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Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
XVIII/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. november 10. napján a Polgármesteri
Hivatal polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester
Antal János képviselő
Dobi Ferenc képviselő
Hollós László képviselő
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Krcsméri Tibor képviselő
Soós Attila képviselő
Dr.Szegvári Péter képviselő
Szűcs Sándor képviselő
Uj Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Szentmihályi Ferenc aljegyző
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Kolozsi József pályázatíró referens
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Csomós Zsuzsanna, Dr.Kerekes
György képviselők.
Csanádi István polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy részt vett a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulása társulási ülésén 2008. november 7-én Kolozsi József pályázatíró referenssel. Az
ülésen elhangzott, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósítandó fejlesztési
ötleteket várnak annak érdekében, hogy a 33 leghátrányosabb kistérség felzárkóztatását
elősegítsék.
A projekteket a HBF Hungaricum Kft-hez, Kecskemétre kell benyújtani.
A fejlesztési ötletek sorrendjének felállítását nem vállalta fel egyedül, ezért kérte a
képviselőtestület összehívását.
Javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére:
1.Fejlesztési elképzelések sorrendjének meghatározása.
2.Előterjesztés villamos-energia vételezés tárgyában.
Kéri, aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendi
pontokat elfogadta.
1. napirend
Fejlesztési elképzelések sorrendjének meghatározása
Csanádi István polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása társulási ülésén
elhangzott, összesen 3,2 milliárd forint áll a kistérség felzárkóztatásának elősegítésére, azt
kell rangsorba állítani. Az egyes településeknél lakosságszám arányosan kell 70 ezer Ft/fővel
számolni a lehívható többlettámogatást . Ez Mezőhegyes tekintetében kb. 400 millió forintot
jelenthet.
Pályázatot akkor lehet természetesen benyújtani, ha az a tartalmi és formai követelményeknek
is megfelel.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás ülésén felvetődött, hogy gazdaságfejlesztési,
térségfejlesztési és munkahelyteremtéssel kapcsolatos projektek nem szerepelnek a
támogatások között. Dr.Karsai József úr, mint országgyűlési képviselő azt az igéretet tette,
utánanéz a dolgoknak.
A különféle pályázatokra kistérségünk szintjén 3,2 milliárd Ft osztható, de 6,4 milliárd
forintra, duplájára lett elkészítve. A projektek összértéke 14 milliárd forintot tenne ki.
Azok a pályázatok számíthatnak elsősorban pozitív elbírálásra, amelyeknek térségi hatása
van.
Kolozsi József pályázatíró referens: Projektekkel kapcsolatos tájékoztatójában elmondta,
hogy a TÁM operatív projekt a továbbképzéseket támogatja,
így felnőttképzés,
felzárkóztatási projekt fér bele, a projekt oktatási jellegű. Egyéb operatív projektek, illetve
környezetvédelmi projekt fér még bele a pályázatokba.
A képviselőtestület tagjainak a rendkívüli ülés előtt kiosztott „kívánságlista” projekt egy
ötlethalmaz, amelyből célszerű volna 3 dolgot kiemelni. A Cukioviban
bölcsöde
kialakítására, az Alapszolgáltatási Központ felújítására illetve az ÁMK közösségi terének
felújítására a képviselőtestület már adott be pályázatot, ami még nem került elbírálásra. Ha a
pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek, okafogyottá válik az ötlet.
A kistérség rendelkezésére álló 3,2 milliárd Ft. tulajdonképpen „leosztott” pénz, a 2009-es
évben nyílnak meg a különböző pályázati lehetőségek. Ha megfelelő nyertes pályázat lesz, be
kell illeszteni valamelyik operatív programba. Arról nem tudták tájékoztatni, milyen jellegűek
lesznek a kiírandó pályázatok, de valószínű, lesz beruházás jellegű is. Mezőhegyesre
