Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
10/2008.
Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. december 16-án megtartott
ülésének nyilt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc,
Hollós László, Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor, Soós Attila,
Dr. Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző,. Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási
Központ vezetője, Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató
Központ vezetője, Asztasos Sándorné Szociális Kerekasztal
elnöke, Mezőfi Istvánné ÁMK nyugdíjasklub vezetője,
Szikszai Jánosné Ómezői nyugdíjasklub vezetője,
Erdélyi Károly biz. tag, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp Erzsébet
csoportvezető, Kolozsi József pályázatíró referens
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület mai ülése ünnepséggel kezdődik.
Felkéri az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit az ünnepi műsor előadására.
Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei ünnepi műsorát követően.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 2008. október 28-i ülésén úgy
döntött, hogy 2008.évben „A köz szolgálatáért” kitüntető díjat két arra érdemes
önkormányzati dolgozónak, Garamvölgyi Lászlóné köztisztviselőnek, pénzügyi
csoportvezetőnek, és Kocsárdiné Járási Erika közalkalmazottnak, védőnőnek
adományozza. Felkéri Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezetőt, hogy ismertesse a
kitüntetettek szakmai életútját.
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető Ismertette a kitüntettek szakmai életútját.
/ szakmai életutak jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Gratulált és felkérte a kitüntetetteket, hogy a
képviselőtestület által adományozott kitüntető díjakat vegyék át.
Garamvölgyi Lászlóné köztisztviselő, pénzügyi csoportvezető: Megköszönte a
képviselőtestületnek a díj adományozását. E díjat ajánlja : volt kollégáinak néhai Kiss
Ernőnek valamint Kiss Ernőnének, akik nélkül ma nem dolgozna a közigazgatásban,
Kiss Lajosné nyugalmazott köztisztviselőnek, a jelenlegi pénzügyi csoport
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asszonynak, Hupucziné Győrki Julianna jegyző asszonynak, kik pénzügyi csoportvezetővé
történő kinevezésénél bábáskodtak, néhai Kassai Béla polgármester úrnak, aki mindig
nagy gondot és figyelmet fordított a pénzügyekre, valamint hivatali vezetőinek és
kollégáinak. Megköszönte családja segítségét, türelmét, támogatását, mivel az értékes órákat
tőlük vette el, munkájának maradéktalan ellátásához.
Kocsárdiné Járás Erika közalkalmazott, védőnő: Megköszönte a
képviselőtestületnek a díj adományozását. Mindent ennek a városnak köszönhet, munkája
során minden segítséget megkapott. Szeretné hivatását és vállalt tevékenységét továbbra
is a város megelégedésére ellátni. Megköszönte kollégáinak munkájához nyújtott
segítséget, e nélkül nem részesülhetett volna elismerésben. Köszönte családjának a
segítséget, mellyel munkájának sikeréhez hozzájárultak, és hogy ennek is, és egy nagy
családnak is tagja lehet.
Csanádi István polgármester: Javasolta a testületnek, hogy folytassa munkáját.
Mielőtt a képviselőtestület jelen ülés napirendjeinek elfogadásáról dönt, javasolja,
hogy a munkatervben szereplő, meghívón lévő „ A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
tájékoztatója Mezőhegyes Város műemléki helyzetéről, az aktuális feladatokról.” című
1.napirendi pontot jelen ülés napirendjéről vegye le. A napirendi pont előadója
Széphegyi László úr, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője
arról tájékoztatta, hogy a kért határidőre a hivatal az anyag összeállításához szükséges
helyszíneléseket nem tudta elvégezni, egyéb szükséges hatósági feladatai miatt, ezért kéri,
hogy a testület a tájékoztatót vegye le napirendről, és 2009-ben tűzze napirendre.
A képviselőtestület 2009. I. félévi munkaterv tervezetébe a napirendet ismételten
beépítették.
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:
376/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 185/2008./VI.24./kt.sz.határozatával
elfogadott 2008. II. félévi munkatervét
az alábbiak szerint módosítja:
a 2008. december 16-i ülése „A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes
város műemléki helyzetéről , az aktuális feladatokról”
című 1. napirendi pontját jelen ülése napirendjéről
leveszi.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a helyi iparűzési adóról és a
vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelettervezeteket. A rendelettervezetek
előkészítésére törvényi módosítások alapján került sor. Tekintettel arra, hogy a jogszabály
december 12-én jelent meg, ezért azt a testületi ülés anyagában nem tudták a
képviselőknek továbbítani.
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napirendeknél vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület előző döntésének figyelembevételével
javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
Munkatervben szereplő napirendek:
2. Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
3. A Képviselőtestület 2009. I. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
4. Az ÁMK és az Ómezői nyugdíjasklubok tájékoztatója tevékenységükről,
terveikről.
Előadó: Mezőfi Istvánné, az ÁMK nyugdíjasklubjának vezetője
Szikszai Jánosné, az Ómezői nyugdíjasklub vezetője
Munkaterven kívüli napirendek:
1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és
a szolgáltatások igénybevételének egyes kérdéseiről.
2. A közterülethasználat engedélyezéséről szóló módosított 29/1995./XI. 27./Ö.sz. rendelet
módosításáról.
3. A köztemetőről és a temetkezésekről szóló módosított 45/2005./XII. 21./Ö.sz.
rendelet módosításáról.
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló módosított 11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet módosításáról.
5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított
41/2006./II.20./ Ö.sz. rendelet módosításáról.
A helyi iparűzési adóról.
A vállalkozók kommunális adójáról.
Egyebek
6. Előterjesztés Mezőhegyes Város Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról.
7. Előterjesztés a József Attila Általános Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának kiegészítéséről.
8. Előterjesztés a József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskolája
házirendjének módosításáról és kiegészítéséről.
9. Előterjesztés a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiegészítéséről.
10. Előterjesztés pénzügyi tárgyú beadványokról.
11. Előterjesztés az ÁMK Diákotthona homlokzat-felújításának kivitelezési munkálatára
benyújtott ajánlatokról.
12. Tájékoztató a leghátrányosabb helyzetű kistérség fejlesztésére kiírt program
keretében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban.
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Szakállamtitkár tájékoztatása a mezőhegyesi majorokkal kapcsolatos pályázati
lehetőségekről.
14. Tájékoztató a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2008.évben végzett
tevékenységéről.
15. Előterjesztés a Petőfi sétány ¾ szám alatti helyiség értékesítésére.
16. Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma változásról.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
377/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 310/2008, 317/2008, 322/2008, 339/2008,
351/2008, 352/2008.kt.sz.határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Napirendek:
2. Napirendi pont tárgya: Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
Csanádi István polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Asztalos Sándornét,
a napirend előadóját.
A testület tagjai megkapták a Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció
felülvizsgálatáról szóló anyagot, melyet a Népjóléti Bizottság véleményezett.
Kérdezi a napirend előadóját, kíván-e az anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítést
tenni ?
Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke: Nem kívánja az anyagot szóban
kiegészíteni.
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a testületet.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság
a Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció felülvizsgálatáról szóló anyagot
megvitatta. Véleménye a 2006.évi felülvizsgálat során tett megállapítással megegyező. A
koncepció rendkívül alapos, részletes, szerkezetében jó felépítésű, tartalmában tényszerű
megállapításokat tartalmaz. A szociális területek jól átláthatók, országos, megyei, és helyi
adatokkal alátámasztottak.
Hollós László képviselő: A Népjóléti Bizottság véleményét megerősíti.
Véleménye szerint is jól összeállított anyag a koncepció. Tartalmában megalapozott
információkat tartalmaz, ami alkalmassá teszi forrásmunkákhoz és pályázati
anyagokhoz történő felhasználásra is. Megállapításai valós tényeken alapulnak. A
demográfiai adatok alapján sajnos a város lakossága csökken, a 6.000 fős lélektani
határ alá estek, ezzel összefüggésben a gyermeklétszám is csökkenő tendenciát mutat, bár
a születési adatok alapján 2008.évben 38 születéssel számoltak. Ebből a helyzetből való
kilábalás egyedüli lehetőségét az előkészítők is jól látják, az a munkahelyteremtés, melyhez
az állam tevőleges támogatására van szükség. Véleménye szerint, ha ez nem történik meg,
akkor még tovább csökken a város lélekszáma.
A koncepció foglalkozik a majorok lakosságának helyzetével, egészségi állapotával.
Legsúlyosabbnak az un. ménesbirtoki 28. és 39.majorban ítélik meg a helyzetet. Ezzel
egyetért, de véleménye szerint 18.major tejházon túli területén élő lakosok körülményei
legalább olyan súlyosak, ezért a világörökség várományosaként ezeket az elhanyagolt
majorokat nem lenne ajánlatos bemutatni. Tisztában van e tekintetben az önkormányzat
lehetőségével, de véleménye szerint a minimális segítséget meg kellene, hogy adják.
Ezekben a majorokban az elhanyagolt, összeomló félben lévő
lakások mellett sok a szemét és kupacban áll a trágya.
A lakosság egészségügyi helyzetével, különösen a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos
megállapításokkal egyetért, a lakosok csak azokon jelennek meg, melyek helyben kerülnek
megszervezésre, nem helyi szűrővizsgálaton csak egy tizedük vesz részt. Ezért az a
véleménye, hogy a helybeni szűrővizsgálatok lehetőségét meg kell teremteni.
Az anyag elemezi a hátrányos helyzetű családokat, azok gyermekeit, a velük
való törődést. Véleménye szerint ebből az ÁMK óvódái, általános iskolája és
diákönkormányzata is kiveszi a részét. Ezekkel a problémákkal közvetlenül naponta
találkoznak.
Javasolja a testületnek a koncepció elfogadását.
Szűcs Sándor képviselő: A Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció
olyan szinten boncolja a város helyzetét, hogy az már fáj. Ennél naturálisabb
anyaggal nem találkozott a testület. Jónak tartaná, ha ezt az anyagot olyanok
is olvasnák, akik tehetnek is azért, hogy a folyamatok más írányba forduljanak.
Véleménye szerint ilyen tényszerű adatokkal ritkán találkoznak, ezért azt kéri, hogy aki
tud, az segítsen. Ez az anyag a város messze nem kedvező helyzetét
mutatja. Hihetetlen, hogy mit jelent a szociális háló, ebben az esetben kapaszkodót ad az
arra rászoruló veszélyeztetett embereknek.
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elfogadását.
Csanádi István polgármester: Az előtte szólókkal egyetért.
A koncepció tartalmában tudományos szintű értekezésként is megállná a helyét.
Az önkormányzat eddig is minden lehetőséget megragadott, hogy a leszakadó
rétegeket segítse, közmunkával, segélyezéssel, bár az utóbbit a segélyezettek
sok esetben nem mindig jó célra használták fel.
A Ménesbirtoki majorokkal kapcsolatban elkészítettek egy állapotfelmérést, melyet az
illetékes központi szerveknek is eljuttattak, segítséget remélve, de nem sok kapaszkodót
kaptak. Mezőhegyes műemlékeivel a világörökség várományosaként az ország szerves
része, ezért a segítség központi szintről is elvárható.
Az, hogy a majorokban sok az illegális szemét, arról az ott élők is tehetnek, mivel ahhoz
tevőlegesen ők is hozzájárultak. Tisztán kellene tartania minden lakosnak a lakóterületét .
Javasolja a testületnek, hogy a Népjóléti Bizottság javaslatának megfelelően
a Mezőhegyes város Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának felülvizsgálatát
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:
378/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1990.évi LXV.tv. 92.§./3/ bekezdésében
foglaltak alapján Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatás-tervezési
Koncepciójának felülvizsgálatát jóváhagyta.
3.Napirendi pont tárgya: A Képviselőtestület 2009. I. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009.I.félévi
munkaterv tervezetet. A munkaterv összeállításához javaslatot kért több civil szervezettől
és a képviselőtestület tagjaitól. A beérkezett javaslatok közül azok, melyek önálló
napirendként megvitathatók, részben beépítésre kerültek, amelyeket nem építettek be, azokra
a II. félévi munkaterv összeállításánál visszatérnek. Nem kerültek beépítésre a feladat
meghatározást tartalmazó javaslatok, attól függetlenül, hogy azok előre mutatók. A testületi
ülés anyagának összeállítását követően a Polgárőr Egyesület elnökétől érkezett két,
feladat meghatározást tartalmazó javaslat, amit sajnos nem tudtak figyelembe venni, a már
említett ok miatt.
Kérem, hogy akinek kérdése, véleménye, javaslata van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester. Javaslom a testületnek, hogy a 2009.I.félévi
munkatervét hagyja jóvá.
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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.
379/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestület
a 2009. I. félévi munkatervét jóváhagyja az
alábbiak szerint:
2009.január 27.
1. A 2009.évi költségvetés
- első forduló Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetelményei
alapját képező kiemelt célok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. A képviselőtestület 2007-2010-ig szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtása, a 2009.évi
feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesíthető forgalomképes
vagyontárgyak körére.
Előadó: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2009. február 17.
1. A 2009.évi költségvetés
- második forduló Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A 2008.évi költségvetésről szóló 14/2008./VIII.22./Ö.sz. és a
27/2008./XI.26./Ö.sz.rendelettel módosított 2/2008./II.20./ Ö.sz.rendelet
módosítása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Tájékoztató a Maroshát Turisztikai Egyesület Turinform Irodája
tevékenységéről.
Előadó: Lőrincz Tibor, az Egyesület elnöke
Véleményezi: Művelődési és Sportbizottság
2009. március 21. Ünnepi testületi ülés
1. Mezőhegyes várossá nyilvánításának 20. évfordulója

