Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
3/2009.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. március 31-én megtartott
ülésének nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc, Hollós László,
Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Soós Attila, Dr.Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Agonás János képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző,
Szentmihályi Ferenc aljegyző, Pálfi Péter a Csongrád megyei
Településtisztasági Kft műszaki vezetője,
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője,
Nagy János Centrál Élelmezés Szolgáltató Központ vezetője,
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp Erzsébet
csoportvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Csanádi István polgármester: A meghívón lévő, jelen ülés munkaterv szerinti
„”Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett
okokról és a szükséges tennivalókról” című 4.napirendi pont előadója Dr.Sárosi Tamás, az
ÁNTSZ Mezőkovácsházi Kirendeltségének vezetője arról tájékoztatta, hogy a tájékoztatót
jelen ülésre beterjeszteni nem tudta, és az ülésen hivatalos elfoglaltsága miatt sem tudott
volna megjelenni. Kérte, hogy a tájékoztatót a soron következő ülésen tűzze napirendre a
testület.
Javasolja a testületnek, hogy a meghívón lévő munkatervben szereplő 4. napirendi pontot
jelen ülés napirendjéről vegye le, és azt a munkaterv szerinti április 21-i ülése 6.
napirendi pontjaként vegye fel.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
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91/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 379/2008./XII.16./kt.sz.határozatával
elfogadott 2009. I.félévi munkatervét az
alábbiak szerint módosítja
„Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról,
az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a
szükséges tennivalókról” című 4. napirendi
pontját 2009.március 31-i ülése napirendjéről leveszi,
és azt a 2009. április 21-i ülése napirendjei közé,
6. napirendi pontként felveszi.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület előző döntése figyelembevételével
javaslatot tett a meghívón lévő napirendekre
Munkatervben szereplő napirendek:
1. Csongrád megyei Településtisztasági Kft tájékoztatója :
-Mezőhegyes városban végzett települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról,
- részletes költségelszámolása a 2008.évi közszolgáltatási tevékenységről.
Előadó: Dr.Koltainé Farkas Gabriella, a Kft ügyvezetője
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
Munkaterven kívüli napirend:
1. Előterjesztés költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008.évi CV.tv-ben foglaltakra végrehajtására.
2. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosított 4/2007./III.28./Ö.sz.rendelet módosításáról és
kiegészítéséről.
Egyebek
3. Előterjesztés Mezőhegyes Város Közfoglalkoztatási tervének az „Út a munkához”
program gyakorlati megvalósítására.
4. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ alapító okirata módosításáról,
- Előterjesztés az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről.
- Az ÁMK előterjesztése a 2009/2010-es tanévben két 5.osztály indítására.
5. Előterjesztés a polgármester keresetkiegészítés kiesésének kompenzálására.
6. A Művelődési és Sportbizottság tájékoztatója a várossá nyilvánítás egyes
rendezvényeiről, várható költségkihatásáról.
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7. Előterjesztés vagyontárgy értékesítéséről.
8. Előterjesztés pénzügyi tárgyú beadványokról
9. Szelekovszky László környezetvédelmi szakember szakvéleménye
a Szent György téri vérbűkk állapotáról.
10. Előterjesztés a szennyvizcsatorna közműhálózatra való rákötés arányának
növelése érdekében tervezett rákötési kampányról.
11,. Előterjesztés Fodor Lajosné mezőhegyesi lakos kérelméről.
12. Előterjesztés a Hársfa utca lakói kérelméről.
13. Előterjesztés Zsemberi Lajos mezőhegyesi lakos észrevételéről lakókörnyezete
közlekedési problémáinak megoldására.
14. Előterjesztés Suhajda Tibor mezőhegyesi lakosnak az önkormányzat tulajdonában
lévő fasor nyesési és tisztítási munkáinak elvégzésére benyújtott kérelméről.
15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítására,
értékesítésére.
16.. Előterjesztés Battonya Város Képviselőtestületének a Tótkomlós és Térsége
Állati Hulladékkezlési Önkormányzati Társulásban fennálló tagságának
felmondásáról.
17. Előterjesztés a DÉMÁSZ Zrt megkereséséről.
18. Az ivóvizminőségjavító program kapcsán Békés megye területi tervezőjének, az Aqua
Construct Zrt megkeresése, és a Dél-Alföldi Ivóvízminősáégjavitó Konzorcium
elnökének megkeresése az AQUAPROFIT Zrt meghatalmazására.
19. Békés megyei Vízművek Zrt vezérigazgatója nyilatkozta Mezőhegyes
szennyvizátemelő rekonstrukciós költségeinek előfinanszírozása tárgyában.
20. Pálháza és Komlóska polgármestereinek felhívása nemzeti zarándoklaton való
részvételre.
21. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott ajánlatokról.
22. Előterjesztés munkabérhitel felvételéről.
21. Előterjesztés külterületi zártkertek értékesítéséről
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet és a város lakosságát, hogy
Dr.Garay Erzsébet megyei háziorvos szakfelügyelő főorvos írásban arról értesítette, hogy
Dr.Guti Pál, Dr.Szegvári Péter, és Dr. Várkonyi László háziorvosok 2009. április 8-án
veszik át Gyulán, a Pándy Kálmán Kórház előadótermében praxisuk dolgozóival együtt
a „Békés megye lakóinak egészségéért NÍVÓDIJ 2008.” elismerő oklevelet.
A képviselőtestület nevében gratulál a háziorvosoknak és praxisuk dolgozóinak.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
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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:
92/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 15/2009, 16/2009, 18,19,20,21,22/2009,
23/2009,24/2009, 30/2009, 31,32/2009,
34/2009, 35/2009,36/2009,39/2009,
42/2009,43/2009, 49/2009,50/2009,
51/2009,52/2009,53/2009,54/2009,
55/2009,57/2009,58/2009, 59/2009,
60/2009, 61/2009, 66/2009,67/2009,
68/2009, 70/2009, 74/2009, 75/2009,
80/2009, 81/2009, 82/2009.kt.sz.
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Napirendek:
1.Napirendi pont tárgya : A Csongrád megyei Településtisztasági Kft tájékoztatója:
- Mezőhegyes Városban végzett települési szilárd és
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról,
- részletes költségelszámolása a 2008.évi közszolgáltatási
tevékenységről.
Napirend előadója: Dr.Koltainé Farkas Gabriella, a Kft ügyvezető igazgatója
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Kft tájékoztatóját.
A napirendet ügyvezető igazgató asszony helyett Fekete Istvánné gazdasági és
kereskedelmi igazgató-helyettes asszony terjesztette volna a testület elé, aki betegsége
miatt nem tudott megjelenni, ezért a napirendet Pálfi Péter úr, a Településtisztasági Kft
műszaki vezetője terjeszti a testület elé, ki az ülésen megjelent.
Kérdezi Pálfi urat, az írásos anyagot kivánja-e szóban kiegészíteni ?
Pálfi Péter Csongrád megyei Településtisztasági Kft műszaki vezetője: Nem kívánja
gazdasági és kereskedelmi igazgató-helyettes asszony által elkészített anyagot
kiegészíteni, nem szakterülete. A feltett kérdésekre, amennyiben tud, választ kíván adni.
Csanádi István polgármester: A Kft tájékoztatóját a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
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a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleménye mellett a Pénzügyi Bizottság véleményét is
tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a tájékoztatót megvitatták. A tájékoztatóban foglaltak kapcsán több