optimális esetben 450-500 millió forintnyi keret jutna. Két listát kellene felállítani, az első
lista az optimális eset prioritásait tartalmazná, míg egy másik tartaléklista lenne.
Csanádi István polgármester: Véleménye, ne vegye bele a listába a testület azokat a
felújításokat, amelyekre egyéb pályázati lehetőségek is nyílnak.
Olyan pályázatokat támogatnak itt elsősorban, aminek térségi kihatása lesz. A volt
határőringatlan szociális létesítménnyé történő felújítására jó eséllyel pályázhatnának.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A tisztelt képviselők figyelmébe szeretné
ajánlani, hogy a prioritások felállításánál figyelemmel kell arra is lenni, hogy mekkora az
adott projekt működési vonzata. Az önkormányzatnak bérlakásokra, úgynevezett
„Fecskeházra” vannak elkészített tervei. Kérdése, hogy ilyen jellegű pályázati kiírás nem
szerepel valahol?
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Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Tudomása szerint az utóbbi egy, másfél évben nem
volt pályázati kiírás bérlakások építésének támogatására.
Szűcs Sándor képviselő: Véleménye szerint az Általános Művelődési Központ egymagában
el tudná vinni a Mezőhegyes rendelkezésére álló keretet.
Kolozsi József pályázatíró referens: Az „ötletlistán „ feltüntetett összegek becsült összegek,
kivéve azt a három tételt, melyre az önkormányzat már nyújtott be pályázatot.
Erdődi Zoltán alpolgármester: A lista 13. pontjában gyűjtőutak felújítása szerepel.
Kérdése, a tétel külterületi utak felújítását takarja?
Kolozsi József pályázatíró referens: Nem, hanem a fő közlekedési utakat fedi le.
Hollós László képviselő: A lista 6. pontjában került feltüntetésre az ipari terület ellátása,
jónak tartja. Támogatná még tanuszoda létesítését, lehetne térségi ellátással indokolni, de
annak működési kiadási vonzata van. Támogatja még az ÁMK felújítást, mivel az intézmény
térségi szintű feladatokat lát el, de az sajnos elvinné az egész, Mezőhegyes rendelkezésére
álló keretet. Támogatja még a városközpont rehabilitációját is.
Csanádi István polgármester: Véleménye szerint a listára az ipari terület ellátását, a
városközpont térfelújítását – a projekt turisztikai részét kidomborítva-, illetve a volt határőr
ingatlan felújítását kellene
felvenni. A mentőállomáshoz lehetne kapcsolni a volt
emberkóroda felújítását, ezt indokolni lehetne Mezőhegyes speciális mikrotérségével.
Dr. Szegvári Péter képviselő: Szeretné tájékoztatni a jelenlévőket arról, hogy Tótkomlóson
a mentőállomás építéséhez az engedélyek beszerzése megtörtént, azt építik. Mezőhegyesnek
semmi esélye arra, hogy megkapja a lehetőséget mentőállomás létesítésére, mert nem lenne
meg a területi lefedettsége sem.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Győjtőutak felújítását támogatja.
Dr.Szegvári Péter képviselő: A belterületi utak felújítására 160 millió forint, a városközpont
térfelújítására 120 millió forint lett tervezve. Nem ért hozzá, azért kérdezi, jók ezek az
arányok?
Kolozsi József pályázatíró referens: Igen, az arányok jók. A kerékpárút kialakítása nagyon
sokba kerül, hiszen csomópontokat, útszűkületeket, stb. kell kiépíteni.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A jövőre tekintettel az egészségügyi centrum
kialakításának gondolatát nem hagyná veszni.
Csanádi István polgármester: Mezőkovácsházán a Vis Medica rendelőt kívánják felújítani
és egészségügyi centrummá alakítani, ezért elképzelhető, hogy Mezőhegyes az egészségügyi
centrum kialakítására nem kap támogatottságot. Lehet pályázni egészségház kialakítására ,
ami orvoslakás felújítását nem támogatja, de a tetőfelújításra lehetne esetleg pályázatot
benyújtani.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem árt elgondolkodni a Dr. Várkonyi rendelő
helyzetén, valamint arról sem szabad elfeledkezni, hogy a III. számú háziorvosi körzeti
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rendelő a Mezőhegyesi Ménesbirtok
önkormányzat.