-
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2009. március 31.
1. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft. tájékoztatója:
- Mezőhegyes városban végzett települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról,
- részletes költségelszámolása a 2008.évi közszolgáltatási tevékenységéről.
Előadó: Dr.Koltainé Farkas Gabriella, a Kft ügyvezető igazgatója
2. Beszámoló Mezőhegyes város Hulladékgazdálkodási Tervében
foglalt feladatok végrehajtásáról.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
3. Mezőhegyes Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
4. Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását
kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról.
Előadó: Dr.Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Mezőkovácsházi Kirendeltségének vezetője
2009. április 21.
1. 2008.évi zárszámadás
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Belső ellenőr beszámolója az önkormányzat intézményeinél végzett
ellenőrzési tevékenységről.
Előadó: Kolimár Márta Kolimár Könyvvizsgáló Kft
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Beszámoló a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ 2008.évi
tevékenységéről.
Előadó: Nagy János, a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Varga Péterné Gyámhivatal vezető főtanácsosa
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője
5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: Csanádi István polgármester
Dr.Szegvári Péter, a Népjóléti Bizottság elnöke
Agonás János, a Pénzügyi Bizottság elnöke
2009. május 26.
1. Jelentős Mezőhegyes Város Esélyegyenlőségi Tervének teljesítéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
2. Tájékoztató a település közrendjéről, és közbiztonsága helyzetéről.
Előadó: Takács Gyula alezredes, örsparancsnok
3. Tájékoztató a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Előadó: Balogh Lajos, az Egyesület elnöke