megoldást igénylő kérdés merült fel, igy :
Mezőhegyes városban több vállalkozás nem rendelkezik a szilárd hulladék elszállítására
közszolgáltatási szerződéssel. Ez érthetetlen, mivel korábban ezzel a témával testületi
ülésen több alkalommal foglalkoztak. Számukra egyértelmű volt, hogy a Kft a szükséges
lépéseket megtette. Ez megoldást igényel, javasolja, a Kft kösse meg a közszolgáltatási
szerződéseket, ha ennek kapcsán probléma merül fel, kérje az önkormányzat segítségét,
hiszen a képviselőtestület az önkormányzati rendelet betartásában érdekelt.
A közszolgáltatási díj meg nem fizetéséből eredő kintlévőség közel 3,5 millió forint.
Ennek adók módjára történő behajtása érdekében az önkormányzat eddig is mindent
megtett. Az eredményességhez azonban szükség van a Kft által szolgáltatott pontos
adatokra, ehhez kérik a Kft segítségét.
Kérik továbbá a segítséget a településen magánszemélyeknél keletkező veszélyes
hulladék gyűjtéséhez, elhelyezéséhez. Információt kérnek arról, hogy a Kft más
településeken ezt hogyan oldja meg, mivel a veszélyes hulladék palettája igen széles, ezt
a kérdést nem lehet megkerülni. .
Az ülés nyilvánosságára tekintettel kéri a város lakosságát, hogy az építési törmeléket az
átrakó állomásra szállítsák ki, ennek feltételeit a Településtisztasági Kft- vel együtt
megteremtették. Mindezt azért tartotta szükségesnek elmondani, mert az átrakó állomásra
eddig építési törmelék nem került kiszállításra. Javasolják a Kft tájékoztatójának
elfogadását.
Uj Zoltán képviselő: Egyetlen véleménye lenne a tájékoztatóval kapcsolatban.
Minden évben tájékoztatást kapnak a Kft-től, mely tartalmazza az előző év részletes
költségelszámolását. Az utóbbi megvitatása során a bevételek és kiadások
tekintetében minden évben megakadnak. Minden évben kérik a Kft-től az átláthatóság
érdekében az egyszerű kimutatást. Az a probléma, hogy a mezőhegyesi
átrakó állomás lebontott költsége, díja, tonna mennyisége nem áttekinthető számára, mint
ahogy a. diszpécser szolgálat, tevékenység általános költsége az adatokból nem vetíthető le.
Úgy érzi, nem kézzelfogható, mindig annyi információt csepegtetnek, amennyi feltétlenül
szükséges. Az általános adatokból nem tűnik ki, hogy például jövő év elején mennyivel
több szemétmennyiségre számíthatnak. A költségekből nem tudják kiszámítani,hogy a Kft
milyen mérvű emelésre fog javaslatot tenni.
Pálfi Péter Csongrád megyei Településtisztasági Kft műszaki vezetője: Képviselő úr
díjkalkulációval kapcsolatban feltett kérdéseire, nem gazdasági szakemberként, konkrét
választ nem tud adni, azonban számított ilyen jellegű kérdésre, ezért pénzügyes vezetőktől
informálódott. A díjkalkulációban szereplő diszpécser szolgálat költsége nullás, a.
műszaki gazdasági irányítás költsége a 4.610.268,-Ft, azt a lakosságszám és hulladék
mennyiség alapján számítják ki, ez magában foglalja az un. járulékos költségeket ezek: a
postai díj, adminisztráció, telefonköltség, bérköltség, rezsiköltség, ügyvezetés, amortizáció
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díja, nyomtatvány költség, irodaszer, javítás karbantartás, könyvelés,. oktatás, továbbképzés
költsége, és egyéb szolgáltatások.
Lakossági közvetlen költség: gépjármű bérleti és lízing díja, egyéb bérleti díj, és az
alvállalkozó díjazása.
A veszélyes hulladék gyűjtését Szegeden és környékén az ISPA program keretében,
hulladékudvarokban oldják meg.
A hulladékudvarba a lakosság ingyenesen beviheti a veszélyes hulladékot. Ezek elszállítását
alvállalkozóval végeztetik.. Mezőhegyesen is ki lehetne alakítani, akár az átrakó állomás
területén is. A hulladékudvarok létesítésének megvannak a szabályai.
Csanádi István polgármester: Lehet, hogy nem Pálfi úrnak kellene a kérdést feltenni, de
csak a kiadást látják, a bevételi oldalt kevésbé.
Uj Zoltán képviselő: Minden településnek, ahol közszolgáltatást végeznek, ezt a
kalkulációt küldik meg, csak más számadatokkal.
Mezőhegyes esetében más a helyzet. A szemétszállító autót pályázati úton nyerték,
melyhez a Kft önerő biztosításával járult hozzá, tehát itt nem lehet lízing díj, a jármű amivel
az alvállalkozó dolgozik, az az önkormányzaté. Ennek az autónak csak üzemanyagköltsége,
javítás és szervíz költsége szerepelhetne a kalkulációban. Ez a díjkalkuláció csak azokon a
településeken állja meg a helyét, ahol nincs átrakó állomás, és saját gépjárművel sem
rendelkeznek.
Azt kéri, hogy a következő tájékoztatóval olyan díjkalkulációt adjanak, melyben az itteni
átrakó fix költségei szerepelnek. Ezt a tisztánlátás és az átláthatóság érdekében.
kéri.
Pálfi Péter Csongrád megyei Településtisztasági Kft műszaki vezetője:
Gépjárművekkel kapcsolatosan: Mezőhegyesről a tömörített hulladékot a deponálási helyre
el kell juttatni, és ezt, valamint a szelektív hulladék szállítást is saját gépjárművével végzi a
Kft, és ezek költségei is itt jelennek meg. Képviselő úr kérést továbbítani fogja.
Hollós László képviselő: A veszélyes hulladékok egy konténerben elhelyezhetők ?
Pálfi Péter Csongrád megyei Településtisztasági Kft műszaki vezetője: Nem
helyezhetők el egy konténerben. Ez a konténer úgy néz ki, mint egy garázs, és többféle
edényzet van benne.
Szűcs Sándor képviselő: Nem egyszerű dolog a veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló
hulladékudvar a létesítése, melyet igény esetén a Kft felé kellene jelezniük.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Kérdezi Pálfi urat, ha valaki szemétgyűjtő
edényt cserél, ahhoz szükséges a közszolgáltatási szerződés módosítása ?
Pálfi Péter Csongrád megyei Településtisztasági Kft műszaki vezetője: Igen, kellene a
szerződést módosítani.
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terjesztését. Kéri, hogy Uj Zoltán képviselő úr kérését tolmácsolja a Kft vezetése felé, azt,
hogy a következő évi tájékoztatóval a részletes költségelszámolásban az átláthatóság
érdekében a Mezőhegyesi átrakó állomás díjkalkulációja fix összegben szerepeljen.
Javasolja a testületnek, hogy a Csongrád megyei Településtisztasági Kft-nek Mezőhegyes
városban végzett települési szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási
tevékenységről szóló tájékoztatóját 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:
93/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Csongrád megyei Településtisztasági Kft
Mezőhegyes városban végzett települési szilárd és
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló tájékoztatóját elfogadta.
Erdődi Zoltán alpolgármester az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester : Javasolja a testületnek, hogy a meghívón lévő,
munkatervben szerepelő „ Beszámoló Mezőhegyes Város Hulladékgazdálkodási tervében
foglalt feladatok végrehajtásáról” és a „Mezőhegyes Város Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálata” című 2. és 3. napirendi pontokat együttesen vitassa meg.
Javasolja továbbá, hogy a testületi ülés anyagának 8.sz.mellékletét, mely a Szent György
téri parkban lévő vérbükk állapotfelmérését, szakvéleményét tartalmazza, a napirendekkel
együtt vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta
2.Napirendi pont tárgya: Beszámoló Mezőhegyes város Hulladékgazdálkodási tervében
foglalt feladatok végrehajtásáról
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
3.Napirendi pont tárgya: Mezőhegyes Város Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálata
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a hulladékgazdálkodási terv
kihirdetéséről szóló rendelettervezetet, mellékletével, a hulladékgazdálkodási tervvel
együtt, valamint Mezőhegyes Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát.
A hulladékgazdálkodási tervet, és a Környezetvédelmi Programot is két évente

