót
az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének helyettese, Gál Mária terjeszti a testület elé. A
testület tagjai megkapták a jegyző asszony tájékoztatóját, valamint az Alapszolgáltatási
Központ vezetőjének beszámolóját, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos
tájékoztatót. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésével kapcsolatban a testületi
ülésre meghívta a gesztor település, Medgyesegyháza Gondozási Központ mb.vezetőjét,
Tóthné Dorogi Beatrixot, azért, hogy a működésről, annak feltételeiről, tájékoztassa a
testületet. Az írásos anyagokat a Népjóléti Bizottság megvitatta.
Kérdezi a napirend előadóit, Jegyző asszonyt, és Gál Mária vezető-helyettes asszonyt,
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem kívánja tájékoztatóját szóban kiegészíteni.
Gál Mária Alapszolgáltatási Központ vezető-helyettese: Nem kívánja a beszámolót
kiegészíteni.
Csanádi István polgármester: Felkéri Tóthné Dorogi Beatrixot, a Medgyesegyházi
Gondozási Központ mb. vezetőjét, hogy tájékoztassa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatás működésével, annak feltételeivel kapcsolatban a testületet.
Tóthné Dorogi Beatrix, Medgyesegyháza Önkormányzata Gondozási Központjának
mb.vezetője: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Medgyesegyháza Önkormányzata
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében gesztorként 2008.01.01. napjától
működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást, melyhez Mezőhegyes
is csatlakozott. Februárban azonban a kihelyezett készülékek leszerelésre kerültek, mivel
Mezőhegyes nem tudta a munkaidőn túli ügyeleti ellátáshoz a 2 fős személyi feltételeket
biztosítani. A közelmúltban megkereste polgármester urat, és segítségét kérte ahhoz, hogy
Mezőhegyesen ismét működjön a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mivel ellenkező
esetben, a gesztor településnek le kell mondania a 10 db leszerelt készülék a
normatívájáról.
Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjével is tárgyaltak. További fejleményekről nincs
tudomása. Tájékoztatott arról, hogy a szolgáltatás keretében 172 készülék
került kihelyezésre, valamint arról is, hogy a munkaidőn túli ügyelet ellátásához
2 főt kell biztosítani. A szolgálat működik, előfordul, hogy egy hónapban 40 jelzés
érkezik, de van olyan hónap is, amikor egy se.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A szolgáltatásban résztvevő településeken
hány darab készülék került kihelyezésre, és az ügyeletet hány fővel biztosítják ?
Tóthné Dorogi Beatrix, Medgyesegyháza Önkormányzata Gondozási Központjának
mb.vezetője:
Ismertette a településenként a kihelyezett készülékek számát, és ehhez rendelten az
ügyeletet ellátó személyek számát.
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testületet.

a Népjóléti Bizottság elnökét, tájékoztassa a

Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót
megvitatta. A tájékoztatóból kitűnik, hogy az Alapszolgáltatási Központ felmérése
alapján 2 személy igényelné a készüléket. A bizottság véleménye, hogy
akkor lenne érdemes a szolgáltatást működtetni, ha lenne rá igény.
Az önkormányzatra nézve milyen következménnyel jár, ha a szolgáltatás nem működik a
településen ?
Tóthné Dorogi Beatrix Medgyesegyháza Önkormányzata Gondozási Központjának
mb.vezetője:
Mezőhegyes önkormányzatára nézve semmilyen következménnyel nem jár, ha nem
működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Polgármester úr segítségét azért
kérte, mert városról van szó, és elképzelhetetlen, hogy ne legyen rá igény. A készülékre
a 2 fő igénylő valóban kevés, de annak a 10 főnek, akiktől februárban leszerelték
a készüléket, nem volt választási lehetősége.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Mezőhegyesnek sajátos településszerkezete van, a
belterülettől 6-10 km-es távolságban lévő majorok veszik körül. A majori lakosság ellátását
tanyagondnoki szolgálat működtetésével biztosítják.
Mezőhegyes a térség települései között önállóan látja el a hétvégi orvosi ügyeletet is,
éppen a majorok léte miatt. A lakosság azt szokta meg, ha egészségügyi problémája van,
orvoshoz fordul. Két fő igénylő esetén nincs értelme a szolgáltatásnak.
Azt nem vitatja, hogy kisebb településeken, ahol nincs orvosi ügyelet, nagyobb igény van
a készülék kihelyezésére. El kell dönteni, hogy működtetik-e vagy sem.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az önkormányzatra nézve nem jár anyagi
hátránnyal, ha nem vesz részt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásban. A
feladat utáni normatívát a gesztor település kapja, és neki kell azt visszafizetnie is.