-
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2009. június 30.
1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes
város műemléki helyzetéről, az aktuális feladatokról.
Előadó: Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
hivatalvezetője
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2. A Képviselőtestület 2009. II. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
4. Napirendi pont tárgya. Az ÁMK és az Ómezői nyugdíjasklubok tájékoztatója
tevékenységükről.
Előadó: Mezőfi Istvánné, az ÁMK nyugdíjasklubjának vezetője
Szikszai Jánosné, az Ómezői nyugdíjasklub vezetője
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a napirend előadóit. A testület tagjai
megkapták a két nyugdíjasklub tájékoztatóját.
Kérdezi a napirend előadóit, a tájékoztatójukat kivánják-e szóban
kiegészíteni ?
Szikszai Jánosné Ómezői nyugdíjasklub vezetője: A tájékoztatót nem kívánja
szóban kiegészíteni.
Mezőfi Istvánné ÁMK nyugdíjasklub vezetője: Igen. Megköszönte az ÁMK
vezetésének a klub munkájához nyújtott segítséget, és azt, hogy foglalkozásaikhoz
biztosították a helyiséget.
Krcsméri képviselő úrnak szeretné megköszönni az Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek újévi koncertjére adományozott 10 db tiszteletjegyet.
Ezúton szeretné megköszönni Dr. Guti Pál vállalkozó háziorvosnak, Bartha István
vállalkozónak és Agonás János képviselő úrnak a klub működésének 40. évfordulójára
rendezett ünnepi rendezvényhez nyújtott támogatásukat.
Hollós László képviselő: Mindkét klubvezetőnek gratulál tevékenységükhöz.
Külön öröm, hogy a két klub közös foglalkozásokat is tart. Továbbra is
eredményes és sikeres együttműködést és tevékenységet kíván.
Krcsméri Tibor képviselő, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Az Alapfokú
Művészeti Iskola növendékeinek újévi koncertjére az Ómezői nyugdíjasklubnak is 10 db
tiszteletjegyet fog átadni.
Csanádi István polgármester: A két klub vezetőjének munkájához sok sikert,
a klubtagságnak pedig aktív klubéletet és boldog új évet kíván.
Javasolja a testületnek, hogy az ÁMK és az Ómezői nyugdíjasklubok tájékoztatóját
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

