Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
9/2008.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. november 25-én, a Centrál épület
emeleti dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek:

Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester
Antal János képviselő
Dobi Ferenc képviselő
Hollós László képviselő
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Csomós Zsuzsanna 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
Posztósné Papp Erzsébet adóügyi csoportvezető
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János képviselő
Meghívott: Kolozsi József pályázatíró referens
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a meghívón lévő munkatervben szereplő napirendek megvitatására.
1. A 2009. évi költségvetés koncepciója
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója a társaság új működési rendjéről.
Előadó: Dr. 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
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Véleményezi: Művelődési és Sportbizottság
5. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kerekes György, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Munkaterven kívüli napirendek:
1. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosított 4/2007./III.28./ Ö. sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
2. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
módosított 36/2005./X.26./Ö. sz. rendelet módosításáról
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló módosított 24/2005./V.25./Ö. sz rendelet módosításáról
4. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló módosított 25/2005./V.25./Ö. sz rendelet módosításáról
Egyebek:
5. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma változásról
6. Előterjesztés az állati hulladék ártalmatlanítási tevékenység tárgyában
7. A teljesítményösztönző keret kifizetéséről szóló előterjesztés
8. A vállalkozó orvosokkal kötött szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztés
9. Pénzügyi tárgyú beadványokról szóló előterjesztés
10. Telekvásárlási kérelem módosításáról szóló előterjesztés
11. Előterjesztés a Kossuth utca útburkolatának felújítása tárgyában benyújtott
pályázatról.
12. A DARFT és az Önkormányzati Minisztérium válaszlevele a mezőhegyesi majorokról
13. Bérlakások hasznosításáról szóló előterjesztés
14. Helyi rendeletek díjtételeinek módosításáról szóló előterjesztés
15. MÁV és önkormányzat közötti keret megállapodás
16. Dr. Csernai Katalin tájékoztató levele Komplex Otthoni Hospice Ellátásról
17. ÁMK Diákotthon felújításáról szóló előterjesztés
18. Munkabérhitel felvételéről szóló előterjesztés
19. Balog Zsolt vállalkozó hozzájáruló nyilatkozat kérelme
Szűcs Sándor képviselő: Javasolja, hogy a testületi anyaggal megküldött 13. számú
mellékletet, a bérlakások hasznosításáról című előterjesztést, a Képviselőtestület ne tárgyalja
jelen ülésen, azt ne vegye fel napirendjei közé, azt a 2009. első félévi munkatervébe építse be.
Csanádi István, polgármester: Kéri a képviselőtestületet, aki egyetért azzal, hogy a testületi
anyaggal megküldött 13. számú mellékletet, a bérlakások hasznosításáról című előterjesztést a
Képviselőtestület ne tárgyalja jelen ülésen, azt ne vegye fel napirendjei közé, azt a 2009. első
félévi munkatervébe építse be, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
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Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót.
Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
331/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
262/2008, 267/2008, 268/2008, 269/2008, 270/2008
271/2008, 272,273/,274,275,276,277,278,279,280/2008,
281/2008, 282/2008, 283/2008, 285/2008, 288/2008,
296,297,298/2008, 299,300/2008, 305/2008, 308/2008,
309/2008, 313/2008, 314,315/2008, 318/2008, 319/2008,
321/2008, 326/2008, 328/2008 kt. sz. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Napirendek:
1. Napirendi pont: A 2009. évi költségvetés koncepciója
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009. évi költségvetési
koncepciót. A koncepciót együttes ülésen valamennyi bizottság megvitatta, a Pénzügyi
Bizottság véleményezte.
Felkéri Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető asszonyt, tájékoztassa a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A 2009. évi koncepció nagyon sok
bizonytalansági tényezőt hordoz. Az Országgyűlés jelenleg a negyedik törvényjavaslatot
tárgyalja, tehát további változások várhatók. Nem ismert a településre kimutatható SZJA
összege, így a koncepció anyaga egy 2008. évi részt tartalmaz. A költségvetési törvény
elfogadását követően lehet megállapítani, hogy mennyi lesz a helyben maradó 8%. A
törvényjavaslat a normatívák esetében nagyon nagyfokú csökkenést mutat az előző évhez
képest. A 2009. évi közoktatási normatíva a 2008. évinél is kevesebb összegű. Az anyag 4.
számú melléklete mutatja, hogy a 2008-as évben bizonyos feladatokhoz mekkora normatíva
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társult, és mekkora összeg fog társulni ezután. A normatívák csökkenése azért is hátrány, mert
csökken a lakosság évről-évre mintegy 100 fővel. Koncepció anyaga nem tartalmazza a
közhasznú, és közcélú munkavégzést, hiszen 2009.-től ezt teljesen új alapokra helyezik. A
közcélú foglalkoztatásnál a bér-és járulékék 95%-a lesz támogatva, egyéb költség az
önkormányzatot terheli. Jelenlegi támogatási rend magasabb támogatást biztosított, a
pénzmaradvány nagyságrendje nem ismert. Tudvalevő, hogy a település forráshiányos, egész
évben likviditási gondokkal küzdöttek.
A bevételek esetében az intézményi működési bevételek alakulásáról kérné a testület
véleményét, gondol itt a lakbér, közterületi díjakra. A működési kiadásnál 194 fővel készült a
koncepció, ebből 102 fő az ÁMK-nál, 14 fő az Alapszolgáltatási Központnál, 20 fő a
Centrálnál, és 58 fő a Polgármesteri Hivatalnál áll alkalmazásban. 2 fő növekményt tartalmaz
a koncepció, Alapszolgáltatási Központnál 1 fő pszichológus álláshely, a Polgármesteri
Hivatalnál 1 fő tanyagondnoki álláshely, illetve ezek bér-és járulék költségei. Mindezek
alapján a működési kiadás 1.019.224.000 Ft, működési bevétel 863.216 e Ft. Itt látszik egy
15-16%-os rés, ami a működési forráshiány. Riasztó szám. A fejlesztési koncepció
összeállítása során figyelembe vették azokat a pályázatokat, amelyek a 2008. évben eddig
beadásra kerültek. Így szerepel a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, a Diákotthon
épületének felújítása, bölcsőde kialakítása, ASZK épület felújítás, ÁMK közösségi tér
fejlesztés, Óvodás fejlesztése, túraútvonalak kialakítása, településfejlesztési koncepció,
DAREH hulladéklerakó rekultiváció, és a tanyagondnoki gépjármű beszerzése, mintegy
225.656e Ft összegben, és ebből mintegy 206.622 e Ft a támogatás. A teljes fejlesztési
kiadások nagyságrendje 291.688.000, ehhez rendelhető fejlesztési bevételek 221 millió Ft. Itt
jelentkezik egy fejlesztési forráshiány 70 666e Ft.
Csanádi István polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a
testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Az oktatási normatíva
kezelhetetlen, nem lesz egyszerű a 2009-es év sem. A költségvetési koncepciót a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja.
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője kérte, hogy a dolgozói illetmény bankszámlára utalása
és egyszeri felvétele a dolgozók részére költségtöbblettel ne járjon, ezért a Pénzügyi Bizottság
javasolja, hogy a közalkalmazottaknak egyszeri 3000 Ft-os utalványt biztosítsanak a
bankkártya éves díjának megtérítéseként. Az ASZK vezetőjének másik kérését, az 5-15%-os
béremelést, a bizottság nem javasolja elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, tájékoztassa a testületet az
együttes bizottsági javaslatról.
Szűcs Sándor képviselő: Az önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítését elkezdték az
idei évben. A bizottság javasolja, hogy folytatni kell 2009-ben is az értékesítést, alkalmazva a
már megszerzett tapasztalatokat. Döntöttek a majori kertek értékesítéséről is, 50Ft/m2 áron.
A kiadási oldalt növeli az 1 fő pszichológus álláshely betöltése, viszont a Polgármesteri
Hivatalnál 1 fő ügykezelői munkakör megszüntetését javasolja. Az ÖNHIKI pályázatra fel
kell készülni. A forráshiány kismértékű csökkenése a közalkalmazottak, köztisztviselők 13.
havi illetményének megszüntetése miatt van.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Munka Törvénykönyve rendelkezése értelmében a
munkavállalóknak többletköltséget nem okozhat az, hogy illetményüket bankszámlára utalják.
Ez mindenkire vonatkozik.
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Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a
közszolgálati dolgozók 13. havi juttatása megvonásra került, és átlagban ezen dolgozók
fizetése 11%-kal csökken havonta. A koncepció a köztisztviselők vonatkozásában 20 e Ft
adómentes juttatást tartalmaz. Az Ő esetükben már többet nem lehet betervezni, más
megoldást kell találni. A javaslatot elő fogják készíteni a következő ülésre. A
lakásértékesítések felfutása mutatkozik. 2004-ben 5 db, 2005-ben 7 db, 2006-ban 5 db, és
2008-ban 9 lakás értékesítésére került sor.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi bizottság természetbeni
juttatásra vonatkozó javaslatát.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 2009. évi költségvetésbe a közalkalmazottak részére kerüljön
beépítésre egyszeri, adómentes, természetbeni juttatásként 3000 Ft/fő, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
332/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat által
foglalkoztatott közalkalmazottak részére a
folyószámlát vezető bank által felszámolt éves
bankkártyadíj ellentételezésére
2009-ben 3000 Ft/fő természetbeni juttatást
biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a meghatározott összeg 2009. évi
költségvetésbe történő beépítéséről.
Határidő: 2009. január 20.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja az együttes bizottság zárt kertek
értékesítésére vonatkozó javaslatát.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló módosított 41/2006./XII.20./Ö. sz. rendelet 9.§. a.) pontja és a 12.§ /2/
bekezdés bb.) és bc.) pontjaiban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat tulajdonában
lévő zártkerti ingatlanok értékesítését a Pénzügyi Bizottság a hivatalos értékbecslésben
meghatározott 50Ft/m2 áron kezdje meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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333/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat vagyonáról,
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
módosított 41/2006./XII.20./Ö. sz. rendelet 9.§. a.)
pontja és a 12.§ /2/ bekezdés bb.) és bc.)
pontjaiban foglaltak figyelembevételével
az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti
ingatlanok értékesítését a Pénzügyi Bizottság
a hivatalos értékbecslésben meghatározott
50Ft/m2 áron kezdje meg.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatán
engedélyezett szakmai létszámot 2009. január 1. hatállyal, egy létszámhellyel emelje meg.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
334/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az Alapszolgáltatási Központ
Családsegítő Szolgálatán engedélyezett szakmai
létszámot 2009. január 1 hatállyal, egy létszámhellyel
megemeli.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A bizottságok javaslata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál
2009. január 1.-től 1 fő ügykezelői álláshely megszüntetését rendeljék el.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 2009. január 1-től 1 fő
ügykezelői álláshely megszüntetésére kerüljön sor, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
335/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
Polgármesteri Hivatalnál 2009. január 1. napjával
1 fő ügykezelői álláshely megszüntetését rendeli el.
Az álláshely megszüntetéssel együtt járó
létszámcsökkentést eredményező döntés többletkiadásának
támogatására 1 fő ügykezelői álláshely tekintetében
pályázatot nyújt be. A létszámleépítéssel felszabaduló
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ügykezelőnek az önkormányzat költségvetési
szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve a szervezeti változás feladatátadás következtében
az önkormányzati fenntartói körön kívüli munkáltatónál
-munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása
nélküli-foglalkoztatására nincs lehetőség.
Utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentés végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság Alapszolgáltatási
Központ vezetőjének az intézmény közalkalmazottai bérfejlesztésére vonatkozó kérelmével
kapcsolatos javaslatát.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy ne építsenek be a 2009. évi költségvetésbe az Alapszolgáltatási
Központ felsőfokú végzettségű közalkalmazottai részére 15%-os, a középfokú végzettségű
közalkalmazottak részére 5%-os bérfejlesztést, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
336/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy nem épít be a 2009. évi
költségvetésbe az Alapszolgáltatási Központ
felsőfokú végzettségű közalkalmazottai részére
15%-os, a középfokú végzettségű közalkalmazottak
részére 5%-os bérfejlesztést.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az egyes feladatokat eldöntő
részszavazati arányokra figyelemmel a 2009. évi költségvetési koncepciót további tervezési
alapként fogadja el, és kérje fel a jegyzőt a 2009. évi költségvetés tervezetének első fordulóra
történő előkészítésre.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
337/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 2009. évi költségvetésének koncepcióját
további tervezési alapként elfogadta.
Felkéri a jegyzőt a jelen ülésen, a koncepció
tárgyalása során hozott képviselőtestületi
döntések figyelembe vételével a 2009. évi költségvetés
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tervezetének első fordulóra történő előkészítésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés
tervezetét terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a munkatervben szereplő 3.
napirendi pontot, a Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatóját a 2. napirendi előtt vitassa
meg, tekintettel arra, hogy az előadó, Dr. Csák Gyula úr, a Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Békéscsabáról érkezett.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
3. napirendi pont tárgya: Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója a társaság új működési
rendjéről.
Előadó: Dr. Csák Gyula, a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Csanádi István polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelent Dr. Csák Gyula
vezérigazgató urat.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Vízművek Zrt.
vezérigazgatójának, Dr. Csák Gyula úrnak a tájékoztatóját. Megkapták továbbá a
rekonstrukciós együttműködési szerződést, a mezőhegyesi szennyvízrendszer fejlesztésének
tervezetét, és a 2009.évi díjképzési szabályzatot. A víz-és szennyvízdíjat megállapító
rendelettervezetet nem készítették elő, azt a mai döntés függvényében, a decemberi ülés elé
terjeszti. A képviselőtestület az előző ülésen úgy döntött, hogy a Békés Megyei Vízművek
Zrt által elkészített együttműködési és üzemeltetési szerződés aláírására nem ad
felhatalmazást, arra vezérigazgató úr tájékoztatójának ismeretében tér vissza.
Megkapták a Vízművek Zrt. rekonstrukciós javaslatát, melyben a vízmű és csatornamű
fejlesztésének, technológiája kiegészítésének fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint a
Vízművek Zrt bérleti díj fizetési határidejével kapcsolatos levelét is.
Az írásos anyagokat együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és
a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy vezérigazgató úr a napirend előadójaként az ülésen megjelent, a
felmerülő kérdésekre és problémákra választ kaphatnak, ezért azt javasolja, hogy az írásos
anyagokat a tájékoztatóval együtt vitassák meg,
Kérdezi a vezérigazgató urat, a tájékoztatót kívánja-e szóban kiegészíteni.
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: A jegyzőasszony
november 20-án eljuttatott levelében feltett kérdésekre szeretne válaszolni, majd ezután várja
a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
„1. A Vízmű Zrt tulajdonosi összetétele nem biztosítja a kis-és középnagyságú települések
érdekérvényesítését.” A törvény által kialakított helyzet, hogy a nagyobb részvényhányaddal
rendelkezőek tudják meghatározni, hogy milyen irányba mozduljon a Zrt. Voltak eddig
észrevételek e témában, akkor az az álláspont alakult ki, hogy a megye kapjon részvényt a Zrt.
tulajdonából azért, hogy a kistelepüléseket képviselje. A Zrt. ereje, működési hatékonysága
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éppen annak köszönhető, hogy benne vannak a nagytelepülések. Szindikátusi szerződés egyik
fő szerepe az, hogy elérjék azt, hogy a nagytelepülések benne maradjanak a rendszerben,
hiszen ez segíti elő azt, hogy a kistelepüléseken is fenntarthatóak legyenek a rendszerek.
„2. A 11 tagú Igazgatóságban a kistelepülések egyáltalán nem kapnak képviseletet” A
kistelepülések sokszor egyénileg jelzik a problémáikat, de közös érdekérvényesítésre nem
törekednek. A rekonstrukciós együttműködési megállapodások a kistelepüléseket
együttműködését segíti elő. Nem történt olyan felszólalás a közgyűlésen, hogy a vezető
tisztségviselők megválasztása más módon történjen meg.
„3. Megszűnik a keretfinanszírozás, a nyereséges vízből nem fedezik a veszteséges szennyvizet,
ez jelentős díjemelést okoz a szennyvíz vonatkozásában” Ez a megállapítás igaz. A probléma,
hogy a szennyvíz ágazat veszteséges. A vízágazaton egységes díjképzés volt, így a társaság a
vízágazatból átfinanszírozott a szennyvízágazatba. Ez addig nem gond, amíg minden
településen van víz, és szennyvízszolgáltatás. A keresztfinanszírozás azoknak a
településeknek az érdekeit sérti, amelyek nem rendelkeztek szennyvízcsatornával. Több
polgármesterrel beszélt már erről, és a szindikátusi szerződés szerint van mód a díjak
eltérítésére. A keresztfinanszírozás egy 3 év alatt megszüntetendő dolog lenne, de ez erős
hatással van a szennyvízdíjra.
„4. A szennyvíz vonatkozásában 3 év alatt fokozatosan megszűnik a szolidaritás elve, mely
szintén érzékenyen érinti a díjat”. Nagytelepülések, akik nettó befizetői voltak a rendszernek,
más álláspontra helyezkedtek az elmúlt időszakban. Az elmúlt másfél év alatt sok
megbeszélés, konferencia, tárgyalás alkalmával próbálták a kis-és nagytelepülések
álláspontját közelíteni. Miután Békéscsaba átvette az Árpád-fürdőt, kérte, hogy a szolidaritás
5 évnél hamarabb szűnjön meg. Békéscsaba elindított egy olyan EU-s projektet, melynek
eredményeképpen 18 milliárd Ft-os szennyvízberuházást fog végrehajtani. Olyan díjak
megállapítására kötelez ezzel az EU, amelyek fedezik is ennek a rendszernek a fenntartását.
Ilyen programon gondolkodik Orosháza, és Szarvas is. Itt számítani lehet arra, hogy 300-400
Ft fölé emelkedik a csatornadíj. 3 éves időszak alatt kell olyan lépéseket tenni a
településeknek, hogy a költségeik ésszerűbben alakuljanak. A települések feladata, hogy
elvégezze azokat a rekonstrukciókat, amelyek gazdaságosabb működést tesznek lehetővé.
2009-től a társaságnak nincs lehetősége arra, hogy a közműveken úgy végezzen
rekonstrukciós munkát, hogy ne kérje el annak ellenértékét.
„5. Az Üzemeltetési Szerződés C.5 pontja tartalmazza a tovább-bérbeadási jogot, mely
értelmében az üzemeltetésre átvett közművagyon tovább bérbeadási joga az üzemeltetőt illeti
meg. Vonatkozik ez többek között a víztornyok bérbeadására is, melyből származó bevétel
50%-a illetné meg a tulajdonost. Ezt testületünk vitatja, ennek elfogadása esetén jelentős
bevételtől esne el az önkormányzat.” Korábban ez a kérdés nem volt kellőképpen jogilag
szabályozva. A yyakorlat az volt, hogy a társaság adta bérbe ezeket az ingatlanokat abból a
célból, hogy arra antennákat telepítsenek. A társaságnak ebből éves szinten 50 millió Ft
bevétele származott. A Közgyűlés és az Igazgatóság is azt az irányt határozta meg, hogy
minden településsel egységes elvek alapján járjon el a társaság. Az antenna bérleti díjakat is
egységesen kell kezelniük. Ahhoz, hogy 1 antenna elhelyezésre kerüljön egy tornyon, sok
műszaki feltételnek kell megfelelni. Ezt a társaságnak kell biztosítania. Ahhoz, hogy az efféle
munkák gördülékenyen menjenek a két félnek meg kell egyeznie. Eddig az önkormányzatok
nem kérték, hogy ez az összeg kerüljön megosztásra. A közgyűlésen az került elfogadásra,
hogy a társaság kösse meg ezeket a szerződéseket, de a bérleti díj 50%-át tovább kell juttatnia
az önkormányzatoknak, mint vagyonhasznosítási jutalék.
A Vízmű semmi esetre sem szándékozik megkerülni az önkormányzatot.
„6. Vitatja azt is, hogy a rekonstrukciós munkálatok körébe sorolt feladatok értékhatára
elfogadható-e. A rekonstrukciós munkálatok esetében az is problémaként vetődött fel, hogy a
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rekonstrukciós tervben ( mely természetesen csak a 2009-es évtől lép életbe) nem szereplő, de
a Társaság által elvégzett munkálatok költsége nem tervezhető, és az sem tudható, hogy a
Társaság által fizetendő bérleti díj fedezi-e azokat, és az is, hogy ezeket a munkálatokat nem
azok megkezdése előtt, hanem a megkezdést követő 72 órán belül közli az önkormányzattal. E
miatt nem tudja eldönteni, igényt tart a munka elvégzésére, vagy sem, illetve azt a
Társasággal kívánja elvégeztetni, vagy sem.” A Társaság feladata az üzemeltetés, ezen belül a
javító, karbantartó munkálatok, ezeket a társaság a saját bevételéből finanszírozza.
Rekonstrukciós munka úgymond két részre oszlik. Az egyik változat, amikor a társaság tudja,
hogy valamely rendszerelem elromlik, ez a tervezhető rekonstrukció, a másik pedig amikor
megtörténik a hiba, a kollegái elkezdik a beavatkozást, és akkor derül ki, hogy nem lehet
javítani, ez a nem tervezhető rekonstrukció. Ilyenkor van joga a társaságnak beavatkozni az
önkormányzat költségeinek terhére. A folyamatos üzemeltetés fenntartása érdekében a
társaság beavatkozik, és erről tájékoztatja az önkormányzatot, amelyet az önkormányzat nem
tilthat meg. Arról lehet vitázni, hogy rekonstrukciós vagy javítási munkálatról van szó adott
esetben, ezt eldönteni a szerződéshez csatolt szabályzat szerint lehet, melyet
eszközgazdálkodási szabályzatnak neveznek. Jelentősége abból adódik, hogy javítás esetén a
társaság azt a díjbevételéből finanszírozza, a rekonstrukciót pedig az önkormányzat. A
Közgyűlés hozott egy döntést, mely szerint a következő év május 30-ig az Igazgatóságnak be
kell terjesztenie a közgyűlés elé egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen eljárás
keretében adja át a társaságnál aktivált közművagyont a Zrt az önkormányzatnak. A 72 órás
bejelentés töb önkormányzat szerint rövid idő. Amíg nem dől el, hogy rekonstrukciós
munkáról van szó, addig nem tudják tájékoztatni az önkormányzatot.