Zrt. tulajdonát képezi, azért bérleti díjat fizet az

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, a prioritások első helyén az ipari
terület ellátása, következőként a városközpont rehabilitációja, harmadik helyen az
egészségügyi centrum kialakítása szerepeljen.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az ÁMK felújítását is fel kellene venni a
sorba.
Uj Zoltán képviselő: Az ő álláspontja szerint a Centrál felújításának lehetőségében is kellene
gondolkodni, ő azt tenné az első helyre.
Csanádi István polgármester: Helyi jellegű a Centrál felújítása, nincs kistérségi hatása, ezért
feltételezhetően nem kap támogatottságot.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Van egy olyan támogatási forma, mely a felújítást, átalakítást
célozza, és ez beleférne a városközpont rehabilitációjába is.
Uj Zoltán képviselő: Az ő véleménye továbbra is az, hogy a Centrál felújítást kellene az első
helyen szerepeltetni, és be lehetne még mögé tenni kisebb bekerülési költségű projekteket.
Második helyre az ÁMK-t sorolná.
Kolozsi József pályázatíró referens: Az ÁMK közösségi terének felújítására 52 millió forint
értékű pályázat került benyújtásra. Ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül, az ÁMK
felújítás költségét lejjebb lehet venni, s így bekerülhetne a prioritások első listájába.
Uj Zoltán képviselő: Javaslata, az „ötletlistából” vegye ki a testület azt a néhányat, melynek
megvalósulásra a kisebb esély van, s a maradékból próbáljanak sorrendet felállítani.
Hollós László képviselő: Javasolja az ipari terület közművesítését, hiszen munkalehetőség
biztosítására lenne jó esetleg.
Kolozsi József pályázatíró referens: A városrendezési terv szerint a vágóhíddal szemben
lévő területnél befelé lenne egy út, de a közműveket minden telekhez bevinni nem 40 millió
forintba kerülne.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Kolozsi József kollégája ötletét támogatja. Semmi garancia
nincs arra, hogy megveszik ezeket a területeket, ezért a közművesítéssel feleslegesen adnánk
ki, nagyon sok pénzt. Célszerűbbnek látja a városrendezési terv alapján is, ha csak egy utat
építenének ki, közművek nélkül.
Uj Zoltán képviselő: Az „ötletlista” 7, 8, és 9-es pontja, vagyis a Centrál felújítás,
városközpont park felújítás és a városközpont tér felújítás egymáshoz kapcsolódó projektek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A prioritások 2. pontjaként javasolja az egészségügyi
centrum kialakítását. A bölcsőde kialakításával kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy nem
mindegy, önálló intézmény létrehozásáról, vagy egy óvodai csoportszoba átalakításáról van
szó.
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Soós Attila képviselő: Ő úgy tudja, az óvoda-bölcsöde pályázat is megnyerhető, s újbóli
kiírásra is került.
Az ÁMK nyílászáróinak cseréjére, valamint fűtésének korszerűsítésére 100 millió forintra
lenne szükség.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint az ÁMK-ra tömegével lesznek kiírva pályázatok, azt
nem kellene a prioritások között szerepeltetni.
Dr.Szegvári Péter képviselő az üléstermet elhagyta, a továbbiakban nem vesz részt a
képviselőtestület munkájában.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A határon átnyúló kapcsolatok segítése a
kistérségben nem kap besorolást? A testvérvárosi kapcsolatok ápolása is a településen
túlmutató cél, és ne feledjük el, hogy vannak terveink a konferenciaközpont kialakítására.
Uj Zoltán képviselő: Az INTERREG pályázatok adnak lehetőséget a konferencia központra.
Kolozsi József pályázatíró referens: Teljesen más kategória a határon átnyúló kapcsolatok
ápolása, nem fér bele ezekbe a pályázatokba.
Csanádi István polgármester: Javasolja az alábbi sorrend elfogadását:
1. Centrál felújítás
340.0000.000,- Ft,
Városközpont parkfelújítás
120.000.000,- Ft,
Városközpont tér felújítás
120.000.000,-Ft összeggel,
2. Egészségügyi Centrum
180.000.000,-Ft költséggel,
3. ÁMK felújítása
100.000.000,- Ft-al és
4.Ipari terület kialakítása
100.000.000,- bekerülési költséggel.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Meggyőződése, az ÁMK felújításra kevés 100 millió
forint.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az ipari terület felújítására pedig soknak véli a 100 millió
forintot.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A tartaléklista felállításánál javasolja megfontolásra a
Petőfi sétány felújítását.
Uj Zoltán képviselő: Tartaléklistára javasolja a Petőfi sétány felújításán túl a belterületi utak,
a volt Határőr ingatlan felújítását, és javasolja tanuszoda létesítését is.
Csanádi István polgármester: A II. Nemzeti fejlesztési Terv keretében megnyíló pályázati
lehetőségekkel élve, a fejlesztési elképzelések projektjeinél az alábbi sorrend felállítását és a
projekt becsült költségeinek elfogadását javasolja:
1. Centrál felújítása, kapcsolva
Városközpont parkfelújítása
Városközpont térfelújítása
összesen 580.000.000,-Ft összeggel,
2. Egészségügyi Centrum
180.000.000,-Ft költséggel,
3. ÁMK felújítása
150.000.000,- Ft-al és
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4.Ipari terület kialakítása