-
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A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
380/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az ÁMK és az Ómezői nyugdíjasklubok
tevékenységükről és terveikről szóló
tájékoztatóját elfogadta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ivóvíz-ellátási és
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
igénybevételének egyes kérdéseiről szóló rendelettervezetet./1.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/ A rendelettervezetben lévő díjtételekre a Békés megyei Vízművek Zrt tett
ajánlást, mely nem tartalmazza az önkormányzat által megállapítandó fejlesztési
hányadot. A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testületnek.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, kellő számú szavazat hiányában döntést nem hozott.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a rendelettervezetet a mellékletekkel és a csatolt megállapodással együtt
megvitatták.
Tájékoztat arról, hogy a képviselőtestület november 25-i ülésén a Békés megyei
Vízművek Zrt vezérigazgatójának a Zrt új működési rendjéről valamint az ivóvízellátási
és szennyvízelvezetési szolgáltatásról szóló tájékoztatóját elfogadta. A december 5-i
rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt-vel 2009. január 1.
napjától új üzemeltetési szerződést köt a városi viziközmű vagyon üzemeltetésére, valamint
arról, hogy a rekonstrukciós szerződést nem köt a Zrt-vel és részvényeseivel.
Nem volt véletlen, hogy a szerződéskötés eddig húzódott. A testület
mérlegelés és szakmai egyeztetést követően figyelemmel a bizottságok véleményére is úgy
döntött, hogy továbbra is a Békés megyei Vízművek Zrt keretein belül biztosítják a
szolgáltatást. A szerződést 3 évig felmondani nem lehet, ez a testület mozgásterét
behatárolja.. A díj szerkezete alapvetően változik. Három év után a szolidaritási elv
megszűnik a szennyvízágazatban. A települési önkormányzatok állapítják meg a fejlesztési
hányadot, amiből a rekonstrukciós munkálatok költségét kell fedezniük.. A 2009.évi
díjtételeknél ez jelentkezhet, mivel a bizottságok fejlesztési hányadként 10,-Ft/m3+3%,
azaz 10,30 Ft-tal javasolták hatósági, és a csatolt megállapodásban lévő hatósági díjtól
eltérő lakossági és önkormányzati fogyasztók esetében a vízdíjat megemelni. Ez kb. 2
millió forint éves plusz bevételt jelent, amivel javasolják a rekonstrukciós alap
létrehozását. Javasolják továbbá a rendelettervezet elfogadását.