„7. A beruázások és rekonstrukciós feladatok nagyságrendjével a kistelepülések nem tudnak
megbírkózni csak egy külön kötött rekonstrukciós megállapodás esetén, mely további kiadást
okozhat ( pl. munkaszervezet működtetése)” A vis major attól vis major, hogy előre nem
tervezhető. Statisztikailag kezelhető, hogy egy évben a megyében kb. mennyibe kerül a
rekonstrukció, ez települések esetén nagyon változó. Van egy minimum bérleti díj, amely úgy
kerül kialakításra, hogy összességében fedezetet tudjon nyújtani ezekre a beavatkozásokra. A
tervezett rekonstrukciót az önkormányzat dönti el.
„ 8. Szintén a rekonstrukciós munkálatok elvégzésének érdekében a víz- és szennyvízdíjakban
a Társaság által, a díjakban megajánlott fejlesztési hányadon kívül további fejlesztési
hányadot kell beépítenie az amúgy is nagymértékben emelkedő víz – és szennyvízdíjakba, mely
jelentős többletterhet ró a lakosságra, az önkormányzati intézményekre, és természetesen
minden egyéb fogyasztóra is. A Társaság javaslata mindkét díjnem esetén 50 Ft/ m3.”
Októberben 2 konferenciára hívta meg azokat az önkormányzatokat, akik érdeklődést
mutattak arra, hogy egy együttműködésben résztvegyenek. Ott került megfogalmazásra az
50Ft/m3 összeg. Több polgármester jelezte aggályát, ezért kérte a polgármestereket, hogy
együtt keressenek megoldást. Valószínűleg a vízdíjba terveznék be az 50Ft-os emelkedést.
„9. Abban az esetben, ha a szerződést aláírja a testület, 2011.december 31-ig, a szolidaritási
elv teljes megszűnéséig azt nem mondhatja fel.” 3 évig fennálló moratórium nem a
kistelepülések ellen irányul, hanem azért került kialakításra, hogy a rendszert finanszírozó
nagytelepülések ne léphessenek ki ez idő alatt. Tehát a 3 éves időszak arra szolgál, hogy a cég
képes legyen a költséggazdálkodásában is változtatni, és a településeknek is legyen idejük
arra, hogy a rendszerük ésszerű üzemeltetését megoldhassák.
Itt kívánja elmondani, hogy kötelező köszszolgáltatássá fogják minősíteni a
csatornaszolgáltatást is.
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Csanádi István polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy akinek kérdése,
véleménye van, tegye meg.
Szűcs Sándor képviselő: Tényleg mélyreható információmennyiség birtokába jutottak. Tudni
lehet-e, hogy Mezőhegyes esetében mennyi a víz és szennyvízdíj önköltsége? Úgy gondolja,
hogy a város a 4 öblözöttel megyei szinten nem áll rossz helyen. Azt viszont tudja, hogy a
szennyvíztisztító nincs jó állapotban, azt fel kell újítani. Nagyságrendileg ez kb. mekkora
összeget jelent majd? Nem 100%-san érti a keresztfinanszírozást a vízoldalon.
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: A holnapi napon választ
fog adni erre a kérdésre. A keresztfinanszírozás lényege, hogy a nyereséges vízből fedezik a
veszteséges szennyvizet. 3 éven keresztül ezekkel az összegekkel kell számolni, de minden
évben az arányeltolódások miatt újra kell számolni.
A szennyvízbírságról küldtek egy tájékoztatót, ezen bírságok folyamatosan nőnek. Ezt
kivédeni azok korszerűsítéssel lehet. Ha az önkormányzat arra kéri a kollegáikat, hogy
üljenek le, és beszéljék meg ezt a kérdést, készséggel állnak majd rendelkezésre. Akár
megoldható a mostani technológia bővítése is. Véleménye szerint ennek a középtávú tervek
között kell szerepelnie.
Minden önkormányzat felismerte, hogy a tulajdont védeni kell. Ez jelenti az állagának a
megóvását is. Az, hogy ez a díjakon keresztül keletkezik ennek a forrása, az nemcsak
igazságos, de 2010-től az EU szabály szerint a teljes megtérülés elvét kell alkalmazni. Nagy a
valószínűsége anak, hogy a 2013-as ciklus után a rekonstrukciót nem fogja támogatni.
Balogh Andrásné, a Békés Megyei Vízművek Zrt. Mezőkovácsházi Üzemmérnökség
vezetője: A foszformentesítést meg kell oldani a szennyvíztisztító telepen, mert elkezdődött a
bírságolás időszaka. A legfontosabb a 2-es számú átemelő rekonstrukciója, hiszen a szennyvíz
70%-a ezen az átemelőn megy keresztül Ha itt történik valami probléma, az súlyos
következményekkel járhat. Ezt figyelemfelkeltés céljából mondta el a képviselőknek.
Dr. Kerekes György képviselő: Az önkormányzatnak nincs érdekérvényesítő képessége Zrtben. A keresztfinanszírozás Mezőhegyesnek jó volt, most megszűnt, a szolidaritási elv
Mezőhegyesnek jó volt, megszűnt. Azt, hogy bármiféle rekonstrukciót akar a város végezni,
azt a lakosságra rá kell terhelni vízdíj formájában, az üzemeltetési költséget viszont fedezi a
vízdíj a társaság felé. Ezek után próbáljon meggyőzni arról, hogy miért kellene aláírni ezt a
szerződést?
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: Abban változik az
elszámolás, hogy a bérleti díjat eddig visszaadták a cégnek, és a cég végezte el a
rekonstrukciókat. Nem szabad elfeledni, hogy az energia árak is emelkednek, amivel a víz
szivattyúzását végzik. Hogy miért jó a céggel szerződést kötni? A kérdés, hogy a cég kellően
olcsón tud-e dolgozni? A válasza erre az, hogy igen. Nézzék meg a víz-és csatornadíjak
alakulását bárhol az országban. A cég eddigi vezetői is a műszaki igényességre törekedtek, Ő
is ezt az irányvonalat szeretné folytatni. Van egy nívó, amelyből nem enged, és ennek vannak
költségei. Ezt el kell fogadni. Ez a cég az Önök cége is, érdekük az, hogy megtartsák az
önkormányzatokat. A díjakban nem mások profitja jelenik meg. Akkor nem érné meg
foglalkozni a céggel, ha nem tudna eredményesen gazdálkodni. Kéri, hogy gyakorolják a
tulajdonosi jogokat. Éljenek a lehetőséggel, hogy van egy Felügyelő Bizottsági tagjuk Spániel
Józsefné dr. személyében.
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Csanádi István polgármester: Az önkormányzat egy sikeres kampányt indított az ősz
folyamán, így a rákötési arány 81%-os. Egy kis probléma viszont, hogy pár család a
bekötővezeték hiánya miatt nem tud rácsatlakozni a rendszerre. Kéri a lehetőséget arra, hogy
az eddigi gyakorlat szerint a bekötővezeték helyét közmunkások segítségével kiássák és
betemessék, mindezt persze a vízműves szakemberek irányításával.
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: A Békés Megyei
Vízművek Zrt. beszerzési áron biztosítja a csöveket. Úgy próbálja a cég ösztönözni a
bekötéseket, hogy akik pl. fél év alatt csatlakoznak, azoknak 2—3 hónapig nem kell díjat
fizetniük. Tehát fokozatosan jelenjen meg a családok kasszáját terhelő tétel. A rekonstrukciós
szerződés egyik pontja rögzíti, hogy az önkormányzatnak joga meghatározni azokat a
munkarészleteket, amelyeket esetleg saját intézményeivel kíván megvalósítani.
Hollós László képviselő: Mit jelent a locsolási kedvezmény? Az írásos anyag 10%-os
kedvezményt mutat, hogyan jelenik ez meg?
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: Jelenleg is létezik ez a
kedvezmény, a lakosság igénybe is veszi. Egy időben eltért ennek mértéke, de elkötelezett
abban, hogy ezen túl minden település egységes kedvezményt kapjon, egységes elvek mentén.
Csanádi István polgármester: November 6.-i keltezésű levelükben azt írják, hogy az
üzemeltetésre adott tárgyi eszközök használatáért biztosított ~ 1,5 millió Ft-ot 2009. január
27-vel számlázza a cég. Miért így történik ez?
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: Mezőhegyessel nem áll
fenn az ideiglenes üzemeltetési szerződés, amit megkaptak ugyan, de a Képviselőtestület
elutasította. Kérte az igazgatóságot, hogy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a bérleti díj
megfizetését - a közgyűlés által hozott döntés alapján- a város felé hogyan teljesítse. A 2007.
évi díjat már átutalta a cég, a 2008. évi rekonstrukcióval csökkentett díjat sajnos csak 2009.
januárban tudja teljesíteni.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat megkapta a két
rekonstrukciós számlát. Élhet-e az önkormányzat is azzal a lehetőséggel, hogy ennek
kiegyenlítésére januárban kerüljön sor
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: Természetesen.
Uj Zoltán képviselő: Dr. Kerekes György képviselő úr véleményével ért egyet, az
érdekérvényesítés nem optimális. A 2009. évi koncepció tervezésénél fontos lenne tudni a
jövő évi rekonstrukciós munkálatok költségeit.
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: Mint említette, kétféle
rekonstrukció létezik, melynek minimum összegének a költségvetésbe történő beépítését
minden évben kéri az önkormányzattól. Ennek összege kb. 3,5 millió Ft. Ha ennél több
költség merül fel, akkor ennek a különbözetnek a megfizetését a 2010-es évben fogja a cég
követelni. Ennyi engedményt tud most felajánlani.
Csanádi István polgármester: Kéri a bizottságok elnökét, tájékoztassák a testületet a
bizottságok véleményéről.
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Szűcs Sándor képviselő: Nagyon fontos, hasznos információkhoz jutottak a vezérigazgató úr
tájékoztatójából. A bizottságok a beszámolóval kapcsolatosan döntést nem hoztak, a mai
tájékoztató után a decemberi testületi ülésen fognak döntést hozni.
Csanádi István polgármester: Javasolja testületnek, hogy a vezérigazgató úr tájékoztatóját
fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
338/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatójának,
Dr. Csák Gyula úrnak a társaság új működési rendjéről
szóló a tájékoztatóját elfogadta.
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: Ha a decemberi testületi
ülésen a képviselőtestület elutasító választ ad, kéri annak mihamarabbi jelzését, hiszen akkor
újabb díjképzést kell kialakítani, amit 2009. január 1-től alkalmazni kell, hatályba kell
léptetni.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a
Békés Megyei Vízművek Zrt. az önkormányzatot megillető 2008. I. félévi bérleti díjat 2009.
január 27-ig fizethesse meg.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
339/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.
az önkormányzatot megillető 2008. I. félévi bérleti díjat
2009. január 27-ig fizethesse meg.
Határidő: 2008. december 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves
teljesítéséről
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Városi
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót,
csatolva az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008.(VIII.22.) Ö. számú
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rendelettel módosított 2/2008.(II.20.) Ö. számú rendelet módosításáról
rendelettervezetet.
A tájékoztatót és a rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság megvitatta.