Ami problémás lehet, az a társulással és a gesztor településsel a feladat működtetésére
kötött megállapodás, amiben Mezőhegyes vállalta a szolgáltatás működtetését.
Dr.Kerekes György képviselő: Szegvári képviselő úrral ért egyet. Kisebb településeken
biztos van rá igény. A személyi feltételeket az alacsony tiszteletdíj miatt nem tudták
biztosítani. Véleménye az, hogy a témában dönteni kell, arról, hogy működtetik-e, vagy
sem. Nem biztos, hogy 2 fő igény esetén azt fel kell vállalni.
Uj Zoltán képviselő: Mezőhegyesen a személyi feltételeket azért nem tudták biztosítani,
mert a munkaidőn túli ügyeletért nettó 4555,-Ft tiszteletdíj járt.
Azt nem tudja, hogy máshol ez, hogy működik, például ott, ahol házi szociális gondozók
látják el a feladatot.
Mezőhegyes a majorokat januártól a harmadik tanyagondoki szolgálat beindításával
lefedi.
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mb.vezetője:
Természetesen más településen is keveslik a pénzt, de mindent elkövet, hogy
az emelkedjen. Ez gond nélkül nem működik. A szolgálat beindításakor a tervezés során
nem láthatták előre a gondokat. A megbízási szerződéssel alkalmazottaknál 543,-Ft/ nap és
riasztásonként 1221,-Ft az ami jár, plusz 9,-Ft/km gépkocsihasználat esetén.
A tapasztalat az, hogy a településeken jól működik a szolgáltatás. Medgyesegyházán
a házi szociális gondozónők munkaköri feladatában került rögzítésre a munkaidőn túli
ügyelet, és ezért plusz díjazásban részesülnek. Arról Őt nem tájékoztatták, hogy
nem minden településen rögzítették a házi szociális gondozók munkaköri leírásában a
feladatot. Ezért más településeken a már említett összeget számolják el.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Más településeken is ekkor távolságra
kell kimenni munkaidőn túli riasztás esetén ?
Tóthné Dorogi Beatrix Medgyesegyháza Gondozási Központi mb.vezetője:
Igen, például Végegyházán a hozzá tartozó Árpádtelepre.
Mezőhegyesen a személygépkocsi használatot is megtérítették, 9,-Ft-ot fizettek ki
kilóméterenként..
Csanádi István polgármester: A Mezőhegyesről leszerelt készülékeket miért nem
szerelték fel más településen a normatíva visszafizetésének kiküszöbölése érdekében ?
Mezőhegyesen a városközponttól 6-10 km távolságban vannak a majorok.
Mezőhegyesen a személyi feltételeket az alacsony összegű tiszteletdíj miatt
nem tudták biztosítani. Amikor pedig kiderült, hogy a készülékért a használónak
fizetnie is kell, csökkent az azt igénybevevők száma, és folyamatosan mondták vissza a
szolgáltatást.Amikor vezető asszony megkereste, kérte az Alapszolgáltatási Központot,
hogy a felmérést ismételten végezze el. A felmérés eredménye a 2 fő igénylő.
Mintahogy elhangzott, Mezőhegyesen az ellátás több irányból is biztosított.
Hollós László képviselő: Javasolja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ne
mondják fel, azt továbbra is szüneteltessék, és ha lesz rá igény, térjenek rá vissza.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Egyetért képviselő úrral, Ő sem javasolja, hogy
felmondják a megállapodást. Annak nincs akadálya, hogy szüneteltessék.
Ha igény lesz rá a Medgyesegyházi Gondozási Központ sem fog elzárkózni a készülék
felszerelésétől. A térítési díj 2.200,-Ft/hó nem nagy összeg. Abban az esetben, ha
beindulna a szolgáltatás, a testület átgondolhatja ad-e hozzá támogatást.
Csanádi István polgármester: Arról döntsenek, hogy továbbra is szüneteltetik.
Gál Mária Alapszolgáltatási Központ vezető-helyettese:
Az igényfelmérést a szolgáltatás beindítása előtt is megtették. A lakosság tájékoztatása
érdekében minden fórumot megkerestek, igy többek között az időseket tömörítő civil
szervezeteket, kiemelve a szolgáltatás fontosságát. Az ismételt felmérés kapcsán ugyancsak
megtették azt. A majori lakosokat személyesen keresték meg. Ennek ellenére a szolgáltás
igénybevételére 2 fő jelentkezett. Véleménye szerint azért nem működhet a szolgáltatás,
mert nincs rá igény. Igény volt azonban a majori lakosok részéről a házi szociális
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10 készülék került januárban kihelyezésre, melynek díja 1251,-Ft, ami időközben
2.200,-Ft-ra emelkedett, kisnyugdíjas emberekről lévén szó, ezt nem tudták vállalni.