- 11 Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, az
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon fejlesztésének, felújításának fedezetére
hozzanak létre
rekonstrukciós alapot, melynek feltöltése érdekében 2009.január 1.től az ivóvíz
vonatkozásában 10,-Ft/m3 fejlesztési hányadot állapít meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
381/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő víziközmű vagyon
fejlesztésének, felújításának fedezetére
rekonstrukciós alapot hoz létre,
melynek feltöltése érdekében 2009. január 1-től az ivóvíz
vonatkozásában 10,-Ft/m3 fejlesztési hányadot állapít meg, mely
a díjban a díjképlet alapján 10,30 Ft/m3 összegben jelenik meg.
Felkéri a Vízművek Zrt vezérigazgatóját, hogy
intézkedjen a befolyt fejlesztési hányad elkülönítéséről
Határidő: 2008.december 31. a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, és
az ivóviz-ellátási és szennyviz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások igénybevételének egyes kérdéseiről szóló rendelettervezetet
az alábbi módosítással emelje rendeletté. A rendelettervezet 1.számú mellékletének 2.
pontjában lévő hatósági vízdíj: 250,40,-Ft/m3
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
33/2008./XII.17./Ö.sz.rendelet
Az ivóviz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások igénybevételének
egyes kérdéseiről.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület november 25-i ülésén
az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében állást foglalt abban,

hogy a közterülethasználat engedélyezéséről szóló módosított 29/1995./XI.27,./ Ö.sz, a
köztemetőről és temetkezésekről szóló módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz. rendeletek
díjtételeit, és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
- 12 elidegenítéséről szóló módosított 11/2006./III.29./ Ö.sz. rendeletének 40.§-ában lévő
bérlakások lakbérét 2009. január 1. napjától 7%-kal megemelni. Ennek megfelelően a
rendelettervezeteket előkészítették. /2.3.4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/ A 7%os emelést összegszerűen 5 illetve 10,-Ft-ra kerekítették.
Javasolja a testületnek, hogy a rendelettervezeteket együttesen vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: A rendelettervezeteket együttes ülésen az Ügyrendi
Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke : A bizottság a
rendelettervezeteket megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester : Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a
testületnek.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok a
rendelettervezeteket megvitatták. A díjtételek egységesen 7% emelést
tartalmaznak, 5 illetve 10,-Ft-ra kerekítve.
Javasolják a testületnek a rendelettervezetek elfogadását.
Csanádi István polgármester: A bizottságok javaslatával egyenkénti szavazásra
bocsátja a rendelettervezeteket.
Javasolja a testületnek, hogy a közterülethasználat engedélyezéséről szóló módosított
29/1995./XI.27./ Ö.sz. 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 a SZMSZ-ben foglaltaknak/
34/2008./XII.17./Ö.sz.rendelet
A közterülethasználat engedélyezéséről szóló
módosított 29/1995./XI.27./ Ö.sz.rendelet
módosításáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a köztemetről és
temetkezésekről szóló módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet emelje rendeletté.
- 13 Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
35/2008./XII.17./Ö.sz.rendelet
A köztemetőről és temetkezésekről
szóló módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.
rendelet módosításáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított
11/2006./III.29./ Ö.sz.rendelet 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 a SZMSZ-ben foglaltaknak/
36/2008./XII.17./Ö.sz.rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított 11/2006./III.29./ Ö.sz.
rendelet módosításáról.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Fekete Péter vállalkozó
által jelenleg bérelt mezőhegyesi 1007/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetésével kapcsolatos előterjesztést, ehhez csatoltan az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 41/2006./XII.20./ Ö.sz.rendelet
módosításásról szóló rendelettervezetet. /5.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést és a rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Elsőként kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet és az előterjesztésben foglaltakat megvitatta.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet rendeletté emelését és az előterjesztésben
foglaltak elfogadását.

Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tolmácsolja a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is.
- 14 Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok javasolják
a rendelettervezet rendeletté emelését, az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság,
a Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatát fogadja el, a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
37/2008./XII.17./Ö.sz.rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló módosított 41/2006./XII.20./ Ö.sz.rendelet
módosításáról.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának
megfelelően az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, és a határozati javaslatot
emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
382/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 81/2008./III.18./kt.számú, a mezőhegyesi
1006/7 hrsz-ú, 19.012 m2 nagyságú szántó,
erdő, kivett töltés és kivett tó művelési ágú,
külterületi ingatlan értékesítéséről döntő határozata
alapján, az előkészítés és az értékbecslés befejeztével,
az ingatlan értékesítésre történő meghirdetését
határozza el.
Felhívja a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével, az értékesítés érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008.december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a helyi iparüzési adóról,
valamint a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelettervezeteket.