szóló

Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a 2008. évi
költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót és a rendelettervezetet
megvitatta. Javasolja a tájékoztató elfogadását, és a rendelettervezet rendeletté emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót hagyja jóvá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
340/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2008. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót jóváhagyja.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
14/2008.(VIII.22.) Ö. számú rendelettel módosított 2/2008.(II.20.) Ö. számú rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta.
/Szavazati arány megfelel az SZMSZ-ben foglaltaknak/
27/2008./XI.26./Ö.sz. rendelet
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
14/2008.(VIII.22.) Ö.. számú rendelettel módosított
2/2008.(II.20.) Ö. számú rendelet módosításáról
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
4. napirendi pont tárgya: 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
Véleményezi: Művelődési és Sportbizottság

14

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a tájékoztatót.
A tájékoztatót a Művelődés és Sportbizottság véleményezte.
Kérdezi Soós Attila igazgató urat, kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót?
Soós Attila képviselő, ÁMK igazgató: Kéri törölni az anyag 96. oldalán a 2. sz. melléklet
második bekezdésében „Az iskola létszámának kb. 60%-a kötött a tanévre tanulóbaleset
biztosítást” lévő mondatot. Minden óvodás- és iskoláskorú gyermekre van biztosítás kötve.
Csanádi István polgármester: Kéri a Művelődés-és Sportbizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet.
Hollós László képviselő: A bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el a tájékoztatót.
Csanádi István polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Jelenleg hány tanulója van az intézménynek?
Soós Attila képviselő, ÁMK igazgató: 411 fő
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az anyagban olvasható, hogy a veszélyeztetett tanulók száma
42 fő, a hátrányos helyzetű tanulók száma 178 fő, és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók száma pedig 55 fő. Ez 275 fő, mely az iskolába járók 66%-a. Nem gondolja, hogy 1
fő munkaerővel ezt a feladatot kellően el lehet látni. Erre megoldást kell találni. Az észlelt
problémák száma 5. Ez rengeteg. Az intézmény nézze meg, hogyan lehetne ezeknek a
gyerekeknek sorsán javítani. Az önkormányzatnak nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie erre a
témára.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Pár évvel ezelőtt készített egy felmérést, melyben azt
vizsgálta, hogyan alakul a városban a munkanélküliség. Ekkor készült egy demográfiai
helyzetkép, melyből megállapítható, hogy rohamosan nő a hátrányos helyzetben élő
gyermekek száma. Úgy érzi, hogy az intézményben nagyon sokan foglalkoznak ezzel a
témával, többek között a Diákotthon dolgozói is.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kötelező napirendként minden év május 31-ig tárgyalja
a képviselőtestület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat. Ez több irányú
beszámolást, és tájékoztatást jelent. A gyámhivatal, a jegyzői gyámhatóság, illetve az
Alapszolgáltatási Központ családgondozói adnak számot minden évben a
képviselőtestületnek. Mindhárom terület kellő odafigyeléssel, gondoskodással, és
gondolkodással törődik ezekkel a gyerekekkel. Egyetért a Csomós képviselőasszony által
elmondottakkal, mert ezekből az anyagokból, statisztikákból kitűnik, hogy a hátrányos
helyzetű gyerekek száma folyamatosan nő. Igyekeznek mindent megtenni, lehet hogy
javítsanak a családok és a gyerekek helyzetén.
Soós Attila képviselő, ÁMK igazgató: Különböző kategóriák alapján dől el, hogy kik a
hátrányos, és halmozottan hátrányos gyerekek. A kettő kategória akár fedheti is egymást,
ezért nem pontos az összeadás végösszege. Tény, hogy a szám nő, viszont szerencsés az
intézmény abból a szempontból, hogy vannak védőnők, akik sok segítséget nyújtanak.
Nemcsak a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, hanem minden óvónő, és tanárnő foglalkozik
napi szinten a gyerekekkel.
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Dr. Szegvári Péter képviselő: A Népjóléti Bizottság segélyezési gyakorlatában minden
alkalommal kiemelt téma azon családok helyzete, ahol gyermek is van.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatának
megfelelően a József Attila Általános Művelődési Központ tájékoztatóját a gyermek-és
ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló-és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedésekről fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
341/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési
Központ igazgatójának a gyermek-és
ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló-és
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedésekről szóló tájékoztatóját elfogadta.
5. napirendi pont tárgya: Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kerekes György, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatával kapcsolatos írásos anyagot.
Kérdezi a bizottság elnökét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A város honlapján a rendeletek
mellékletei az Ügyrendi bizottsági ülésen tett előzetes bejelentés ellenére megtalálhatóak,
ezért kéri, hogy az összefoglaló első oldala utolsó mondatát tekintse a képviselőtestület
tárgytalannak.
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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342/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Ügyrendi Bizottság elnökének
a Mezőhegyes Város Önkormányzata által
alkotott rendeletek felülvizsgálatáról szóló
összefoglalóját elfogadta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a tanyagondnoki álláshelyre
benyújtott pályázatokat, és az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Tekintettel arra, hogy a
pályázók nyilatkozatukban nem járultak hozzá ahhoz, hogy a testület a pályázataikat nyílt
ülésen bírálja el, ezért a képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.
évi LXV tv. 12.§. /4/ bekezdés a.) pontja alapján zárt ülést tart.
Az SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
Zárt ülés után:
Erdődi Zoltán alpolgármester: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a képviselőtestület
Hanczik Tibor Mezőhegyes, Munkácsy u. 1. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba
határozatlan időre 2009. január 1. napi hatállyal tanyagondnoknak kinevezte, 3 hónap
próbaidő kikötésével. Bérét a Kjt-ben foglaltak alapján állapítja meg.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Város
Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított
4/2007.(III.28.)Ö. sz rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet.
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta. / 1. számú melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva./
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet
megvitatta. Technikai jellegű módosításról van szó. Javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
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 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta.
/Szavazati arány megfelel az SZMSZ-ben foglaltaknak/
28/2008./XI.26./Ö.sz. rendelet
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló módosított
4/2007.(III.28.)Ö. sz rendelet módosításáról és kiegészítéséről
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló módosított 36/2005./X.26./Ö.sz rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet. / 2. számú melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva./
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság véleményezte, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, elsőként az Ügyrendi Bizottságot tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság döntést nem hozott
a rendelettervezet módosításával kapcsolatban. Személy szerint Ő magasnak tartja a Dalkia
által alkalmazott díjemelést. Jegyző asszony felküldte a DALKIA Zrt. díjemelésre vonatkozó
javaslatát véleményezésre a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumba Dr.
Szabó Pál miniszter úrhoz. Miniszter úrhoz a hődíj emeléssel egyetértett, viszont a 19%-os
alapdíj emeléssel nem értett egyet.
Szűcs Sándor képviselő: Az alapdíj emelkedés összefügg a leváló lakások számával. A
minisztériumi állásfoglalásnak kötelező érvénye nincs. Ha az önkormányzat nem fogadja el
ezt a mértékű alapdíj emelést, akkor az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége merült fel.
A bizottságok döntést nem hoztak.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A miniszter úr leveléből idéz:
„Az alapdíj 19,6%os emelésével nem értek egyet, mert nem tartom elfogadhatónak, hogy a
szolgáltató a piacvesztésből (leválások miatti) adódó terheket a megmaradó felhasználók
viseljék”. Olyan szerződése van az önkormányzatnak a szolgáltatóval, ami bizonyos légm3
fűtéséről szól, és ebben az esetben alkalmazzák ezt a díjtételt. Javasolja a későbbiekben ennek
a szerződésnek a felülvizsgálatát, és a téma napirendre tűzését.
Erdődi Zoltán alpolgármester: A hírekben hallotta, hogy nem lesz gázáremelés. Milyen
hatása van ez a díjakra?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az alapdíjra hatása nincs.
Szűcs Sándor képviselő: A gázáremelés eddig is hődíj emelést vont maga után.
Csanádi István polgármester: A bizottságok tagjai különböző véleményen voltak,
javaslattal nem éltek. A testületnek kell döntenie abban, hogy a rendelettervezetet rendeletté
emeljék-e.
Soós Attila képviselő: Ha nem fogadja el a képviselőtestület, akkor mi történik?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Dalkia Zrt. 2009. január 1. napjával kívánja
érvényesíteni ezeket az árakat. Ez azt jelenti, hogy lehet még tárgyalni. Ha nem fogadja el a
testület, akkor kötelessége a különbözetet megtéríteni a szolgáltatónak, mely kb. 2,7 millió Ft.
Uj Zoltán képviselő: A tegnapi együttes bizottsági ülésen Bellér úr tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a kintlévőségek mellett több millió Ft veszteséggel számolnak az idei
évben.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mérlegelni kell a testületnek azt, hogy fennáll annak a
veszélye, hogy a Dalkia Zrt. szerződést bont. Azt javasolja, ha nem fogadja el most a
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díjemelést, akkor kezdeményezzen tárgyalást a szolgáltatóval. Komoly felelősség terheli a
testületet, hiszen a távfűtést minden körülmények között biztosítania kell.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A téli időszakban nem tenné ki ennek a lakosságot. A
pénzügyi csoportvezető asszony mondja meg, hogy rendelkezésre áll a ~2,7 millió Ft.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Nem, biztos nem, de ettől függetlenül az a
véleménye, hogy a lakosság egy részét, egy rétegét támogatni nem lenne helyes.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Milyen lehetőségei vannak azoknak a lakosoknak,
akik olyan szituációba kerülnek, hogy más által elfogyasztott hőmennyiséget kell kifizetniük?
Csanádi István polgármester: A következő héten lesz egy rendkívüli testületi ülés, ahol ezt
a témát fogják megbeszélni.
Szűcs Sándor képviselő: Az önkormányzat segítséget nyújtott a kérdés rendezésében, holott
ez a lakók feladata lenne.
Csanádi István polgármester: Kéri a testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a
rendelettervezetet rendeletté emeljék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadta
el.
Csanádi István polgármester: Megállapította, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges
minősített többséget, a rendelettervezetet nem emelte rendeletté.
Dr. Szegvári Péter képviselő: A testület a rendelettervezetet nem fogadta el, így valamilyen
koncepcióval, javaslattal kell a testületnek a Dalkia Zrt. elé állni. Kevés idő áll rendelkezésre.
Csanádi István polgármester: Sajnos megtörténhet, hogy a Dalkia Zrt. megunja ezt, és
felmondja a szerződést. Penge élen táncol a testület.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Tulajdonképpen nem a hődíj 9
%-os emelésével van a probléma, hanem az alapdíj 19, 6%-os emelésével, amit a
Minisztérium is indokolatlannak tart. A szerződést javasolja felülvizsgálni és módosítani.
Kisebb mértékű alapdíjemelést kell kiharcolni. A Diákotthon is rácsatlakozott, ez
kedvezményre jogosíthat, mert véleménye szerint a Diákotthon fűtött légtere ellensúlyozza a
rendszerről levált lakások légterét.
Csanádi István polgármester: Nem szabad elfelejteni, hogy a Diákotthon
fűtéskorszerűsítését a szolgáltató anyagi segítségével valósította meg a képviselőtestület.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Ha szolgáltató kiszáll a
távhőszolgáltatásból, az nem az önkormányzati rendelet miatt lesz, hanem azok miatt a lakók
miatt, akik nem fizetik a díjat.
Szűcs Sándor képviselő: A Dalkia fokozott figyelmet fog fordítani a behajtásokra, hiszen 50
millió Ft a kintlévősége. 3-4 hét áll rendelkezésre, hogy a tárgyalás során jobb helyzetbe
kerüljön a testület.
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Csanádi István polgármester: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétellel élt a
távhő rendelettel kapcsolatban. Nem biztos abban, hogy a szolgáltató nem vonul ki a
településről, hiszen egy nyereségérdekelt cégről van szó.
Uj Zoltán képviselő: 19,6%-os emelés a lakosság tűrőképességének határát súrolja.
Csanádi István polgármester: A műszaki kollegák kidolgoznak egy megoldást a kérdésre, a
jegyző asszony pedig jogilag megnézi a lehetőségeket.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított 24/2005./V.25./Ö.sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. /3. számú melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A tisztelt képviselőtestület megkapott egy
előterjesztést, melyben arról ad tájékoztatást, hogy a szükséges adatok hiányában nem tudott
költségkalkulációt készíteni. Már több éve probléma az, hogy nem szolgáltat kellő adatot a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Ebben az évben már a kért adattartalommal küldték
meg a díjkalkulációt, ami lehetőséget ad arra, hogy 2009-ben elkészíthesse a
költségkalkulációt.
Csanádi István polgármester: A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság
véleményezte, a Pénzügyi és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, elsőként az Ügyrendi Bizottságot, tájékoztassák a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. Tekintettel a körülményekre, a szükséges adatok hiányára, és a
11,4%-os díjemelésre, a bizottság nem javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Szűcs Sándor képviselő: Az együttes bizottsági ülésen a rendelettervezetet megvitatták, és
javasolják a rendelettervezet rendeletté emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát fogadja
el, és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló módosított 24/2005./V.25./ rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté.
A képviselőtestület 9 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
29/2008./XI.26./Ö.sz. rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított
24/2005./V.25./ rendelet módosításáról
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Uj Zoltán képviselő: Bejelenti, hogy a hulladékátrakó állomáson csökkent a hulladék
elhelyezés díja. Építési törmelék elhelyezésére is van itt lehetőség, 4700Ft/tonna áron.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló módosított 25/2005./V.25/Ö.sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. /4. számú melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság véleményezte,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.