- 8 felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a változások figyelembevételével Szelekovszky
László környezetvédelmi főtanácsos készítette el, ki az ülésen megjelent. A
képviselőtestület januári ülésén Hollós László képviselő úr javaslata alapján a testület
döntött arról, hogy a Szent György téri parkban lévő vérbükk megmentése érdekében
szakértőt kér fel. A feladatra Szelekovszky László urat kérte fel, aki a vérbükk
állapotfelmérését elvégezte és szakvéleményében javaslatot tett annak megmentésére.
A hulladékgazdákodási tervet és a környezetvédelmi programot a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, a rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményezte.
Kérdezi Szelekovszky urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ?:
Szelekovszky László környezetvédelmi főtanácsos: Nem kíván szóbeli kiegészítést
tenni.
Csanádi István polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák
a testületet.
Erdődi Zoltán alpolgármester az ülésterembe visszatért.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság mind a hulladékgazdálkodási tervet, mind a környezetvédelmi programot
megvitatta. A hulladékgazdálkodi tervet két évvel ezelőtt is megvitatták. Megállapította,
hogy a hulladékgazdálkodásban jó úton haladnak. Az anyag megállapításai megerősítették
azt, hogy a hulladékgazdálkodást és a környezetvédelmet komolyan veszik, és azt helyén
kezelik. Egyetértettek a tervben tényszerűen felsorolt feladatokkal, melyeket a városnak
meg kell oldani, ezek közül néhánynak a megvalósítására már tettek lépéseket pl. a
szelektív hulladékgyüjtés, ami évek óta működik a városban, és nem mindig alakult úgy,
ahogy szerették volna, mivel két szelektív hulladékgyüjtő szigetet meg kellett szüntetni,
mert az ott élő lakosok nem rendeltetésszerűen használták azt.. Más területen megfelelő
módon működik. Újabb hulladékgyűjtő sziget kialakítását akkor tartaná célszerűnek, ha
változás állna be a gondolkodás módban.
Veszélyes hulladékról az előző napirend kapcsán már szólt.. Ebben Szelekovszky úr
szakmai tanácsára számítanak.
A volt szeméttelep használaton kívül van. Az önkormányzat anyagi lehetőségének
függvényében a rekultivációt elvégzik.
Megfogalmazásra került az anyagban a zöldhulladék kérdése. A kérdés azonban ettől
bonyolultabb. Nagyságrendileg jóval nagyobb a város zöldterülete, mint a környéken lévő
településeké. A zöldhulladék kérdésével foglakozniuk kell.
Az előző napirend kapcsán is szólt arról, hogy az építési törmelék elhelyezésének feltételét
megteremtették.
A hulladékgazdálkodási terv és a környezetvédelmi program aktualizálása megtörtént, az
abban megfogalmazottak szerint kell a városnak a programot végrehajtania. Ezekkel a
gondolatokkal együtt javasolja a hulladékgazdákodási tervet és a környezetvédelmi
programot elfogadásra.
Szelekovszky úrnak a vérbükk megmentése érdekében készített szakértői véleményét
támogatta a bizottság és a végrehajtásban számítanak tevékeny szakmai segítségére.
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hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről szóló 7/2007./III.28./ Ö.sz.rendelettel
módosított 27/2004./IX.29./Ö.sz.rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra.
Szelekovszky László környezetvédelmi főtanácsos: A veszélyes hulladékkal
kapcsolatban: létre kell hozni a hulladékudvart, amit az átrakó állomáson javasol
létrehozni.
Rekultivációval kapcsolatban: a végrehajtással országosan is probléma van, hiányoztak az
anyagi és tárgyi feltételek. Ettől függetlenül el kell végezni.
Zöldhulladékkal kapcsolatosan: a zöldhulladékot komposztálni kell, ebben a Ménesbirtokkal
lehetne együttműködni. Kitűnő trágya anyag, jobb mint a szerves, a komposztot két évente
kell a földbe visszaforgatni. Az elindulás nehéz.
Vérbükkel kapcsolatosan: a szakvélemény a helyszíni szemlekori állapotot
tartalmazza. A szegedi egyetem rendelkezik olyan műszerrel, ami a fa belső állapotát
is kimutatja. Ezzel kellene megvizsgálni, és szeretné még egy alkalommal
teljes egészében a fát átvizsgálni, és ennek eredményeként a fát teljes egészében
kezelni. A vegyszeres kezelést azonban már most el kell kezdeni.
Szűcs Sándor képviselő : Komposztáló helynek vannak-e egyéb beruházási feltételei, a
földterület biztosítása nem gond. ?
Szelekovszky László környezetvédelmi főtanácsos. Nincs sem előírása, sem járulékos
költsége. Ennek helyeként az átrakó állomás melletti területet tudná elképzelni.
Csanádi István polgármester: Az átrakó melletti terület magántulajdonban van. A
zöldhulladék kapcsán a Ménesbirtok Zrt-vel tárgyalt, aki felajánlotta a város
zöldhulladéka elhelyezésére a tulajdonában lévő 39.majori volt istálló épületét. Ez zárt,
lebetonozott épület.
Szelekovszky László környezetvédelmi főtanácsos: A z istálló épület is megfelelő
erre a célra.
Hollós László képviselő: Sajnos a város szélein lévő erdős területek tele vannak
illegálisan lerakott kommunális hulladékkal. Kinek a feladata ennek rendbetétele ? Hogyan
lehetne ezt szankcionálni ? Nem lehetne-e ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni, ha nem
tudják kinyomozni az elkövetőket. Sok a papírhulladék, abból lehetne következtetni
az elkövetőkre.
Csanádi István polgármester: A közelmúltban a Ménesbirtokkal közösen
szemétfelszámoló akciót hajtottak végre, 7,5 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Ennek
szállítási költsége 80 e Ft volt. Tudomása szerint ha nincs tettes, nem lehet feljelentést
tenni. Az lenne a lakosság kötelessége, és érdeke is, hogy óvja környezetét, és ha
tudomással bír az elkövetőről, feljelentést tegyen. Sajnos az emberek késő éjszaka helyezik
el a szemetet, igy a tettenérés nehéz, és ha az bekövetkezik, a szankcionálás sem könnyű
az előbb említettek miatt.
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Ómezőhegyesen 1-2 sorház között elképesztő mennyiségű szemét halmozódik fel.
Olyan lakossági jelzés is érkezett, hogy a szennyvízszippantás költségét megspórolva
a szennyvizet a szabadba vezetik ki. Ebben a dologban mindenképpen intézkedni kell.
Csanádi István polgármester: Ő is rendelkezik ilyen információval. A szükséges
intézkedést még a nyári időszak előtt megteszik.
Hupucziné Győrki Julianna : Közterületen illegálisan lerakott szeméthulladékot több
esetben vizsgálta át a közterületfelügyelő, sajnos egyetlen esetben sem fordult elő, hogy az
elkövető személyére utaló íráros nyomot találtak volna. Ismeretlen tettes ellen lehet
feljelentést tenni, de nagyon nehéz, szinte lehetetlen az elkövető személyének kiderítése.
Legbiztosabb a tettenérés.
Csanádi István polgármester: Igen a tettenérés az elfogadható, ami rendkívül nehéz.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A legnagyobb probléma az, hogy a lakosság
még tettenérés esetén sem vállalja a feljelentést, és a tanúskodást sem.
Egyet tud ígérni, ha az illegális szemételhelyezés elkövetése bizonyítható, szabálysértési
eljárás keretében nagyon komoly szankciót fog alkalmazni.
Csanádi István polgármester: Megköszöni Szelekovszky úrnak a hulladékgazdálkodási
terv és a város környezetvédelmi programja felülvizsgálatának elkészítését..
Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, a hulladékgazdálkodási terv
kihirdetéséről szóló 7/2007./III.28./ Ö.sz.rendelettel módosított 27/2004./IX.29./
Ö.sz.rendelet módosításáról 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/
9/2009./IV.1./Ö.sz.rendelet
A hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről szóló
7/2007./III.28./Ö.sz.rendelettel módosított 27/2004./IX.29./Ö.sz.
rendelet módosításáról.
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és a Képviselőtestület
103/2001./IX.19./kt.sz.határozatával elfogadott és az 50/2007./III.27./Ö.sz.határozatával
felülvizsgált Mezőhegyes Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatában
javasolt módosításokat, valamint ezek alapján átdolgozott Környezetvédelmi Programot
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:
94/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 103/2001./IX.19./kt.sz.határozatával
elfogadott, legutóbb az 50/2007./III.27./
kt.sz. határozatával felülvizsgált Mezőhegyes
Város Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatában javasolt módosításokat,
valamint az ezek alapján átdolgozott Környezetvédelmi
Programot elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi
Programban előírt intézkedések megvalósítását
kísérje figyelemmel és azok betartásáról a
képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy kérjék fel Szelekovszky
László környezetvédelmi tanácsost, a Templomkertben lévő, helyi védelem alatt álló
vérbükk megmentésére az állagmegóvási munkálatokban történő tevőleges szakmai
közreműködésre.
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:
95/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
felkéri Szelekovszky László környezetvédelmi
főtanácsost a mezőhegyesi 716 hrsz-on, a Templomkertben lévő
helyi védettség alatt álló vérbükk megmentése érdekében, annak
állagmegóvási munkálataiban történő tevőleges szakmai közreműködésre.