A rendelettervezeteket az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Javasolja a testületnek, hogy a rendelettervezeteket együttesen vitassa meg.
- 15 Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy az Ügyrendi
Bizottság, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményéről tájékoztassa a testületet
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a helyi
iparüzési adóról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelettervezeteket
megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásukat.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a rendelettervezeteket megvitatta és
javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság , és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően
egyenként szavazásra bocsátja a rendelettervezeteket.
Javasolja a testületnek, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet
emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
38/2008./XII.17./ Ö.sz.rendelet
A helyi iparüzési adóról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a vállalkozók kommunális
adójáról 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 a SZMSZ-ben foglaltaknak/
39/2008./XII.17./Ö.sz.rendelet
A vállalkozók kommunális adójáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.
- 16 /6.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra. A képviselőtestület
korábbi ülésén a Polgármesteri Hivatal állományából 2009.január 1. i hatállyal 1
ügykezelői álláshely megszüntetéséről döntött,. ezért szükségessé vált a Szervezeti és
Működési Szabályzat döntésnek megfelelő módosítása.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
383/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 111/2008./IV.22./kt.sz.határozatával
jóváhagyott, Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2009.január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata III.fejezete 9/5. pontjának helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„A Hivatal állományi létszáma:
- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző,
- 28 fő ügyintéző,
- 1 fő közterületfelügyelő,
- 3 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó”.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK Szervezeti és
Működési Szabályzatának kiegészítésével kapcsolatos előterjesztést. / 7.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.

Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta, javasolja elfogadásra. A kiegészítést jogszabályi változás tette
indokolttá.
- 17 Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a 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:
384/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiegészítését 2009. január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:
III. Fejezete az alábbi 7. ponttal egészül ki:
- „a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök:
- igazgató
- általános igazgató-helyettes
- általános iskola igazgató-helyettes
-gazdasági vezető”
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK Általános
Iskolája Házirendjének módosításával és kiegészítésével kapcsolatos előterjesztést/
8.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta, és javasolja a testületnek, hogy az ÁMK Általános Iskolája
Házirendjének módosítását és kiegészítését hagyja jóvá.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a 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:
385/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési
Központ Általános Iskolája Házirendjének
módosítását és kiegészítését 2009.január 1-jei hatállyal
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.
- 18 A IV. fejezet B, és C, pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Munkarend az iskolában cím alatt. A Béke park 1. sz. épület munkarendje (nyitva tartás,
tantermek rendje, hetesek feladata, ügyeleti rendszer, szünetek rendje) érvényes a Kiskatonák
terén és a Diákotthonban lévő tanulócsoportok munkarendjére is. Az ettől való eltérést külön
jelzi a házirend.”
2.
a/
A IV. fejezet 2. alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ A hetesek fél 8-ra érkeznek.”
b/
A IV. fejezet 2. alpontjának 4. francia bekezdéséből az alábbi szövegrész hatályát veszti:
„- Az iskolatej eljuttatása, kiosztása, a megmaradt tej és az üres tárolók visszajuttatása.”
3.
a/
A IV. fejezet 5. alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A szünet végén az udvaron osztályonként sorakozni kell és együtt a tanterembe vonulni,
különös tekintettel az úttesten való átkelésre. A váltócipő használatáról az osztály tanítója
dönt, az időjárás függvényében.
- Rossz idő esetén a szünetet az aulában illetve a tanteremben töltjük.”
b/
A IV. fejezet 7. alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Az iskolaotthonos osztályok ebédeltetési rendje minden tanév elején kerül meghatározásra.
Az uzsonna időpontja: 14.45- 15.00 óra, ezen szükség esetén tanítód változtathat.
A délutáni szünetek az iskolaotthonos napirend szerinti időkben vannak.”
c/
A IV. fejezet az alábbi 8. ponttal egészül ki:
„A diákotthoni épület folyamatosan nyitva tart, de megérkezni 7.50-ig kell. A társalgóban
gyülekezünk.
A diákotthoni csoportok a második szünetben az ebédlőben fogyasztjuk el a tízórait.
Jó idő esetén a többi szünetet az udvaron, rossz idő esetén a társalgóban töltjük.
A délelőtt folyamán a földszinti mosdóhelyiségeket használhatjuk.”