a

Kéri a bizottságokat, elsőként az Ügyrendi Bizottságot, tájékoztassák a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Itt is az a probléma, hogy az
árképzés kialakításához szükséges adatok nem állnak rendelkezésre. 23, 4%-os díjemelést a
bizottság nem tart indokoltnak. A bizottság nem javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Szűcs Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja, a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Hozzáteszi, hogy a városnak el kell fogadnia ezeket az összegeket. A település rendelkezik
szennyvízcsatorna rendszerrel, amelynek minél magasabb kihasználása érdeke a városnak.
Fontos, hogy minél többen kössenek rá a rendszerre.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az évente emelkedő
talajterhelési díj kényszeríti a családokat, hogy rákössenek a rendszerre. A szippantást olyan
helyen is igénybe veszik, ahol nincs csatorna.
Uj Zoltán képviselő: Nem megfelelően történik a telepre beszállított szennyvízmennyiség
megállapítása. Hiába ürítenek csak 2-3 m3 szennyvizet, akkor is 8 m3-es jegyet kell venniük.
A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel ezt tisztázni lehetne.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ebben a kérdésben már tárgyalt a Vízművel, ahol
nagyon mereven elutasították ezt a kérést. A probléma az, hogy a szippantós autó tartálya nem
alkalmas a mérésre. A Vízmű azt kéri, hogy a szolgáltató teremtse meg a mérés lehetőségét.
Csanádi István polgármester: A bizottságok együttes véleményét bocsátja szavazásra.
Javasolja a testületnek, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló módosított 25/2005./V.25/Ö.sz. rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet ne emelje rendeletté.
A képviselőtestület 7 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Megállapította, hogy a képviselőtestület a rendelettervezetet
nem emelte rendeletté.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat követelései
leírásának rendjéről szóló rendelettervezetet.