50.000.000,- bekerülési költséggel.

Tartaléklistára javasolja:
1.Petőfi sétány felújítása
2. Belterületi lakóutak felújítása
3. Határőringatlan
4.Tanuszoda létesítése

160.000.000,-Ft,
160.000.000,-Ft,
200.000.000,-Ft,
150.000.000,-Ft összeggel.

Kéri a testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
329/2008.(XI.10.)kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
utasítja a polgármestert, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésén
A II.Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
megnyíló pályázatokra benyújtandó projektsor
összeállításánál Mezőhegyes Városra vonatkozóan
az alábbi projektekre, az alábbi
sorrendben tegyen javaslatot.
1. Centrál felújítása, kapcsolva
Városközpont parkfelújítása
Városközpont térfelújítása
összesen 580.000.000,-Ft összeggel,
2. Egészségügyi Centrum
180.000.000,-Ft költséggel,
3. ÁMK felújítása
150.000.000,- Ft-al és
4.Ipari terület
50.000.000,- bekerülési költséggel.
5.Petőfi sétány felújítása
6. Belterületi lakóutak felújítás
7. Határőringatlan
8.Tanuszoda létesítése

160.000.000,-Ft,
160.000.000,-Ft,
200.000.000,-Ft,
150.000.000,-Ft összeggel.