- 19 d/
A IV. fejezet az alábbi 9. ponttal egészül ki:
„7.50-től a tanítási idő végéig látogatók az előtérben illetve az udvaron tartózkodhatnak”
Határidő: 2009.január 1.
Felelős: Soós Attila, az ÁMK igazgatója
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Centrál Élelmezési
Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítésével kapcsolatos
előterjesztést. / 9.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta, azt javasolja a testületnek elfogadásra. A Centrál Szervezeti és
Működési Szabályzatának kiegészítését szintén jogszabályi változás tette indokolttá.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a 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:
386/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiegészítését 2009.január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:
az SZMSZ V. Fejezete az alábbi alfejezettel egészül ki:
„vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- gazdasági vezető”
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a pénzügyi tárgyú
beadványokról szóló előterjesztést. /10.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az
előterjesztést megvitatta. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére nem javasolja a
testületnek a Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány, és a Reménytadó Alapítvány
anyagi támogatását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság
javaslatát fogadja el.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
- 20 A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
387/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel
a Mátrafüredi Plébánia Felújításáért
Alapítvány anyagi támogatásra irányuló
kérelmét, támogatni nem tudta.
Határidő. 2009.január 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
388/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel
a Reménytadó Alapítvány anyagi támogatásra
irányuló kérelmét támogatni nem tudta.
Határidő: 2009.január 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester : A testület tagjai megkapták az ÁMK Diákotthona
homlokzatfelújítási munkáinak kivitelezésére benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos
előterjesztést, mely a Közbeszerzési Bizottság javaslatát tartalmazza. Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta./
11.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyredi Bizottság elnöke, a Közbeszerzési Bizottság
tagja: A Közbeszerzési Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvitatta, és javasolja
a testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó DER Építő és Szigetelő BT-vel
kössön kivitelezői szerződést.
Csanádi István polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja
a testületnek.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok az
előterjesztést megvitatták, a Közbeszerzési Bizottság javaslatával egyetértve javasolják
a testületnek, hogy az ÁMK Diákotthona homlokzatfelújítási munkáinak kivitelezésére
a DER Építő és Szigetelő BT-vel kössön szerződést.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
- 21 A határozatot a polgármester kihirdette.
389/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a József Attila ÁMK
Diákotthon homlokzatfelújítása munkáinak
kivitelezésére szerződést köt – az egyszerűsített
közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb
árajánlatot adó DER Építő és Szigetelő BT-vel
/ címe: Orosháza Vásárhelyi út 79./.
A szerződés feltételeit az ajánlattételi felhívásban
és a kiviteli szerződéstervezetben meghatározottak
szerint kell rögzíteni.
Egyösszegű díj: 17.414.834,-Ft+3.482.967.,-Ft ÁFA
azaz 20.897.801,-Ft.
Vállalkozó a kivitelezést I.o. minőségben, az érvényben
lévő garanciális és szavatossági jogszabályoknak és az elkészített
kiviteli tervnek megfelelően köteles elvégezni.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés fent
meghatározott feltételekkel történő megkötésére.
Határidő: 2008.december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a leghátrányosabb helyzetű
kistérség fejlesztésére kiírt program keretében benyújtandó, az előző ülésen 2.3. helyre
sorolt pályázati projektekkel kapcsolatos tájékoztatót.
/ 12.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testületnek.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok a
tájékoztatót megvitatták, és javasolják, hogy a novemberi ülésen a 2. és 3. helyre sorolt
projektek tervdokumentációinak elkészítése érdekében polgármester úr kérjen tervezői
árajánlatot.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok 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:

390/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
utasítja a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat
- 22 a „Világörökség várományos Város városközpont
térburkolatok és park felújítás, rehabilitációja” és a
a „Világörökség várományos Város városközpont védett
parkjainak / Béke park, Szent György park/ felújítása” című
projektek megvalósításához szükséges tervdokumentációk
elkészítésére.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták tájékoztatás végett a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területfejlesztésért és építésügyért felelős
szakállamtitkárának a Mezőhegyesi majorok problémáinak megoldásához kért segítségkérő
megkeresésre írt válaszát. / 13.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/ Véleménye szerint
a levél plusz információt és lehetőséget nem tartalmaz.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai tájékoztatás végett megkapták a DélBékési Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatóját a társulás 2008.évi tevékenységéről. A
Társulás elnöke, Dr.Karsai József polgármester úr, a tájékoztatót a társulás valamennyi
képviselőtestületéhez eljuttatta.
Kéri a testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.
Egyéb bejelentések:
Csanádi István polgármester: Békés megye főjegyzője levélben fordult a testülethez
és kérte, hogy Békés megye Képviselőtestülete és bizottságai 2009.évi
munkaprogramjának előkészítése érdekében napirendi javaslataikat 2008.december 20-ig
juttassák el.
Kérdezi a testületet, kíván-e napirendi javaslattal élni ?
Javaslat nem volt.
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy ne éljenek napirendi javaslattal, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
391/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Békés megye Képviselőtestülete és bizottságai
2009. évi munkaprogramjának összeállításához
nem kíván napirendi javaslattal élni.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Alapszolgáltatási

Központ épületében lévő két garzon bérlakás közül az egyik megüresedett, a bérlő
elhunyt. Kéri a testületet, hogy a bérlakást egyenlőre ne adja bérbe.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
- 23 A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
392/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy nem ír ki pályázatot az önkormányzat
tulajdonában, az Alapszolgáltatási Központ épületében
lévő, Mezőhegyes, Kossuth u. 20/1 sz. alatti
33 m2.alapterületü üresen álló bérlakás hasznosítására,
azt nem kívánja bérbe adni.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai az ülés előtt megkapták a Petőfi
sétányon lévő volt könyvtár épület értékesítésével kapcsolatos előterjesztést./ előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a
testületnek.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok
az előterjesztést megvitatták. Javasolják a testületnek, hogy az ingatlant az
ingatlanforgalmi értéken, 12 millió Ft vételáron értékesítésre hirdessék meg, a pályázatot a
városi havilapban, a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a Békés megyei
Hírlapban jelentessék meg.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
393/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás
céljára szolgáló mezőhegyesi 4/3 hrsz- ú Petőfi sétányon
lévő 430 m2 területű ingatlant , melyből 190 m2 hasznos
terület, a hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő
ingatlanforgalmi értéken, 12 millió Ft vételáron értékesítésre meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására,
annak a városi havilapban, a város honlapján, a Polgármesteri