21

A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
megvitatta.
Kéri a bizottságokat, elsőként az Ügyrendi Bizottságot, tájékoztassák a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az önkormányzat követelései
leírásának rendjéről szóló rendelettervezetet a bizottság megvitatta. Javasolja a
rendelettervezet rendeletté emelését.
Szűcs Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja az önkormányzat követelései
leírásának rendjéről szóló rendelettervezet rendeletté emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat követelései
leírásának rendjéről szóló rendelettervezetet emelje rendeletté.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta.
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
30/2008./XI.26./Ö.sz. rendelet
Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az élelmezési nyersanyagnorma
2009. évi változásáról szóló előterjesztést. Nem ismertek még az intézményi térítési díj
számításához szükséges adatok, ezért a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a szociális
ellátásokról szóló rendelettervezeteket azok ismeretében terjeszti a testület elé. /5. számú
melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Szűcs Sándor képviselő: A bizottság megvitatta az élelmezési nyersanyagnorma 2009. évi
változásáról szóló előterjesztést. Javasolja az 5%-os emelést.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és a 2009. évi élelmezési nyersanyagnormát az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
353/2008./XI.25./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ által biztosított étkeztetés
2009. január 1-től alkalmazandó
nyersanyagnormáját
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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Óvoda:
288,-Ft
Diákotthon-gyermekek
570,-Ft
Egész napos iskola
289,-Ft
Gyermek ebéd
215,-Ft
Felnőtt ebéd
302,-Ft
Határidő:2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az állati hulladék ártalmatlanítási
tevékenységgel kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztés előkészítésére a testület október
28-i döntése értelmében került sor. /6. számú melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a
Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tegnapi együttes bizottsági ülésen hosszas vita alakult
ki, ezért egy-két kérdésnek utánanézett. A Kétegyházi polgármester asszonnyal beszélt
telefonon, erről szeretné most tájékoztatni a képviselőtestületet. 2007. december 31-ig
Kétegyháza is az ATEV-vel kötött szerződést az állati hulladékok elszállítására. Ott is nagy
mennyiségű hulladék keletkezett, melyért magas díjat fizettek. Ott is problémát okozott, hogy
nem tudták ellenőrizni, hány településről hordták oda a hulladékot. Kétegyháza
önkormányzata szerződést kötött a Gáspár úrral, ezt követően sikerült felszámolniuk a telepet,
illetve nem kell alkalmazni munkaerőt, aki átveszi a hulladékot. Utánanézett továbbá annak is,
hogy a mezőhegyesi telepen mérhető az állati hulladék mennyisége, és méri is az ott
alkalmazásban lévő személy. Megnézte, hogy a Tótkomlósi társulásból való kilépésre milyen
lehetőségek vannak. Kilépésre minden év december 31-ig van lehetőség, arról 3 hónappal
korábban a képviselőtestületnek minősített többséggel kell döntenie. Év közbeni kilépésre is
van lehetőség, de abban az esetben az összes társult település képviselőtestületének minősített
szavazata szükséges. Véleménye szerint, ha Gáspár úrral kötne szerződést a testület, akkor
sem kell feltétlenül kilépni a társulásból.
Csanádi István polgármester: Kéri a bizottságokat, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő: Valóban hatalmas mennyiségű hulladékról van szó. A Tótkomlós és
Térsége Állati Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részére 2009. évre vonatkozóan
tervezett fizetendő díj bruttó.3.276 ezer Ft. Gáspár úr ajánlatában valamennyivel magasabb
összeg szerepel, viszont Ő a háztól való elszállítást is megoldja. A bizottság tegnapi döntése a
jegyző asszony által elmondottak miatt okafogyottá vált.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Abban az esetben, ha a képviselőtestület a
Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás ajánlata mellett dönt,
akkor a feltüntetett költséghez még hozzáadódik a begyűjtő helyen foglalkoztatott dolgozó
bér-és járulék terhe. Tehát tulajdonképpen ez az összeg, mintegy 750 e Ft-tal megemelkedik.
Csanádi István polgármester: Megadja a szót a testületi ülésen megjelent Gáspár Tamás
vállalkozónak.
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Gáspár Tamás vállalkozó: A bruttó havi 300.000 Ft-os árajánlatában kevesebb súllyal
számolt, mint a Társulás, hiszen belekalkulálta az ATEV Zrt. jövő évi áremelését is. Nem
tudja, hogy a Tótkomlósi Társulás milyen állati hullát szállít el. A helyi telep nem legálisan
működik. Ha egy lakosnak elpusztul a sertése, semmi mást nem kell tegyen, csak felhívnia Őt,
és a háztól elszállítja a hullát. Ha 35 tonna súlymennyiség keletkezik egy évben, akkor az az
Ő vesztesége. Az Ő költsége tervezhetőbb, mint bármelyik másik. Neki is megvan a
Tótkomlósi Társulás sokadik tájékoztatója, melyet innen-onnan osztogattak. Ha év közben
valami változik, akkor összehívják a polgármestereket, és közlik velük, hogy mi változott. A
tájékoztatóban leírják, hogy az üzemeltetést 2 emberrel próbálják elvégeztetni, hozzátéve a
telefonszolgáltatást. Kérdezi, hogyha az egyik ember fogadja a telefonos bejelentkezést, a
másik elvégzi a munkát, akkor ki a váltós? Év közben vetik fel, hogy embert kell erre
alkalmazni. 8 órában huszonnégy településen hogyan végzik el a munkát? Minden nap vállal
elszállítást, melyre engedélye is van. Tehát lakostól szállít a telephelyig.
Csanádi István polgármester: Ezen információk birtokában javasolja, hogy a Tótkomlósi
társulásnak továbbra is maradjon tagja az önkormányzat, hiszen az ebből való kiválás
bonyolult. Javasolja továbbá, hogy kössenek szerződést a Gáspár úrral, egy éves időtartamra.
1 év elteltével, a tapasztalok, ismeretében visszatérnek a témára.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A vállalkozó úr, a Takács László 4 órás
foglalkoztatását-, aki jelenleg is a begyűjtőn dolgozik- tudná-e vállalni?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Abban az esetben, ha Gáspár úrral kötne szerződést a
képviselőtestület, akkor megszüntethetné a telepet. Van igazság abban, amit a Gáspár úr
elmondott. Nyilvánvaló, ha a testület felszámolja a telepet, akkor létszámcsökkentést is
végrehajthat.
Uj Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen erről ment a vita. Ha a Gáspár úr végzi az állati
hullák elszállítását, akkor a telepet meg kell szüntetni. Az Ő aggálya az, ha bezárják a telepet,
és a lakók odaviszik illegálisan a hullákat, azt ki fogja elszállítani onnan?
Erdődi Zoltán alpolgármester: Ha felszámolásra kerül a Vágóhídnál lévő begyűjtőhely,
akkor rögtön meg kell oldani az épület lebontását, felszántását, fákkal beültetését, mert az
illegális lerakást csak így lehet elkerülni.
Gáspár Tamás vállalkozó: Amikor a kétegyházi telepet bezárták, akkor is kihelyezték az Ő
telefonszámát, amin alakosok elérhetik. A lakosnak nem érdeke, hogy az út szélére tegye a
tetemet, hiszen ingyen szállítja el. Addig, amíg a lakosság meg nem szokja ezt az új helyzetet,
addig saját költségén szállítja a telepről is a hulladékot.
Roczkov Frigyes műszaki referens: A hely, ahol jelenleg az állati hulladék gyűjtése
történik, a Ménesbirtok Zrt. tulajdona, az önkormányzat csak bérli az épület egy részét. Az
állati hulladék elszállításával rengeteg feladat hárul az önkormányzatra, ha fenntartja a telepet.
Egyik ilyen előírás, hogy az ilyen telepek a településtől min. 500 méterre helyezkedhetnének
el. Tudva levő, hogy a városhoz ez sokkal közelebb van. Őszintén sajnálná, ha megszűnne az
ott alkalmazott ember munkaviszonya, de a várható szigorítások rengeteg költséggel járnak.
Csanádi István polgármester: Javasolja a képviselőtestületnek, hogy Mezőhegyes Város
közigazgatási területén keletkező állati hulladékkezelési feladatok ellátására Gáspár Tamás
Battonya, Ady E. u. 133/2. szám alatti lakos vállalkozóval kössön szerződést 2009. január 1-
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től 2009. december 31-ig, a tevékenység ellátásának díját 250.000 Ft/hó+ÁFA összegben
határozza meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
354/2008.XI.25./kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Mezőhegyes Város közigazgatási területén
keletkező állati hulladékkezelési feladatok
ellátására Gáspár Tamás Battonya, Ady E. u. 133/2.
szám alatti lakos vállalkozóval kössön szerződést
2009. január 1-től 2009. december 31-ig,
a tevékenység ellátásának díját 250.000 Ft/hó+ÁFA
összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozóval
a szolgáltatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a teljesítményösztönző keret
kifizetéséről szóló előterjesztést. /7. számú melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva./
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolja a
