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

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2008. december 23-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Dobi Ferenc, Dr.Kerekes
György, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Soós Attila, Dr.Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Csomós Zsuzsanna, Hollós László képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző,
Szentmihályi Ferenc aljegyző, Molnárné Bozó Ildikó
titkárságvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes azt megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
1. Előterjesztés munkabérhitel felvételéről.
Kéri, hogy aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendet elfogadta.
Csanádi István polgármester: A rendkívüli ülés összehívását az tette indokolttá, hogy
a decemberi bérek kifizetéséhez munkabérhitelt kell felvenni. Az erről szóló előterjesztést
a testület tagjai megkapták.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a december havi bérek és segélyek kifizetése
érdekében 20 millió forint nagyságrendű munkabérhitel felvételét hagyja jóvá, és
hatalmazza fel a polgármestert a munkabérhitel szerződés megkötésére.
Uj Zoltán képviselő: A müködési forráshiány enyhítése érdekében egyéb működési
támogatás elnyerése érdekében harmadik körben beadott pályázat elutasításra került, az
jelzi a térség országgyülési képviselőjének hozzállását is.

-2 Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az előterjesztésben foglaltak kapcsán arról
tájékoztat, hogy a folyamatos likviditási problémák miatt a munkabérhitelre előreláthatólag
2009.március 15-ig szükség lesz. 2009-ben pedig nem fognak ÖNHIKI előleget
felvenni, mert nem tudható, hogy a pályázat benyújtásának milyen feltételei lesznek.
Ebben az évben vettek fel előleget, de az ÖNHIKI pályázatuk nem nyert. A MÁK
benyújtotta a felvett előlegre az azonnali inkasszót, és még komoly kamatteher is
jelentkezett.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
399/2008./XII.23./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
szóló módosított 2/2008./II.20./Ö.sz. rendeletének
21.§-a alapján a december havi bérek és segélyek
kifizetéséhez 20 millió forint nagyságrendű munkabér
hitel felvételét határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra,. hogy
a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését a
2009.évi költségvetéséből fedezi.
Vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak 2009.évet
érintő visszafizetését a 2009.évi költségvetésében minden
más kiadást megelőzően betervezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a munkabér
hitelszerződés megkötéséről.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Dobi Ferenc és
Dr.Kerekes György képviselőket.
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