Uj Zoltán képviselő: Egy hónappal ezelőtt is így tárgyaltak erről. Nem azért
szüneteltetik, mert a készüléket az igénylők visszaadták, hanem azért, mert a munkaidőn
túli ügyelet ellátására nem volt jelentkező az alacsony tiszteletdíj miatt.
Annak érdekében, hogy a témával havonta ne kelljen a testületnek foglalkoznia,
kérdezi vezető asszonyt, hogy várható-e a tiszteletdíj emelése ?
Tóthné Dorogi Beatrix Medgyesegyháza Gondozási Központ mb.vezetője:
A tervezési munkát novemberben kezdik meg. Volt probléma a készülék térítési díjával, de
arról senki nem tájékoztatta az idős embereket, hogy a 2.200,-Ft-ot csak a 110.000,-Ft
feletti nyugdíjjal rendelkezőnek kell megfizetnie, ugyanis a jogszabály értelmében a
személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylő jövedelmének 2%-át. Medgyesegyházán
a készülék havi térítési díja átlagosan 600,-Ft.
Uj Zoltán képviselő: A térítési díjak ismeretében most már látja, hogy van „rábeszélős” és
„lebeszélős” taktika. Egyértelmű, hogy csak a tiszteletdíj csekély összege volt a gond, és nem
az, hogy nincs igény a szolgáltatásra.
Csanádi István polgármester: A hozzászólásokból kitünt, hogy a képviselőtestület a
házi jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatást továbbra is szüneteltetni kívánja, a
személyi feltételek megteremtéséig.
Tóthné Dorogi Beatrix Medgyesegyháza Gondozási Központ mb.vezetője:
A személyi feltételek biztosítása érdekében mód és lehetőség van arra , hogy nemcsak
megbízási szerződéssel, hanem 6 órás foglalkozatással, sőt közhasznú munkavállaló
alkalmazásával is megoldható a munkaidőn túli ügyelet.
Csanádi István polgármester: Vezető asszony által elmondottak alapján, remélhetőleg
sikerül az Alapszolgáltatási Központnak munkaidőn túli ügyeleti ellátásra a személyi
feltételeket biztosítania.
Csanádi István polgármester. Kéri, hogy akinek a jegyző asszony tájékoztatójával,
és az Alapszolgáltatási Központ beszámolójával kapcsolatban kérdése van, tegye meg.
Hollós László képviselő: Jegyző asszony tájékoztatójában szerepel, hogy a
15/1998./IV.30./ NM rendelet meghatározza, hogy hány család gondozását hány fő
családgondozó látja el. A jogszabályhoz képest az Alapszolgáltatási Központ több családot
vagy több gyermeket gondoz? A jogszabályi feltételeknek megfelelnek-e ?
Az Alapszolgáltatási Központ beszámolójában szerepel, hogy ,hiányolják a jelzőrendszer
egyes tagjainak visszajelzését. Mit várnak el tőlük ?
Mire gondoltak akkor amikor leírták, hogy a fiataloknak hétvégi programot keresnek ?
fiataloknak mire gondoltak ? Mire gondoltak azzal, hogy szeretnének segítséget nyújtani
a pedagógusnak és a gyereknek ?
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rögzített létszámfeltételnek nem csak a gyermekjóléti szolgálat esetében, hanem a házi
segítségnyújtás szakfeladaton sem felel meg. A házi segítségnyújtás területén kevesebb
gondozónő látja el a feladatot, a gyermekjóléti szolgálatnál pedig a gyermekellátottak
esetében kevesebb a családgondozók száma az előírtnál.
A házi szociális gondozásban résztvevők száma az ellenőrzés időszakában 40 fő volt, és 4
gondozónővel látják el a feladatot.Az előírás szerint egy gondozónő 5-6 főt gondozhat. Igaz,
hogy a tanyagondnoki szolgálat elég sok terhet vállalt át, de ettől függetlenül a
jogszabályban előírt gondozói létszámot biztosítani kell, ezért a 2009.évi koncepció
tárgyalása során a testületnek ezt át kell gondolnia.