teljesítményösztönző keret előterjesztés szerinti biztosítását a dolgozók részére.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy engedélyezze, hogy az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 93/A. §-a értelmében
meghatározott 2%-os teljesítményösztönző keretet
az intézményvezetők és
a
közalkalmazottak részére 3*6900 Ft összegű ajándékként biztosítsák, a fennmaradó részét
pedig adóköteles juttatásként fizesse ki.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
355/2008.XI.25./kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
engedélyezi hogy az államháztartásról
szóló módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 93/A. §-a értelmében meghatározott
2%-os teljesítményösztönző keretet az intézményvezetők és
a közalkalmazottak részére 3*6900 Ft
összegű ajándékként biztosítsa, a fennmaradó
részét pedig adóköteles juttatásként fizesse ki.
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Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a vállalkozó háziorvosokkal
kötött szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. /8. számú melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva./
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, tájékoztassák a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Javasolja a szerződések módosítását.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Javasolja a szerződések módosítását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a vállalkozó orvosokkal kötött
szerződéseket 2009. január 1. napjával módosítsa az előterjesztésnek megfelelően.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
356/2008.XI.25./kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a vállalkozó
orvosokkal kötött szerződéseket a velük
történt előzetes megállapodásnak megfelelően
az alábbiak szerint módosítja:
1.) 2009. január hó 1. napjától a rendelő működtetés
teljes költsége a vállalkozó orvost terheli
– kivéve a Ruisz Gy.1.számú és a Kozma F.u.15.számú rendelőt,
ahol a hétvégi ügyelet biztosítása miatt áramdíj, fűtésdíj,
víz-és csatornadíj és internet használati díj 20 %-a
önkormányzati támogatásként a rendelőt működtető orvost megilleti.
2.) 2009. január hó 1. napjától a mindenkori minimál
eszközlista műszereinek biztosítása a vállalkozó orvos kötelessége,
az önkormányzat a vállalkozó orvosok pályázati úton
történő gép-műszer beszerzéseihez segítséget nyújt,
a szükséges önerőt a vállalkozó orvos biztosítja.
3.) Az önkormányzat kötelessége a továbbiakban is –
önkormányzati források biztosításával –
a rendelő épületének felújítása, korszerűsítése.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a pénzügyi tárgyú beadványokról
szóló előterjesztést. /9. számú melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva./
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság nem javasolja
támogatni a Thermál Consulting Kft, és a Kamaszfesztivál Szervezőiroda kérelmében
foglaltakat.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
357/2008/XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Thermál Consulting
Turizmus Fejlesztő és Szervező Kft.
Gasztro-Port elnevezésű rendezvényén nem vesz részt,
a rendezvényre nem nevez be,
Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére.
Határidő: 2008.dec. 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
358/2008/XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Kamaszfesztivál Szervezőiroda
által megrendezésre kerülő III. Országos
Osztálykirándulás program keretében a ,, Javíts egy jegyet”
Pályázathoz nem biztosít anyagi fedezetet.
Határidő: 2008.dec. 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkaptak egy telekértékesítésről szóló
279/2008 IX.30./kt.sz. határozattal kapcsolatos előterjesztést. /10. számú melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és
Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő: A bizottságok az előterjesztést megvitatták, és javasolják a
testületnek, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslatokat emelje határozattá.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és az
előterjesztésben lévő határozat javaslatokat emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta.
A határozatokat a polgármester kihirdette:
359/2008/XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
279/2008/( XI.30.) kt.sz.határozatát visszavonja.
360/2008/XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 796/87 hrsz-ú, 1375 m2 nagyságú,
önkormányzati tulajdonú építési telket értékesíti
Savin Nastase és Smarandica-Alina Savin Arad,
Str. Andrei Saguna 142 sz. alatti lakosok részére.
Eladási árként 400,- Ft/m2 +ÁFA-t, azaz összesen
660.000,- Ft-ot állapít meg.
Beépítési határidő: Az ingatlan vásárlásától számított 4 év.
Amennyiben a határidőn belül a beépítés nem valósul
meg jogszerűen, nevezetesen: az építési munkákra
vonatkozó használatbavételi engedély nem jogerős, a vevő
köteles a telket az önkormányzat részére visszavásárlásra
felajánlani az eredeti eladási áron.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK előírásai szerint.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az elmúlt időszakban megjelent
pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatót, ehhez csatoltan a javaslatot a Kossuth utca
útburkolatának felújítására benyújtandó pályázatra. /11. számú melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva./
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a
Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő: A bizottságok az előterjesztést megvitatták. Javasolják a
testületnek, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozatta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és nyújtsa be a 42.380.540 Ft összértékű pályázatot a Kossuth utca útburkolatának
felújítására a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
361/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a mezőhegyesi Kossuth utca útburkolatának
felújítása tárgyában, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírt DAOP2008-3.1.1/B számú, önkormányzati tulajdonú belterületi,
vagy önkormányzati külterületi közutak fejlesztése tárgyú kiírásra
pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
A fejlesztés forrásösszetétele:
Bruttó adatok Ft-ban
Megnevezés
2009.év (Ft)
Összesen(Ft)
Saját forrás
4.238.054,4.238.054,Hitel
DAOP támogatásból
Igényelt összeg
38.142.486,38.142.486,Egyéb állami támogatás
(nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen
42.380.540,42.380.540,A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a
pályázatot a határidőre nyújtsa be.
Határidő: 2008. december 3.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács elnökének válaszlevelét a majorokkal kapcsolatos megkeresésünkre. Elnök
úr a lehetséges pályázati lehetőségekről tájékoztat. /12. számú melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva./
Az ülés előtt kiosztották az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati és Lakásügyi
Szakállamtitkára, Dr. Bujdosó Sándor úr levelét, melyben Ő is arról tájékoztat, hogy
segítséget nyújtani nem tud.
A levelet együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, tájékoztassák a testületet.
Szűcs Sándor képviselő: Sajnálattal vették tudomásul a levél tartalmát, mely megértésen
kívül mást nem tartalmaz. Ettől az anyagi helyzet nem változik. Forrást megpróbálnak
pályázat útján nyerni.
Csanádi István polgármester: Az Önkormányzati Miniszter urat megkeresi személyesen.
Nem adja fel az ez irányú próbálkozásokat.
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat saját
bevételeinek növelése érdekében a helyi rendeletek díjtételeinek lehetséges emelésével
kapcsolatos előterjesztést. /14. számú melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva./
A testületnek abban kell állást foglalnia, hogy az előterjesztésben lévő helyi rendeleteinek
díjtételeit módosítja-e, ha igen, azt milyen mértékben.
Az előterjesztést az Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bevétel növelés érdekében a
bizottság javasolja a 7%-os tarifaemelést, mindhárom rendelet esetében.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadja el,
és az önkormányzat helyi rendeletinek díjtételeit 2009. január 1. napjával 7%-kal emelje meg.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
362/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat saját bevételeinek növelése
érdekében a közterület használati díjakat,
a temetési helyek megváltási és újraváltási díjait,
valamint a bérlakások díjait 2009. január 1-től
egységesen 7%-kal kívánja megemelni.
Utasítja a polgármestert, hogy a díjemeléssel
érintett rendeletek módosításáról szóló rendelettervezeteket
terjessze a képviselőtestület 2008. december 16-i ülése elé.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a MÁV Zrt. szegedi területi
képviseletének megkeresését, ehhez csatoltan a keret- megállapodást. /15. számú melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva./
A megkeresést és a keret- megállapodást a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A Pénzügyi Bizottság javasolja,
hogy kössön a képviselőtestület együttműködési megállapodást a MÁV Zrt-vel, de a becsatolt
tervezetet nem tartják megfelelőnek, Hatalmazzák fel a polgármester urat, hogy folytasson
tárgyalásokat a megállapodás tartalmára vonatkozóan.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadja el,