Határidő: 2009. április 20.
Felelős: Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv-ben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatos előterjesztést./ előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/ Az előterjesztés
értelmében az önkormányzat intézményeinek alapító okiratát 2009.május 31-ig módosítani
kell. A törvény szellemében került előterjesztésre a testületi ülés anyagának 3.sz.melléklete,
az ÁMK alapító okiratának módosítása.
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Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta, javasolja a testületnek az előterjesztésben lévő határozati
javaslatok határozattá emelését.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatokat emelje
határozattá.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
96/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2009. június 1-éig
módosítani fogja, mivel a költségvetési szerv további
működése 2009. július 1-je után is indokolt. A Polgármesteri
Hivatalt a módosítás után közhatalmi költségvetési szervként fogja
besorolni.
A Polgármesteri Hivatal kötelezettséget 2009.május 31-ig a jelenleg
hatályos alapító okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatában és
egyéb szabályzatokban foglaltak szerint vállalhat.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés kihirdetéséről és
az alapító okirat jogszabály által előírt határidőben történő
Képviselő-testületi előterjesztéséről.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
97/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát
2009.március 31-én módosítani fogja, mivel a költségvetési szerv
további működése 2009. július 1-je után is indokolt.
A József Attila Általános Művelődési Központ a módosítás után
közszolgáltató költségvetési szervként azon belül közintézményként fogja
besorolni. A József Attila Általános Művelődési Központ kötelezettséget
2009.május 31-ig a jelenleg hatályos alapító okiratban, Szervezeti és Működési
Szabályzatában és egyéb szabályzatokban foglaltak szerint vállalhat
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és az alapító okirat jogszabály által előírt határidőben történő
Képviselő-testületi előterjesztéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
98/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ alapító okiratát
2009. június 1-éig módosítani fogja, mivel a költségvetési szerv
további működése 2009. július 1-je után is indokolt.
A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ módosítás után
közszolgáltató költségvetési szervként azon belül közüzemként
fogja besorolni.
A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ kötelezettséget
2009.május 31-ig a jelenleg hatályos alapító okiratban, Szervezeti Működési
Szabályzatában és egyéb szabályzatokban foglaltak szerint vállalhat
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés kihirdetéséről
és az alapító okirat jogszabály által előírt határidőben történő
Képviselő-testületi előterjesztéséről.
Határidő: 2009.május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
99/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát 2009. június 1-éig
módosítani fogja, mivel a költségvetési szerv további működése
2009. július 1-je után is indokolt.
Az Alapszolgáltatási Központot a módosítás után közszolgáltató
költségvetési szervként azon belül közintézményként fogja besorolni.
Az Alapszolgáltatási Központ kötelezettséget 2009.május 31-ig a
jelenleg hatályos alapító okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatában
és egyéb szabályzatokban foglaltak szerint vállalhat
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés kihirdetéséről
és az alapító okirat jogszabály által előírt határidőben történő
Képviselő-testületi előterjesztéséről.
Határidő: 2009.május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester az ülésterembe visszatért.
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
/ 1.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
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Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. A Képviselőtestület Saját és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása és kiegészítése a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv-ben foglaltak alapján került előkészítésre. A törvény
értelmében a Polgármesteri Hivatal csak akkor végezhet közszolgáltatást, ha arra
önkormányzati rendeletben felhatalmazást kap. Javasolja a testületnek a rendelettervezet
elfogadását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi 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/
10 /2009./IV.1./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/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az „Út a munkához” program
keretében előkészített Közfoglalkoztatási tervet, és az erről szóló előterjesztést, csatolva a
Dél- Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltsége vezetőjének
és Mezőhegyes Város Szociális Kerekasztala véleményét.
Az előterjesztést és a Közfoglalkoztatási tervet a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy a terv együttes ülésen került megvitatásra, kéri a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság véleménye mellett a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést és a Közfoglalkoztatási tervet a bizottságok megvitatták.
A hivatal által előkészített anyagot jónak, mindenre kiterjedőnek tartották és fontosnak a
program elindítását.
A testületi ülés városi televizión történő közvetítésére tekintettel a város lakosságának
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segélyezett 9 hónapon át tartó tevőleges foglalkoztatására kerül sor, mely hasznára válik
az egész városnak.. A foglalkoztatás költségének 95%-át az állam finanszírozza, 5%-át az
önkormányzatnak kell fedezni. Ez komoly feladatot jelent az önkormányzatnak. 100 főt
foglalkoztatni 9 hónapig nem egyszerű, ehhez minden segítséget megadnak a hivatalnak.
Javasolják a Közfoglalkoztatási terv elfogadását.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A tervet formailag is, és az abban szereplő tartalmat is
maximálisan jónak tartja.
Magával az „Út a munkához” programmal van gondja. Ez a program a feszültségeket
nem tudja megoldani. Nem munkához keresnek embert, és ez országosan is igaz, hanem az
embereknek próbálnak munkát kreálni. Az állam 67 millió forintot ad erre a célra, és a
100 főnek 9 hónap alatt 848 e Ft-ot fognak bérként kifizetni. Annyit, amennyit
Mezőhegyesen átlagban keresnek a munkahellyel rendelkező dolgozók.
Nem lenne probléma, ha e mögött tevőleges munka volna. Ha a terv szerint megy, akkor
a fáról nem fog leesni levél, mivel 27 fő fog állandóan gereblyézni. Van olyan
intézményük, ahol ez már működik. Az ÁMK-ból 9 takarítónőt küldtek el, és oda
helyeznek ugyanannyi közfoglalkoztatottat..
Van olyan település, ahol levegő felelősnek nevezik az ilyen foglalkoztatottat az
iskolában, ugyanis csak az a feladata, hogy nyissa és csukja az ablakot. Ez 60 ezer forintos
bérért túlzás. Azt tudja mondani, hogy meg kell nézzék, és biztosítani kell a munka
világába való átjárhatóságot.
Nagyon köszöni a hivatalnak, hogy a Gránic Kft-nek lehetőséget biztosított arra, hogy
április-tól októberig foglalkoztathat olyanokat, akik a Kft-nél dolgoztak, és most ismét
munkaszerződéssel fogják foglalkoztatni őket.
Figyelemmel kísérte más településeken is a program végrehajtását. Az a véleménye, hogy
Nagy Béla addig lenne Medgyesegyháza polgármestere, míg a dinnyeföldről beszólítja az
őstermelők által ott foglalkoztatott embereket. Ezek az emberek havonta fognak bért
kapni.. Tapasztalatból tudja, hogy ezek az emberek ezt nem tudják kivárni, ezek ahhoz
vannak szokva, hogy naponta vagy hetente kapnak bért. .Tovább megy, napközben itt
dolgoznak majd, és ha beindul a Ménesbirtoknál a címerezési munka, délután ott fognak
napszámban dolgozni. Próbálják meg, másnap reggel munkába állítani őket. A város
lakosságát irritálni fogja, hogy ezek az emberek gyakorlatilag munka nélkül jutnak
jövedelemhez..Ezt a véleményét Simon Gábor államtitkár úrnak is elmondta
Nagykamaráson, jelentős számú őstermelő jelenlétében. Őt nem fogja tudni meggyőzni
senki, hogy egy vállalkozó, ha 50 embert foglalkoztat, és ezután adót fizet az
államkasszába, az nem jobb megoldás, mint az ilyen foglalkoztatás. Az a véleménye, hogy
ebből a foglalkoztatásból a tényleges munka világába való visszajutást nem tudják
biztosítani..
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Bizottsági ülésen a közfoglalkoztatási terv
kapcsán a szavazásnál tartózkodott. A tartózkodás nem a tervnek, hanem az „Út a
munkához program”-nak szólt. Miért kellett éveken keresztül a kisvállalkozókat,
középvállalkozókat, intézményeket, olyan helyzetbe hozni, hogy jelentős számú
elbocsátásokra kényszerültek ? Most pedig az önkormányzatok nyakába varrni, hogy
munkát adjon, holott évekig az volt szlogen, hogy a munkahelyteremtés nem feladata az
önkormányzatnak, igazából ez nem is munkahelyteremtés, hanem törvény által előirt