Gál Mária Alapszolgáltatási Központ vezető-helyettese:
Hollós képviselő úr létszámmal kapcsolatos kérdésére: Az intézménynek mind a
gyermekjóléti szolgálat, mind a házi szociális ellátás területén, ennyi ellátottról kell
gondoskodni, de nem napi szinten.
- Jelzőrendszer tagjaitól azt várják el, hogy hatékonyabban és
gyorsabban kapjanak jelzést, annak érdekében, hogy a családokon hamarabb tudjanak
segíteni.
- Hétvégi programokkal kapcsolatosan: Korábban pár alkalommal a gyermekjóléti
szolgálat szakemberi is résztvettek a rendőrség által szervezett discó ellenőrzésen, ahol elég
sok fiatalkorúval találkoztak. Arra gondoltak, hogy havonta egy alkalommal szeretnék
az általános iskolás korú fiatalokat „elfoglalni”. Ennek kapcsán kérdőiveket bocsátottak
a fiatalok rendelkezésére, a kérdőíveket kitöltést követően megkapták. Az abban foglaltak
feldolgozása folyamatban van. A programhoz más szakemberek segítségét is szeretnék
kérni.
- A beszámolóban is szerepel, hogy ez év októberétől fogadóórát tartanak heti egy órában a
helyi szakközépiskolában és két hetente az ÁMK-ban. Egy szakmaközi megbeszélésen
ötletként merült fel, amit a pedagógusok és a szülők jónak tartottak. Ezzel is szerettek volna
a gyerekekhez közelebb kerülni.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Minden évben megjegyzést tesznek az Alapszolgáltatási
Központ éves beszámolójában a jelzőrendszer tagjaira, a háziorvosokra, arra, hogy
nem kellő hatékonysággal vesznek részt a munkában.
Vezető asszonytól szerette volna megkérdezni,- kár, hogy nincs jelen - hogy mire gondolt,
tekintettel arra, hogy 90%-ban a problémát Ő jelzi, igaz nem úgy, hogy közvetlen az
intézményvezetőnek tárja azt fel, hanem elmondja a betegeknek, hogy milyen segítséget
kaphatnak a Központtól. Ha azt várják el, hogy tevőlegesen menjenek ki adott helyre, azt
mérlegelést követően megteszi. Az azonban, hogy nem hívja rendszeresen telefonon a
vezető asszonyt, nem jelenti azt, hogy a jelzőrendszerben nem vesz részt.
Hollós László képviselő: Kérdését azért tette fel, mert nem értette, hogy milyen
programot kívánnak szervezni. Az óvodáskorú és általános iskoláskorú gyerekek
szabadidős programja az intézmény által szervezetten történik, az elmúlt hónapban 24
rendezvény volt. Nem gondolja, hogy más programra is szükség lenne. Azt azonban el
tudja képzelni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzanak.
Azt sem érti, milyen segítséget akarnak nyújtani a pedagógusoknak. Az ÁMK pedagógusai
ismerik a problémát és azt meg is tudják oldani.
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hozzászólására: az idősgondozás kapcsán a háziorvosok a maximális segítséget
megadják. Arra gondoltak, hogy szeretnék, ha a jelzőrendszer tagjainak tartott éves
tanácskozáson és az intézmény által szervezett programokon a háziorvosok is
résztvennének. Erre gondoltak a hatékony együttműködés kapcsán.
- Hollós képviselő úr hozzászólására: mintahogy már utalt is rá, a kérdőívek
feldolgozása folyamatban van.. Együttesen, a pedagógusok bevonásával tudnák
egymás munkáját segíteni. A felmérésből kitűnik, hogy a gyerekek zöme hétvégén a
számítógép előtt ül, ezért olyan program kell, amivel kimozdítják őket. A kérdőívekben
a gyerekek erre vonatkozóan javaslatokat fogalmaztak meg.
Csanádi István polgármester: A beszámolót és jegyző asszony tájékoztatóját
a Népjóléti Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a jegyző
asszony tájékoztatóját és az intézmény vezetőjének beszámolóját megvitatta, és javasolja
a testületnek elfogadásra.
Bizottsági ülésen szóba került, hogy a városnak szüksége lenne egy főállású
pszichológusra. Javasolják, hogy a testület vizsgálja meg annak pénzügyi lehetőségét,
hogy miként tudnának egy főállású pszichológust alkalmazni. Ennek éves költsége
kb. 2.910 e Ft.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tájékoztatta a testületet arról, hogy
e témában aljegyző úr tárgyalásokat folytat. A pszichológus alkalmazását
nagy valószínűséggel a helyi Szakképző Iskola is támogatni fogja.