kössön a képviselőtestület együttműködési megállapodást a MÁV Zrt-vel, de a becsatolt
tervezetet nem tartják megfelelőnek, hatalmazzák fel, hogy folytasson tárgyalásokat a
megállapodás tartalmára vonatkozóan.
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A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
363/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
együttműködési megállapodást köt a
MÁV Zrt- vel, de a becsatolt tervezetet
nem tartják megfelelőnek.
Felhatalmazzák a polgármester urat folytasson
tárgyalásokat a megállapodás tartalmára vonatkozóan.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Dr.Csernai Katalin Háziorvosi,
Otthonápolási és Szolgáltató Kft levelét tájékoztatás végett. /16. számú melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva./
A Kft ügyvezetője arról tájékoztat, hogy Mezőhegyesen is szeretnék biztosítani az otthoni
szakápolást. A háziorvosokat a szolgáltatás beindításáról tájékoztatta.
Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Dr. Szegvári Péter képviselő: Több évvel ezelőtt már próbálkoztak ezen ellátás
beindításával, de sikertelenül. Szakképzett ápoló szükségeltetik ennek a feladatnak az
ellátásához. Olyan kevés ember igényelte volna az ellátást, hogy az OEP nem finanszírozta.
Miután Mezőhegyes működik a Kórház, nem tartja indokoltnak az ellátás bevezetését, de
természetesen ez a Csernai doktornő felelőssége.
Egyéb bejelentések:
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2008.évi
szabadsága terhére 2008. szeptember 5-től szeptember 12-ig 6 nap és október 31-én 1 nap
szabadságot vett igénybe.
Kéri a testület utólagos jóváhagyását.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
364/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
A Képviselőtestület Saját és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2007./III.28./Ö. sz. rendelet 36.§./3/
bekezdésében foglaltak alapján Csanádi István
polgármester 2008. szeptember 5-től
szeptember 12-ig letöltött 6 nap,
és október 31-én letöltött 1 nap szabadság
kivételét utólagosan jóváhagyja.
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Csanádi István polgármester: Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 2009. I. félévi
munkaterv összegállításához napirendi javaslataikat 2008. december 2-ig jutassák el a
Polgármesteri Hivatal titkárságára.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Vis Medica Kft
ügyvezetője, Dr. Spiák Ibolya levélben köszönte meg a testületnek a betegszállító gépjármű
üzemeltetési költségéhez nyújtott támogatást. Arról is tájékoztatott, hogy a mezőhegyesi
lakosok nagyon hálásak a testületnek a lehetőségért, azért, hogy a betegszállítás szolgáltatást
térítésmentesen vehetik igénybe.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet és a jelenlévőket, hogy
Dr.Varga Sándor gyermek szakorvos megkapta a magyar és nemzetközi, Dr. Gurzó Mária
fogszakorvos pedig a magyar minősítést. Gratulálunk főorvos úrnak, és a doktornőnek,
munkájukhoz további sikereket kívánunk.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület tagjai megkapták az ÁMK Diákotthona
homlokzat-felújítási munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívást.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta, kéri a bizottság elnökhelyettesét
tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását, és a határozati javaslat határozattá emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és a József Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona homlokzat-felújítási
munkáira az előterjesztésben szereplő 3 vállalkozástól kérjen ajánlatot. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
365/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a József Attila ÁMK
Diákotthona homlokzat-felújítási
munkáira-egyszerűsített közbeszerzési eljárás
keretében- az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot
ajánlattételi felhívásban:
1.
Iványi Építőmester Kft. (Orosháza, Deák u. 14-16.)
2.
Gyivicsán Zsolt e.v (Tótkomlós, Huba u. 5.)
3.
DER Építő és Szigetelő Bt. (Orosháza, Vásárhelyi út 79.)
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület tagjai megkapták a munkabérhitel
felvétele tárgyában készült előterjesztést, melyet a Pénzügyi Bizottság megvitatott.
Kéri a bizottság véleményét.
Szűcs Sándor képviselő: A bizottság az előterjesztést megvitatta. Javasolja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását, és a határozati javaslat határozattá emelését.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadja el,
és az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2008.(II.20.) Ö. sz.
rendeletének 21.§.-a alapján a november havi bérek és segélyek kifizetéséhez 20 millió Ft
nagyságrendű munkabérhitelt vegyen fel.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
366/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló módosított 2/2008.(II.20.) Ö. sz. rendeletének
21.§.-a alapján a november havi bérek és segélyek
kifizetéséhez 20 millió Ft nagyságrendű munkabér
hitel felvételét határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel tőkerész és járulékainak
visszafizetését-amennyiben pénzügyi lehetőségei
azt engedik- a 2008. évi költségvetéséből fedezi.
Vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak
2009. évet érintő visszafizetését a 2009. évi
költségvetésben minden más kiadást megelőzően betervezi.
Utasítja polgármestert, hogy gondoskodjon a
munkabér hitelszerződés megkötéséről
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Balogh Zsolt kérelmét. Az
előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi bizottság véleményét.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolja a
hozzájáruló nyilatkozat megadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadja el,
és adjon hozzájáruló nyilatkozatot Balogh Zsolt vállalkozó részére ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 835/4 hrsz-ú ingatlanon telephely létesítése céljából
beruházzon, és az ingatlant a vételár teljes összegének megfizetéséig használja.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
367/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Balogh Zsolt Mezőhegyes, Petőfi u. 20. szám
alatti lakosnak, a vele kötött adásvételi szerződés
pontjában foglaltak alapján tulajdonosi hozzájárulását
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adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő 835/4 hrsz-ú ingatlanon telephely létesítése
céljából beruházzon, és az ingatlant a vételár teljes
összegének megfizetéséig használja.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Soós Attila képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, és a lakosságot, hogy a november 22-én
megrendezett jótékonysági bál nagyon jól sikerült. 1.150 e Ft gyűlt össze, amely összeget
számítástechnikai berendezésekre, és a leégett stúdió felújítására fordítanak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Tóthné Dorogi
Beatrix, a Medgyesegyházi Gondozási Központ vezetője megkereste, segítséget kérve a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez. Saját kollégái keresték fel a
mezőhegyesi házi szociális ellátásban részesülőket, felajánlva a szolgáltatást. Ennek
eredményeképpen 7 fő kérte a szolgáltatást. 2 főt fog alkalmazni a Gondozási Központ a
feladat ellátására.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérem Krucsóné Gergely
Erzsébet és Soós Attila képviselőket.
Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját és
napirendjeit:
2008. december 16-án 16 óra
1.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes Város műemléki
helyzetéről, az aktuális feladatokról.
Előadó: Széphegyi László, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője

2.

Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
Véleményezi: Népjóléti Bizottság

3.

A Képviselőtestület 2009. I.f élévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester

4.

Az ÁMK és az Ómezői nyugdíjasklubbok tájékoztatója tevékenységükről, terveikről.
Előadó: Mezőfi Istvánné, az ÁMK nyugdíjasklubjának vezetője
Szikszai Jánosné, az Ómezői nyugdíjasklub vezetője

Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:

34

368/2008./XI.25./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Polgármester a Képviselőtestület ülést 2008. december 16-án 16 órában
állapítja meg az alábbi napirendekkel:
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes Város műemléki
1.
helyzetéről, az aktuális feladatokról.
Előadó: Széphegyi László, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője
2.

Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
Véleményezi: Népjóléti Bizottság

3.

A Képviselőtestület 2009. I.f élévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester

4.

Az ÁMK és az Ómezői nyugdíjasklubbok tájékoztatója tevékenységükről, terveikről.
Előadó: Mezőfi Istvánné, az ÁMK nyugdíjasklubjának vezetője
Szikszai Jánosné, az Ómezői nyugdíjasklub vezetője

Kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Krucsóné Gergely Erzsébet
képviselő

Soós Attila
képviselő
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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