- 16 lehetőség, törvényben meghatározott feladat, amit végre kell hajtani.. Ezeket a dolgokat
nem szabad elhallgatni, kár volt ilyen helyzetbe hozni az önkormányzatokat és az embereket
is.
Dr.Kerekes György képviselő: Országos programot nem lehet településekre szabottan
elkészíteni.Van olyan település, ahol nincs jelentős mennyiségű szezonális munka. A
program nem azért van, hogy az embereknek keressenek valamit, amivel az idejüket
eltölthetik, és szórakozzanak velük, és ne engedjék, hogy érdemi és értelmes munkát
végezzen. Azok, akik értelmes munkát végeznek, ebbe a programba be se kerültek. Ezek az
emberek szociális segélyezettek, amit részükre bérként a Kormány biztosít, az az a pénz,
amit egyébként szociális segélyként fizetne ki. Ha valaki munkát talál, akkor a
programból kikerül. Ez nem befolyásolja és gátolja a munkanélkülieket abban, hogy
munkahelyet találjanak. A bérfizetéssel kapcsolatosan: az, hogy Mezőhegyesen hozzá
szoktatták őket a napi fizetéshez, máshol ez nem így működik. Álláspontja szerint a
közfoglalkoztatásban résztvevőknek ez sokkal jobb megoldás, mintha kevesebb szociális
segélyből tengődnének. A vállalkozók és az őstermelők pedig kössenek szerződést a
a dolgozókkal, és azokat akkor nem fogja bevonni a programba az önkormányzat.
Soós Attila képviselő: Véleménye szerint is paradox helyzet, hogy az ÁMK
vonatkozásában a képviselőtestület létszámleépítésre kényszerült, és most az elvonásra
került területekre kapnak 9 fő közfoglalkoztatottat. Ezt értelmetlen és logikátlan dolognak
tartja. Annyi pozitívuma van, hogy tényleg néhány intézménynek a működését fogja
segíteni, és intézményként fogják a hatását érezni, például a Centrál, amikor a címerező
időszaki munkások és diákok ellátását kell majd biztosítani, amit a jelenlegi létszámmal
nem tud megoldani, és plusz létszámot nem kell felvennie. Ugyanezt mondhatja el az
ÁMK Diákotthona nyári kiadására is, amikor a címerező diákok megjelennek. Kétségtelen,
hogy van az intézményre nézve anyagi pozitívuma is.
Csanádi István polgármester: Sok jó gondolat hangzott el a hozzászólások során Az „Út
a munkához” program polgármesterek kezdeményezésére született meg. Vannak olyan
települések, ahol a lakosság 70%-a segélyből él. Minden településre ezt a programot nem
lehet egyformán alkalmazni. A mezőgazdasági tevékenység időszaki, ők ezzel szemben 9
hónapon át biztosítanak munkát. Ő is ellenzi azt, hogy a 100-an sepregessenek, a
közmunka nem ebből áll, ezért a közfoglalkoztatási tervben hasznos és tevőleges
munkát adnak az embereknek. pl önkormányzati intézmények működésébe besegíteni, út
– járda építés, csatornahálózat rákötési munkálataiba történő besegítés,
növénytermesztés.
Egyetért Csomós képviselőnővel abban, hogy nagyon nehéz ezeket az embereket a munka
világába visszavezetni. Azokat, akik a kezdeményezést tették, biztos, hogy a
segítőszándék vezette. Aki akar, és tud is, az a programból kiválhat. Aki nem tud, annak
a programban való részvétel lehetőséget ad a munkavégzésre, melynek fejében
minimálbért és nem segélyt kapnak, hanem munkabért, amit családjukra fordíthatnak. A napi
fizetés nem jó gyakorlat, de ennek nem az önkormányzat és a Kormány az oka.. A
programot mindenképpen jó lehetőségnek tartja, hasznos az abban résztvevőknek és az
önkormányzatoknak is.
Uj Zoltán képviselő: Nem kívánt hozzászólni, de az elhangzottak miatt mégis megteszi.
Próbálta több oldalról megközelíteni a témát. A Kormányprogramot
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vagy részt vesz benne, vagy nem. A programban résztvevők 9 hónapon keresztül
lehetőséget kapnak a munkavégzésre, ennek fejében bért kapnak, ami könnyebb, mint 60
fokos hőségben címerezni. Nem érti, hogy miért degradálják le azoknak az önkormányzati
dolgozóknak a munkáját, akik az önkormányzat parkfenntartásán dolgoznak, mivel
ezeknek az embereknek egy része is ezt a munkát fogja végezni, vagy az ÁMK-ban éppen
takarítani, a Centrálban pedig mosogatni fog.
Azokra, akik naponta önkormányzati alkalmazottként is, ezt a munkát végzik azt
mondják, hogy ez nem munka, nem ér pénzt ? Dehogynem munka,. a segélyeseknek ez
egy lehetőség a semmi után. Ezeket az embereket leminősítik azzal, hogy a programban
részt vesznek és nem fognak semmit csinálni. Dehogynem, a közfoglalkoztatási tervben
fel van sorolva, hogy ki mit fog végezni. Az apparátus aki a programot előkészítette nagy
munkát végezett.. Ezek az emberek munkájukkal az intézményeknek komoly segítséget
nyújtanak. A Kormány ezzel valamilyen szinten ezeket az embereket munkára fogja nevelni.
A program véleménye szerint segítséget ad az abban résztvevőknek, 9 hónapon keresztül
megélhetést biztosítanak számukra, ezzel jó fog járni az önkormányzat, mert adót fizetnek,
és a helyi kereskedők, ahol ezek az emberek vásárlóként fognak megjelenni. Nagyon jól
tudták, hogy ezeknek az embereknek egy része, amikor segélyes volt, mit csinált a pénzzel.
Ez a program ráneveli őket, hogy igenis dolgozni kell.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Úgy vitatkoznak a programról, mintha 3 év tapasztalata
állna mögöttük. Nem is érti, hogy miről vitatkoznak. Csomós képviselő asszony a
programot munkaadóként vitatja. Mindenkinek igaza lehet, hogy kinek mennyire, az majd a
tapasztalatok birtokában derül ki. Örülne, ha egy év múlva a gyakorlati tapasztalatokról
beszélhetnének, és arról, hogy a programból mit profitáltak. Ezért azt kéri, hogy arról,
amiről nem rendelkeznek tapasztalattal, azaz a program hasznosságáról, ne nyissanak vitát.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően
Mezőhegyes város Közfoglalkoztatási tervét fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
100/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló módosított 1993.évi
III. tv. 37/A.§./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - jegyzőkönyv mellékletét képező - Mezőhegyes Város
2009.évi Közfoglalkoztatási tervét elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási
tervet küldje meg a Magyar Államkincstár Békés
megyei Igazgatóságának, és gondoskodjon a terv maradéktalan
végrehajtásáról
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
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szóló előterjesztést, csatolva az intézmény igazgatójának e tárgyban benyújtott
beadványát. Megkapták továbbá az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiegészítéséről szóló előterjesztést, valamint az ÁMK igazgatójának beadványát, melyben
kéri, hogy a képviselőtestület engedélyezze, hogy a három 4. osztályt összevonják és az
összevonást követően a 2009/2010-es tanévben két 5.osztályt indítsanak. / 3.sz.melléklet
jegyzőkönyv csatolva/
Tekintettel arra, hogy az alapító okirat módosítása, valamint az osztályösszevonás
átszervezésnek minősül, csatolta a jogszabályban előírt fórumok véleményét tartalmazó
jegyzőkönyveket. Az alapító okiratot, a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítését
és az osztályösszevonásról szóló előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Művelődési és
Sportbizottság megvitatta.
Javasolja a testületnek, hogy az előterjesztéseket együttesen vitassák meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kéri az ÁMK alapító okirata
6. pontjában szereplő „2010 évi” szövegrészt „2010.január 1-től” szövegrészre
módosítani.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki jegyző asszony módosító javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák
a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztéseket megvitatta, és javasolja a testületnek az ÁMK alapító okiratának
jóváhagyását, az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata előterjesztésnek
megfelelő kiegészítését, és engedélyezze, hogy az ÁMK a 2009/2010-es tanévben
két 5.osztályt indítson.
Hollós László képviselő, Művelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztéseket megvitatta, és javasolja a testületnek az ÁMK alapító okirata
jóváhagyását, Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését, és engedélyezze, hogy
az ÁMK a 2009/2010-.es tanévben két 5.osztályt indítson.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és
a Művelődési és Sportbizottság javaslatát fogadja el, az ÁMK alapító okiratát jegyző
asszony módosító javaslatának megfelelően hagyja jóvá.
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:
101/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló módosított
1992.évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a alapján, figyelemmel közoktatásról szóló módosított
1993.évi LXXIX. törvény 37. §-, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-ára a József Attila Általános Művelődési Központ alapító
okiratát 2009. június 1. napjával az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése:








Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Első alapító okirat száma:
Költségvetési szerv közfeladata a
közoktatási törvény szerint:
Működési köre:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alapvető szakágazat:

2. Irányító és fenntartó szervének neve,
székhelye:

Mezőhegyes Város Képviselőtestületének
József Attila Általános Művelődési Központja
József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.szám
11/1992 (VII.1.) Ö. számú rendelet
Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
852010
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.

3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
 Tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató szerv
 Közszolgáltató szerv fajtája alapján:
Közintézmény
 Közoktatási tv. szerint:
Többcélú intézmény
4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 5 évre szóló
határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992/X.8./ korm. rendelet 5.§ /2/
bekezdése alapján.
 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről
szóló módosított 1992. évi XXII. törvény szerint.
 Az intézményt határozatlan időre hozták létre.
5. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
 A vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont
köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont
elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.) rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
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6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alaptevékenység megnevezése

Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

Szakfeladat száma
2009. évi
2010.01.01.-től
751922

841901

801115

851011

-

851012

801214

852011
852021

801225

852012
852022

Napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás (szorgalmi időben)

805113

855914

Sajátos nevelési igényű tanulók
általános iskolai tanulószobai
nevelése

-

855915

-

869042

921815

910502

923127

910121

-

931204

Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyerekek
óvodai nevelése

Általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása

Ifjúság - egészségügyi gondozás
Művelődési központok, házak
tevékenysége
Közművelődési könyvtári
tevékenység
Iskolai, és diáksport - tevékenység,
támogatása

6.2 Költségvetési szerv kisegítő tevékenysége:
A kisegítő tevékenységek aránya a költségvetési szerv kiadásaiban 15%.
Kisegítő tevékenység megnevezése
2009. évi
Diákotthoni, kollégiumi
szálláshelynyújtás

Diákotthoni, kollégiumi
szálláshelynyújtás sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára
Óvodai intézményi közétkeztetés