A témát előkészítik és a november 25-i ülésre a testület elé terjesztik döntés végett.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Népjóléti Bizottság
javaslatának megfelelően az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről, munkájának
értékeléséről ezen belül az intézménynél lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót, valamint az intézmény szakmai munkájának eredményességéről szóló
beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihírdette:
311/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a jegyző Alapszolgáltatási Központnál lefolytatott ellenőrzés
tapasztalatairól szóló tájékoztatóját, és az
intézményvezető az intézmény szakmai munkájának
eredményességéről szóló beszámolóját elfogadta.
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Előadó: Hollós László, a Művelődési és Sportbizottság elnöke
Csanádi István polgármester. A testület tagjai megkapták Mezőhegyes várossá
nyilvánítása 20.évfordulójának rendezvényeivel kapcsolatosan a Művelődési és
Sportbizottság rendezvénytervét, valamint a rendezvény költségtervezetét.
A rendezvénytervet és a költségtervezetet a Művelődési és Sportbizottság és a
Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kérdezi a napirend előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Hollós László képviselő, Művelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság a
rendezvénytervben foglaltakat javasolja elfogadásra. Az ünnepség kapcsán két időpontra
tettek javaslatot, március 21. vagy március 28. Kéri, hogy a testület jelen ülésen döntsön
az ünnepség időpontjáról.
Csanádi István polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy
tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
rendezvénytervet, annak költségtervezetét megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a
rendezvénytervben foglaltakat fogadja el, a 2008.évi költségvetés városi rendezvények
jogcímen szereplő tényadatát 2,5 millió Ft-tal emelje meg, és azt az összeget építse be
2009.évi költségvetési koncepcióba.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Művelődési és
Sportbizottság által Mezőhegyes várossá nyilvánításának 20. évfordulójára összeállított
rendezvénytervét a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően fogadja el. A
rendezvénysorozat költségeinek fedezetére a 2008.évi költségvetés „Városi rendezvények”
feladatán szereplő tényadat 2,5 millió forinttal megemelt összegét biztosítsa a 2009.évi
költségvetésben.
.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta
Csanádi István polgármester: Javasolja, hogy Mezőhegyes várossá nyilvánítása 20.
évfordulója alkalmával tartandó ünnepi testületi ülés időpontja 2009.március 21. napja
legyen.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az előző részszavazati arány figyelembevételével az alábbi határozatot hozta.
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312/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Művelődési és Sportbizottság által
Mezőhegyes várossá nyilvánítás 20.évfordulójának méltóképpen
történő megünneplésére előkészített rendezvénytervet elfogadta.
Az ünnepi testületi ülés időpontját 2009. március 21. napjában
határozza meg.
A rendezvénysorozat költségeinek fedezetére a 2008.évi
költségvetés „Városi rendezvények” feladatán szereplő
tényadat 2,5 millió forinttal megemelt összegét biztosítja
a 2009.évi költségvetésében.
Utasítja a polgármester, hogy a döntés vegye figyelembe
az önkormányzat 2009.évi költségvetése előkészítése során.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a felsőoktatási hallgatók és a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok ösztöndíjrendszeréről szóló 20/2001./VII.27./
Ö.sz. és az 5/2008./III.19./ Ö.sz.rendelettel módosított 1/2001./I.17./ Ö.sz.rendelet
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet. / 1.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el, és a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/ Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
25/2008./X.29./Ö.sz.rendelet
A felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok ösztöndíjrendszeréről szóló 20/2001./VII.27./
Ö.sz.rendelettel és az 5/2008./III.19./ Ö.sz.rendelettel
módosított 1/2001./I.17./ Ö.sz.rendelet módosításáról
és kiegészítéséről.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
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helyi rendszeréről szóló 28/2007./XI.28./ Ö.sz.rendelettel módosított 25/2006./IX.27./
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. Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
26/2008./X.29./Ö.sz.rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
28/2007./XI.28./Ö.sz. rendelettel módosított
25/2006./IX.27./Ö.sz. rendelet módosításáról és
kiegészítéséről.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Békés megyei Kirendeltségének törvényességi észrevételével
kapcsolatos előterjesztést. / 3.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A jövőben az éves belső ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg fogja beterjeszteni.
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét és a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét,
hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztésben foglaltakat megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a törvénysértést
ismerje el és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Javasolja a testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően az előterjesztésben foglaltakat fogadja el,
a határozati javaslatot emelje határozattá.
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A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
313/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
elismeri, hogy törvénysértést követett el
azzal, hogy az önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek éves
jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést nem a tárgyévet követően,
a zárszámadási rendelettel egyidejűleg tárgyalta
meg.