Hivatal hirdetőtábláján és a Békés megyei Hírlapban
történő közzétételére.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
- 24 Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az élelmezési
nyersanyagnorma változásról szóló előterjesztést. A képviselőtestület novemberi ülésén
jóváhagyta a 2009.január 1-től alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát. A szociális
gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjának megállapítását a
rendelkezésre álló adatok nem biztosítják, az adatok 2009.februárjában válnak ismertté,
ezért javasolja a testületnek, hogy a 353/2008./XI.25./ kt. sz. határozatát módosítsa, és
az élelmezési nyersanyagnorma változást 2009. március 1. napjától hagyja jóvá.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta, és javasolja a testületnek az élelmezési nyersanyagnorma változás 2009.
március 1. napjától történő jóváhagyását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és a 353/2008./XI.25./kt.sz.határozatát módosítsa úgy, hogy az új élelmezési
nyersanyagnormát 2009. március 1. napjától lehessen alkalmazni.
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
394/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 353/2008./XI.25./kt.sz.határozatát –melyben
a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
által biztosított étkeztetés 2009. január 1. napjától
alkalmazandó nyersanyagnormáját jóváhagytaaz alábbiak szerint módosítja:
„ a Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ által biztosított étkeztetés
2009. március 1. napjától alkalmazandó
nyersanyagnormáját”..
Erdődi Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Tótkomlóson
résztvett az Állati Hulladékkezelő Társulás közgyűlésén, ahol tájékoztatták a társulásban
résztvevő 24 települést, hogy a működéshez szükséges engedélyek várhatóan december
23-án rendelkezésre állnak. A társulásban való részvétel 5 éves kötelezettséggel jár. A
működési költségekhez lakosságszám arányosan kell hozzájárulni. Mezőhegyes városnak ez
874 e Ft-ot jelent.
Dr. Kerekes György képviselő, Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság

tagja:

- 25 A bizottság nevében javasolja a testületnek, hogy Csanádi István polgármester urat
2008.évi munkájának elismerésként 20.000,-Ft jutalomban részesítse, melynek kifizetését
adómentes juttatásként engedélyezze.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy személyét érintő kérdésben dönt a
testület, a döntéshozatalban nem kíván résztvenni, kéri kizárását. Átadta az ülés vezetését
Erdődi Zoltán alpolgármesternek.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Csanádi István
polgármestert jutalmának elbírálása idejére a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
395/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV.tv. 14.§./2/ bekezdése alapján
Csanádi István polgármestert jutalmának elbírálása
idejére a döntéshozatalból kizárja.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy akinek a bizottság javaslatával
kapcsolatban kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Polgármester
Javadalmazását Előkészítő Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
396/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Csanádi István polgármestert 2008.évi
munkája elismeréseként a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló módosított 1994.évi LXIV.tv. 4/A.§./1/ bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján 20.000,-Ft jutalomban
részesíti, melynek kifizetését adómentes juttatásként
engedélyezi.
Határidő: 2008.december 31.
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester

- 26 Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés idejét és napirendjeit:
1. A 2009.évi költségvetés
- első forduló Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A köztisztviselők 2009.évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt
célok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. A képviselőtestület 2007-2010-ig szóló gazdasági programjának időarányos
végrehajtása, a 2009.évi feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
4.Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesíthető forgalomképes
vagyontárgyak körére.
Előadó: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
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:
397/2008./XII.16./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Polgármestere
a képviselőtestület ülését 2009. január 27-én
16 órában állapitja meg az alábbi napirendekkel
1. A 2009.évi költségvetés
- első forduló Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A köztisztviselők 2009.évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt
célok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. A képviselőtestület 2007-2010-ig szóló gazdasági programjának időarányos
végrehajtása, a 2009.évi feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
4.Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesíthető forgalomképes
vagyontárgyak körére.
Előadó: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Csanádi István polgármester: A következőkben személyiségi jogot érintő
személyi ügyben tájékoztatja a testületet ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés a./ pontja alapján a képviselőtestület
zárt ülést tart.

Tekintettel arra, hogy személyi ügyben történő tájékoztatás az Alapszolgáltatási
Központot érintő ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.tv.
12.§./5/ bekezdésében foglaltak alapján kéri Kunné Horváth Izabellát az intézmény
- 27 vezetőjét, valamint az MKKSZ Városi Alapszervezetének titkárát, Molnárné Bozó
Ildikót, hogy a zárt ülésen vegyenek részt.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Agonás János és
Csomós Zsuzsanna képviselőket.
A SZMSZ szerint akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző
Agonás János
Csomós Zsuzsanna
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