551315

Szakfeladat száma
2010.01.01.-től
855921
559011

551326

855922

552312

562912

Iskolai intézményi közétkeztetés

552323

562913

Kollégiumi intézményi
közétkeztetés

552334

562914

Alapfokú művészet-oktatás

801313

852031
852032

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

805410

856011

Máshová nem sorolt kulturális
tevékenység

926018

910201

-

479901

Tankönyvforgalmazás költségvetési
szervnél
7. Telephelyei:
Intézményegység
Megnevezése
Óvoda
Diákotthon
Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola
Közművelődés és könyvtár

Telephely
Címe
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.szám
Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2. szám
Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
Mezőhegyes, Szent György tér 10.
Mezőhegyes, Béke park 1. szám
Mezőhegyes, Kórház u. 24/1. szám
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szám
Mezőhegyes, Béke park 1. szám

telefonszáma
30/445-9086
30/445-9087
30/445-9088
68/466-008
68/466-103
30/445-9084
30/445-9085
68/466-103

8. Maximális gyermek-, tanulólétszám:
8.1 Óvodai nevelés
- Kozma F. u. 17. sz.óvoda férőhelyek száma
- Ruisz Gy. u. 2.sz.óvoda férőhelyek száma
- Csokonai u. 1. sz. számú óvoda férőhelyek száma

50 fő
50 fő
45 fő

Az óvodára vonatkozó 25 fős maximális létszámot, legfeljebb 20 %-kal lehet átlépni a nevelési év
indításánál, ha az óvódában legfeljebb két óvodai csoport indul, továbbá függetlenül a csoportok
számától, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.
8.2 Iskolai nevelés maximális létszám
8.2.1 Évfolyamok száma: 8 évfolyam
Tagozat megnevezése: -1.- 4. évfolyam
5. – 8. évfolyam
8.2.2 Sajátos nevelési igényű tanulók (enyhén értelmi
fogyatékos) nappali rendszerű szegregált oktatása
Iskolába felvehető maximális tanulólétszám
8.2.3 Sajátos nevelési igényű tanulók (pszichés fejlődés
zavarai) integrált oktatása (dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia)
Képzésre felvehető maximális tanulólétszám

26 fő/osztály
30 fő/osztály
30 fő

50 fő

8.3 Diákotthon:
- férőhely száma
- maximális létszám foglalkozásoknál

8.4 Művészeti ágak, tanszakok megnevezése

95 fő
27 fő

a) neművészeti ág tanszakai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxafon,
gitár, zongora, hegedű, szolfézs
Maximális létszám
b) táncművészeti ág tanszakai: modern kortárs tánc, néptánc,
c) képző és iparművészeti ág tanszakai.: grafika, festészet
d) színművészeti ág tanszakai: színjáték

15 fő

Maximális létszám b.-d, pontoknál

20 fő

Záradék: A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének József Attila Általános
Művelődési Központjának alapító okiratát Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
101/2009. (III.31) sz. kt. határozatával 2009. június 1. hatállyal hagyta jóvá.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg a Békés megyei Államkincstárnak.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Csanádi István polgármester