A törvénysértés elkerülése érdekében a jövőben
a költségvetés végrehajtásáról a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990.évi LXV.tv. 92.§./1/ bekezdése
szabályainak figyelembevételével hozza meg
döntését.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Tótkomlós és Térsége Állati
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, annak kiegészítésére
tett javaslatát, valamint Pitvaros és Nagyszénás települések társuláshoz történő
csatlakozását jóváhagyó határozati javaslatot. / 4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/ Megkapták továbbá Gáspár Tamás battonyai lakos vállalkozó lakosságnál
keletkező állati hulladékok szállítására, ártalmatlanítására tett ajánlatával kapcsolatos
előterjesztést ./ 5.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/ Az előterjesztéseket együttes
ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
megvitatta.
Javasolja a testületnek, hogy a 4. és 5.sz.mellékletet együttesen vitassa meg.
A képviselőtestület
elfogadta.

10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Csanádi István polgármester: Kéri a bizottságok véleményét.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A két bizottság együttes ülésen a társulási megállapodást az annak kiegészítésére tett
javaslatot, valamint a települések csatlakozási szándékának jóváhagyásáról szóló határozati
javaslatot, és Gáspár Tamás vállalkozó ajánlatát megvitatta.
Javasolja a testületnek, hogy Pitvaros és Nagyszénás települések társuláshoz történő
csatlakozását a határozati javaslatnak megfelelően hagyja jóvá.
Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megállapodása
nem tartalmazza az állati hulladékkezelő rendszer üzemeltetési és
felújítási költségét. Jelenleg az ATEV Zrt végzi a településen az állati hulladék gyűjtését és
ártalmatlanítását. Fentiek alapján a Társulási megállapodás kiegészítését és Gáspár Tamás
vállalkozó ajánlatát jelen ülésen ne vitassák meg. Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a
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Zrt-től. A két ajánlat beérkezését követően térjenek vissza a téma tárgyalására , és a két
ajánlatot Gáspár Tamás vállalkozó ajánlatával együtt vitassák meg..
Csanádi István polgármester Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el,
hagyja jóvá Pitvaros és Nagyszénás településeknek a Tótkomlós és Térsége Állati
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
314/2008./X,.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelő
Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsa
előzetes jóváhagyása alapján Pitvaros település
társuláshoz történő csatlakozását elfogadja.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat továbbításáért
315/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék kezelő
Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsa
előzetes jóváhagyása alapján Nagyszénás település
társuláshoz történő csatlakozását elfogadja.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester a határozat továbbításáért
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, és a településen
keletkező állati hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására kérjen árajánlatot a Tótkomlós
és Térsége Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulástól és az ATEV Zrt-től, A
beérkező két ajánlatot követően térjenek vissza a téma ismételt tárgyalására, és a két
ajánlatot Gáspár Tamás vállalkozó ajánlatával együtt vitassák meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
316/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a településen
keletkező lakossági állati hulladék
összegyűjtésére, ártalmatlanítására
a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelő
Önkormányzati Társulástól és az ATEV Zrt-től
árajánlatot kér.
Utasítja a polgármestert arra, hogy az ajánlatokat
Gáspár Tamás vállalkozó ajánlatával együtt
terjessze a testület elé.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a tanyagondnoki gépjármű
beszerzésével kapcsolatos előterjesztést./ 7.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságok véleményét.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A két bizottság az előterjesztésben foglaltakat megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy
az előterjesztésben foglaltak alapján a gépjármű beszerzése érdekében a hitelszerződés
megkötését hagyja jóvá.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el,
a hitelszerződés megkötését hagyja jóvá, és az előterjesztésben lévő határozati
javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
317/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a Polgármesteri Hivatal 9.820 ezer
forint összegű hitelszerződés megkötését
jóváhagyja.
A képviselőtestület a hitel visszafizetését
a 2009.évi költségvetésében megtervezett
összegből fedezi.
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2009.évi költségvetésében minden más
fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
hitelszerződés megkötéséről.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az előterjesztést az előző
ülést követően benyújtott pénzügyi tárgyú beadványról. /9.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
A testületi ülés anyagának továbbítását követően két kérelem érkezett. A Falufejlesztő
Társaságé, aki a „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” elkészítéséhez kér lehetőséghez
mérten 5 vagy 10 e Ft támogatást. / kérelem jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka is kérelemmel élt.