Határidő: 2008.november 12.
Felelős: Csanádi István polgármester
2. napirend
Előterjesztés villamos energia vételezés tárgyában
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a villamosenergia vételezés
tárgyában készült előterjesztést. 2008. évtől a villamos energia beszerzése szabadpiaci áras
lett. A képviselőtestület 2008.évre a DÉMÁSZ EDF csoportot bízta meg az önkormányzat
részére szükséges villamosenergia beszerzéssel. Ha a képviselőtestület 2009. évre is a
DÉMÁSZ EDF partnert kívánja megbízni a szolgáltatással, akkor 2008. november 14-ig
szerződést kell kötnie vele.
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Szűcs Sándor képviselő: A Démász szolgáltatásával eddig is elégedett volt a
képviselőtestület, ezért javasolja, 2009. évre a DÉMÁSZ EDF csoporttal kössön szerződést a
villamos energia szolgáltatására.
Csanádi István polgármester: Javasolja képviselőtestületnek, hogy 2009. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig terjedő időszakra a DÉMÁSZ EDF csoportot bízza meg a
település közvilágításhoz szükséges villamosenergia beszerzésével, és hatalmazza fel a
szerződés aláírására.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A polgármester a határozatot kihirdette:
330/2008.(XI.10.)kt.sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a település közvilágításához szükséges
villamosenergiát 2009. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig terjedő időszakra a
DÉMÁSZ EDF partnertől vásárolja meg.
Felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő: 2008. november 14.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Megkérdezte a testület tagjait, van-e valakinek bejelenteni
valója.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Kolozsi József pályázatíró referenstől szeretné
megtudni, mit tud a LEADER pályázatról.
Kolozsi József pályázatíró referens: A LEADER- pályázatot 2008. október elején írták ki, a
beadási határidő 2008. november 30.napja. Lehet pályázni falufejlesztésre, vidékmegőrzésre,
turisztikára és mikro- vállalkozások megindítására.
A pályázatokat általában 5000 lélekszám alatti lakosú településekre írták ki.
Mezőhegyes a turizmusfejlesztéshez nyújthat be pályázatot. A pályázat benyújtásának vannak
kitételei: a falusi turizmusnál kell legyenek ún. ”napraforgós” házak, szálláskialakítás és
szállás jellegű épületfelújításra lehetne pályázni, plusz eszközökre és kiegészítő
berendezésekre is.
A képviselőtestületnek van korábbi terve a rendezvényházra, azt lehetne belevenni a
pályázatba.
Támogatottság a nettó összegre 100%. Az önerő az ÁFA. A pályázat utófinanszírozott.
Tájékoztatott továbbá arról, talán lehetőség lenne a falusi örökség megőrzése tárgyában is
pályázat benyújtására. Külterületi lakott helyekre lehetne vonatkoztatni. Kitétel, az
intézménynek önkormányzati tulajdonban kell lennie, és az önkormányzatnak nemigen van
külterületen intézmény-ingatlana.
Közparkot lehetne még beletenni az utak, padok felújításával.
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Magánszemélyek esetében van még lehetőség a pályázaton belül mikrovállalkozások
megindítására, illetve munkahelyteremtésre- megtartásra.
A LEADER- pályázatból Mezőhegyesre 140 millió forint jutna, de nem lehetne tartalommal
megtölteni, azon kívül megvalósítási tervet is kellene készíttetni.
A vállalkozásoknál a bekerülési költség 65 %-át térítik vissza.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A médiában szép dolgokat lehet hallani, csak az a
gond, nem a vidéki ember életkörülményeinek a javítására szolgálnak a pályázatok.
Kolozsi József pályázatíró referens: Azok a kistelepülések, ahol nagyobb a népsűrűség,
mint Mezőhegyesen, nagyon jól tudnak élni a pályázati lehetőséggel. Példaként tudja említeni
Nagyszénást.
Uj Zoltán képviselő: Kérdése, a civil szervezetek is beleférnek ebbe a pályázati lehetőségbe?
Kolozsi József pályázatíró referens: Igen, a Horgász Egyesület is beleférne. Tájékozatott
arról, hogy a 100 %-os támogatottság mellett a civil szervezeteknek az adót is megtérítik.
Uj Zoltán képviselő: A Sporthorgász Egyesület területének bekerítésére gondolt, illetve
camping fejlesztésre a kérdés feltételénél.
Azt viszont érdekesnek tartja, hogy 5000-es lélekszámnál húzták meg a határt.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Hollós László és Krcsméri
Tibor képviselőket.
Tekintettel arra, hogy több kérdés, javaslat, egyéb bejelentés nem volt, a részvételt
megköszönte és a testület ülését berekesztette.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Hollós László
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

Krcsméri Tibor
képviselő
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