Kéri, hogy a képviselőtestület által a 235/2008./VII.31./ kt.sz. határozatában biztosított,
lakosságszám arányos 260,-Ft/fő támogatás helyett 350,-Ft/fő támogatást biztosítson. A
nyertes pályázat finanszírozása 2009-2010-ben realizálódik. / kérelem jegyzőkönyv mellé
csatolva/ A két kérelmet a testület tagjai megkapták. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztéssel együtt azokat is véleményezte.
Javasolja a testületnek, hogy a két kérelmet előterjesztéssel együtt vitassa meg.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést,
melyben az Új Európai Gazdasági Magazin bemutatkozási lehetőséget kínál fel a város
számára, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem támogatta.
A Falufejlesztő Társaságnak a „Kemény Bertalan Falufejlesztő Díj” elkészítéséhez
5 ezer forint támogatást javasol.
A Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka a bizottsági ülésen résztvett,
ahol a kérelemben foglaltakat megerősítette.
Javasolja, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelően biztosítsák a pályázati önerőhöz a
lakosságszám arányosan kért 350,-Ft/fő támogatást a 2009.évi költségvetésben.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy az Új Európai Gazdasági Magazin által a város
számára felajánlott bemutatkozás lehetőségével ne éljenek, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére
úgy határozott, hogy nem él az Új Európai Gazdasági
Magazin által felajánlott lehetőséggel, nem kívánja a
Magazinban a várost bemutatni.
Határidő. 2008. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Falufejlesztő
Társaságnak a „Kemény Bertalan Falufejlesztő Díj” elkészítéséhez 5 ezer forint
támogatást biztosítsanak, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
319/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Falufejlesztő Társaság kérelmének helyt ad,
és a „Kemény Bertalan Falufejlesztő Díj”
elkészítéséhez 5 ezer forint támogatást
nyújt.
A támogatás fedezetét a 2008.évi költségvetésben
a működési tartalék terhére biztosítja.
Határidő. 2008. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a
213/2007./IX.25./kt.sz.határozatát, melyben a Mezőkovácsházi Tüzoltóparancsnokságnak
pályázati önerőhöz lakosságszám arányában biztosított 260,-Ft/fő azaz 1.595.8890,-Ft
támogatást, valamint a 235/2008./VII.31./kt.sz.határozatát, melyben a
Tűzoltóparancsnokság kérelmére kötelezettséget vállalt arra, hogy a
213/2007./IX.25./kt.sz.határozatában biztosított támogatást 2009.évi költségvetésében
biztosítja, vonja vissza.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
320/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 213/2007./IX.25./ kt.sz. és a
235/2008./VII.31./kt.sz. határozatokat
-melyben a Mezőkovácsházi Tüzoltóparancsnokság
részére pályázati önerőhöz lakosságszám arányos
támogatást biztosított- visszavonja.
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javaslatát fogadja el, és a Mezőkovácsházi Városi Tüzoltóparancsnokság részére
lakosságszám arányosan 350,-Ft/fő támogatást nyújtson gépjárműfecskendővel rendelkező
gépjármű beszerzésére benyújtandó pályázathoz, saját erő biztosítására azzal a feltétellel,
hogy a megítélt támogatás átutalására csak a pályázat pozitív elbírálása esetén kerülhet sor.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
321/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
támogatja a Mezőkovácsházi Városi Tüzoltóság
gépjárműfecskendővel rendelkező vízszállító gépjármű
beszerzése tárgyában benyújtandó pályázatát, és
annak pozitív elbírálása esetén a saját erő
biztosításához lakosságszám arányosan 350,-Ft/fő
támogatást biztosít a 2009.évi költségvetésében
Utasítja a polgármestert, hogy a döntést vegye
figyelembe az önkormányzat 2009.évi költségvetése
előkészítése során.
Határidő. 2009. február 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Egyéb bejelentések
Csanádi István polgármester A képviselőtestület a szeptember 16-i ülésén olyan
álláspontra helyezkedett, hogy az ÁMK-t ért tűzkár enyhítésére a Békés megyei
Területfejlesztési Tanács vis maior alapjára pályázatot nyújt be, a biztosító társaság
kárfelmérésének ismeretében.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Békés megyei Területfejlesztési Tanács vis maior alapja
megszünt.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Kézdivásárhely
polgármestere levélben köszönte meg, hogy Mezőhegyes város delegációja részt vett az
„őszi sokadalom” rendezvényen, és ezáltal hozzájárult annak sikeréhez.
Szeretné, ha a szervezők és a résztvevők kölcsönösen megtisztelve egymást a jövőben is
részt vennének a rendezvényen.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Örömmel vették a Jókai utca lakói, hogy
az utca végéről az illegális szeméthegy eltűnt, köszönhetően Uj Zoltán és Szűcs Sándor
képviselő uraknak, akik az elszállításról gondoskodtak. Szeretné hathatós segítségüket
megköszönni.
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sajnos nem szüntek meg, azok ismét megjelentek máshol, például a 17.majorba kivezető
út mellett.Felhívja a város lakosságának a figyelmét, hogy lakókörnyezetükre jobban
figyeljenek oda.
Tájékoztatta a város lakosságát, hogy 2008. november 10-11-én lombtalanításra
kerül sor. Kéri a lakosságot, hogy a fanyesedéket összekötve, a kiskertekből kikerülő
zöldnövényeket, és a levelet zsákba szedve helyezzék ki.
Tájékoztatta továbbá a város lakosságát, hogy az építési törmeléket a Csongrád megyei
Településtisztasági Kft 2008. november 3. napjától a mezőhegyesi hulladéklerakó
telepen 4.376,-Ft/ tonna áron átveszi. Felhívja a figyelmet, hogy csak építési törmeléket
szállítsanak ki, mert csak azt veszik át.
Tájékoztatta a lakosságot arról is, hogy a Mezőkovácsházi Vis Medica Kft megkezdte és
biztosítja a betegszállítást, melyhez a képviselőtestület havonta 20 e Ft-ot biztosít.
Erről hirdetmény útján is tájékoztatni fognak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a MÁK
2008.december 5-vel zárja az évet, ezért a 2008.évi költségvetésben a
közalkalmazottaknak a törvényi kötelezettség alapján betervezett 2% teljesítményösztönző
keret várhatóan 2008.november 30-ig kifizetésre kerül.
Kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 2008.évi költségvetésben a köztisztviselők
részére betervezett egyszeri adómentes juttatás, melynek összege 20.000,-Ft/fő, szintén
kifizetésre kerülhessen.
Szűcs Sándor képviselő: A médiában azt hallani , hogy a köztisztviselők bére
2009.évtől nem emelkedik, ezért a kéréssel egyetért, javasolja, hogy a testület járuljon
hozzá a kifizetéshez.
Csanádi István polgármester. Egyetért képviselő úr javaslatával.
Javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2008.évi költségvetésben
a köztisztviselők részére egyszeri adómentes juttatásként betervezet 20.000,-Ft
november 30-ig kifizetésre kerüljön.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
322/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy a 2008.évi költségvetésben
a köztisztviselők részére egyszeri adómentes juttatásként
betervezett 20.000,-Ft/fő összeg kifizetésre kerüljön.
Határidő: 2008.november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester: Résztvett a DARF tanácskozásán Orosházán,
ahol tájékoztatást kaptak arról, hogy elkészült egy akcióterv, mely a DARF
titkárságán megtalálható. A terv tartalmazza a régió fejlesztést, és az inkubátorházak
létesítését, útfelújítást, melyre pályázni lehet. Az útfelújításban külterületi utak is
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honlapján erre reagálni.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Uj Zoltán és Antal
János képviselő urakat.
Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját és
napirendjeit:
2008. november 25-én 16 óra
1. A 2009.évi költségvetés koncepciója
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató a 2008.évi költségvetés háromnegyedéves
teljesítéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. Békés megyei Vízművek Zrt tájékoztatója a társaság új működési
rendjéről.
Előadó: Csák Gyula, a Békés megyei Vízművek Zrt vezérigazgatója
4. József Attila Általános Művelődési Központ tájékoztatója a gyermek – és
ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében
tett intézkedésekről.
Előadó: Soós Attila, az ÁMK igazgatója
5. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kerekes György, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
323/2008./X.28./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Polgármestere
a képviselőtestület ülését 2008.november 25-én
16 órában állapítja meg, az alábbi napirendekkel:
1. A 2009.évi költségvetés koncepciója
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató a 2008.évi költségvetés háromnegyedéves
teljesítéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester

- 28 3. Békés megyei Vízművek Zrt tájékoztatója a társaság új működési
rendjéről.
Előadó: Csák Gyula, a Békés megyei Vízművek Zrt vezérigazgatója
4. József Attila Általános Művelődési Központ tájékoztatója a gyermek – és
ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében
tett intézkedésekről.
Előadó: Soós Attila, az ÁMK igazgatója
5. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kerekes György, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Csanádi István polgármester: A képviselőtestületnek a következőkben kitüntetési
ügyben kell döntenie, 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.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző
Uj Zoltán
Antal János
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