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és a
Művelődési és Sportbizottság javaslatát fogadja el, az ÁMK Szervezeti és
Működési Szabályzatának kiegészítését az előterjesztésnek 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:
102/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX.tv.
102.§./2/ bekezdés f. / pontjában kapott felhatalmazás
alapján a József Attila Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását és kiegészítését 2009.április 1-től az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A X. fejezet Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja; kapcsolattartás a gyermekjóléti
szolgálattal és az iskola egészségügyi szolgáltatóval”
„Az ÁMK rendszeres kapcsolatot tart” alcíme
az alábbi d./ ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a d.) pont jelölése e.) pontra változik:
„ d.) a körzetileg illetékes Nevelési Tanácsadóval, illetve a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal.”
A X. fejezet az alábbi negyedik alcímmel és szövegrésszel egészül ki:
„Kapcsolat a Mezőkovácsházi Nevelési Tanácsadóval illetve a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal
A Közoktatási törvény 30. § (7) bekezdése szerint: Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő
foglalkozásra jogosult. A fejlesztő foglalkozás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az
iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
Ha a pedagógus véleménye szerint a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzd, pedagógiai szakvélemény kíséretében és a szülővel egyetértésben kéri a
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lépésekről, és kéri a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
vizsgálatát.
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulót – jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a szakértői és
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az iskola
igazgatója mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól,
az iskola – a Közoktatási törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c)
pontjában meghatározott időkeret terhére – egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni
foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a
többiekhez.
Az iskola biztosítja a fejlesztéshez szükséges személyi (a szakvéleményben meghatározott
szakember biztosítása) és tárgyi feltételeket (fejlesztőszoba, fejlesztőeszközök), illetve a
szakvéleményben előírt óraszámot.
A kapcsolattartásért a mindenkori kijelölt kapcsolattartó a felelős.
A kapcsolattartó feladata:
- rendszeres konzultáció a Nevelési Tanácsadó munkatársaival
- szakmai megbeszéléseken való részvétel
- dokumentumok előkészítése az ellenőrzésekhez.”
Határidő: 2009. április 1.
Felelős: Soós Attila, az ÁMk igazgatója
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és
a Művelődési és Sportbizottság javaslatát fogadja el, engedélyezze, hogy a
József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskolája a 2009/2010-es tanévben
két 5.osztályt indítson.
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:
103/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a közoktatásról szóló módosított 1993.évi
LXXIX.tv. 102.§./2/ bekezdés c./ pontja alapján
engedélyezi, hogy a József Attila Általános
Művelődési Központ az Általános Iskolájában
a 2009/2010-es tanévben két 5. osztályt
indítson.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak keresetkiegészítésére jogosultak köréről, mértékéről és a
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előterjesztést / 4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Kormányrendelet rendelkezése a polgármesterekre nem terjed ki, igy nem
jogosultak a havi keresetkiegészítésre. Az előterjesztés ennek kompenzálására tesz
javaslatot.
Tekintettel arra, hogy személyét érintő kérdésben dönt a testület, a döntéshozatalban
nem kíván résztvenni, kéri kizárását. Átadja az ülés vezetését Erdődi Zoltán
alpolgármesternek.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármestert
a havi keresetkiegészítése kompenzálása módjának megállapítása idejére, személyes
érintettség miatt a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
104/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Csanádi István polgármestert a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990.évi LXIV.tv. 14.§./2/
bekezdés alapján havi keresetkiegészítése kompenzálása
módjának megállapítása idejére, a döntéshozatalból
kizárja.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy az előterjesztés alapján a Polgármester
Javadalmazását Előkészítő Bizottság tegye meg javaslatát.
Tekintettel arra, hogy a bizottság elnöke az ülésről távolmaradását jelentette be,
kéri Dr. Kerekes György képviselőt, a bizottság tagját, hogy tegye meg javaslatát.
Dr.Kerekes György képviselő, Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést megvitatta. A Kormányrendelet alapján a
polgármestereknek nem jár havi keresetkiegészítés. A jövedelemkiesés kompenzálása az
előterjesztés alapján két módon történhet. A bizottság javasolja a testületnek, hogy a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a képviselők tiszteletdíjáról szóló
módosított 1994.évi LXIV.tv. 4/A.§-a alapján Csanádi István polgármestert a havi keresetkiegészítés kompenzálására 2009. január 1-től 2009.december 31-ig havi bruttó 15 e Ft
jutalomban részesítse, melynek kifizetésére két részletben, június 30-ig illetve december
20-ig kerüljön sor.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta.
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülésről távolmaradását bejelentette,
kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság tagját, tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. A Polgármester Javadalmazását Előkészítő bizottság javaslatával egyetértett,
azt támogatta.
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Kérdés, vélemény nem volt.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Polgármester
Javadalmazását Előkészítő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, Csanádi
István polgármestert 2009. január 1- től- 2009.december 31-ig havi bruttó 15 e Ft
jutalomban részesítse, melynek kifizetésére két részletben, június 30-ig illetve december
20-ig kerüljön sor.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
105/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított
1994.évi LXIV. tv. 4/A.§-ában foglalt
rendelkezés alapján Csanádi István polgármestert
2009. január 1-től 2009.december 31-ig havi
bruttó 15.000,-Ft , azaz bruttó 180 .000,-Ft jutalomban részesíti,
melynek kifizetését két egyenlő részletben,
2009.június 30. napjáig, és 2009.december 20. napjáig
rendeli el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Művelődési és
Sportbizottság tájékoztatóját a várossá nyilvánítás 20. évfordulójára tervezett városi
rendezvények tervezetéről és azok várható költségkihatásáról.
/ 5.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A tájékoztatót és a rendezvényprogramot a Művelődési és Sportbizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy a tájékoztatót együttes ülésen vitatták meg, kéri a Művelődési és
Sportbizottság elnökét, hogy a Művelődési és Sportbizottság mellett a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja.
Hollós László képviselő, Művelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság a várossá
nyilvánítás rendezvényprogramját, az ahhoz kapcsolódó költségeket a Pénzügyi Bizottság
költségcsökkentő javaslatait figyelembe véve annyiban módosítaná, hogy Mezőhegyes két
olaszországi, és két romániai testvérvárosát nem hívnák meg az április 25-i rendezvényre,
hanem csak a júniusban megrendezésre kerülő lángosolimpiára , illetve a tűzijáték
elmaradna.
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Javasolja, hogy néhai Kassai Béla polgármester emlékére tervezett emléktáblát bronzból
készíttessék el Bányai József szobrászművész úrral, az általa megajánlott
200 e Ft-áron. A Mezőhegyes Képes album újranyomtatását rendeljék meg.
Az évfordulós rendezvényeket a város költségvetésének kímélése érdekében a város
honlapján, és a városi televízióban tegyék közzé, más reklámot nem javasol.
A testület Lapis András szobrászművésztől 225 db ezüst és 225 db fém réz-nikkel emlékérmét rendelt meg. Az emlékérmék tárolására díszdobozokat lehet megrendelni a
mellékelt anyag szerint.
Csanádi István polgármester: Kéri aki Hollós László képviselő úrnak, a Művelődési
és Sportbizottság elnökének módosító javaslatával, azzal ért egyet, hogy Mezőhegyes két
olaszországi, és két romániai testvérvárosát április 25-i rendezvényre ne hívják meg,
és a tervezett tűzijátékot a rendezvényprogramból vegyék ki, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: néhai Kassai Béla polgármester emlékére készítendő
bronz emléktáblával kapcsolatosan aggálya, hogy a bronz egy idő után oxidálódik.
Arról is szó volt korábban, hogy az emléktáblán a platán levél is megjelenik.
Hollós László képviselő, Művelődési és Sportbizottság elnöke: A platán levél is része
lesz az emléktáblának, és a város címere is. A bronztól, mint anyagtól nem félne, az I.
világháborús emlékmű anyaga is bronz, és nem oxidálódik.
Csanádi István polgármester: Bányai József szobrászművész csak bronz anyagból
hajlandó elkészíteni ?
Hollós László képviselő, Művelődési és Sportbizottság elnöke: Nem, más anyagból is
elkészítené.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A Szent György napi rendezvénnnyel egy napon
lesz a várossá nyilvánítás 20.évfordulója első napi rendezvénye.. Ennek kapcsán tájékoztat
arról, hogy az ÁMK aulájában „Korona és kard” címmel kiállítás kerül megnyításra, és
április 24-én a Római Katólikus templomban fúvós kvartett ad koncertet, vasárnap reggel
Szent mise lesz, Dr. Balhunyecz Mihály fog misét celebrálni, aki Kerkai díjas, ajánlja
figyelmébe a neveléssel foglalkozóknak.
Uj Zoltán képviselő: A rendezvényprogramot, annak költségvetését áttekintve javasolja
a költségek csökkentése érdekében, hogy tekintsenek el a forralt bor és pogácsa kiadásától,
ezzel 200 e Ft megmarad. Ez személyes javaslata.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Nem tartja jó ötletnek Uj képviselő úr javaslatát.
Az volt a cél, hogy a lakosságot minél szélesebb körben vonják be az ünnepségbe.
Laczó Andrást és az operaházi borlovagokat is e célból hívták meg.

- 27 Uj Zoltán képviselő. Arra gondolt, hogy olyan bortermelőket hívjanak meg, akik boraikat
népszerűsíthetnék, és ez nem kerülne a városnak pénzbe.
Szűcs Sándor képviselő. Ezen a programon egy team dolgozott. Jó ez igy, hogy
a munkát romba döntik ? Ha van ötlet, akkor korábban kellett volna ide hozni.
Tiszteljék meg az előkészítőket azzal, hogy elfogadják a javaslatukat.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért Szűcs képviselő úr javaslatával, azzal,
hogy a Művelődési és Sportbizottság módosító javaslatának megfelelően fogadják el a
várossá nyilvánítás 20.évfordulójára tervezett rendezvényprogramot, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az előző részszavazati arányok figyelembevételével
javasolja a testületnek, hogy a Művelődési és Sportbizottság javaslatának megfelelően
a várossá nyilvánítás 20. évfordulója programtervét az abban szereplő költségekkel
együtt fogadja el.
Kéri,. hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
106/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Művelődési és Sportbizottságnak
várossá nyilvánítás 20 évfordulójára
beterjesztett rendezvényprogramját,
az abban szereplő költségekkel alábbiak szerint fogadta el:
Április 24. (péntek)
14.00- „Szomszédvár” meghívásos gyermek labdarúgótorna az ÁMK
tornacsarnokában
díjazás: 3 kupa+3 foci =20.000,-Ft
üdítő
=10.000,-Ft
30.000,-Ft
17.00 – MEDOSZ –Kinizsi: öregfiúk labdarúgómérkőzés
az ÁMK tornacsarnokában
1 bográcsos vacsora
25.000,-Ft
19.00 – „Hegyes boys” koncertműsor az ÁMK színháztermében
a bográcsosból 10 főre
8.000,-Ft
Április 25.( szombat)
9.00 – „Gránictúra” kerékpáros kirándulás
(versenyfeladatokkal Mezőhegyes határában)
Díjazás 10.000,-Ft

25.000,-Ft
8.000,-Ft

10.000,-Ft

- 28 10.00- Mezőhegyes a korzón falfestés és térképkészítés
(előmunkálatok a közhasznú munkásokkal) 100.000,-Ft

100.000,-Ft

10.30 – Ramsoe kvartett koncert a Szent György templomban
tiszteletdíj: 80.000,-Ft (pályázati pénzből)

80.000,-Ft

11.00- gyermek aszfaltrajzverseny a Polgármesteri Hivatal előtt
kréták+ díjazás 10.000,-Ft

10.000,-Ft

14.00 - Ünnepi Önkormányzati ülés ( előadó Csanádi István – Kun Mihály)
1, Várossá nyilvánításhoz vezető út előadó : Csanádi István
2, 225 éves a Mezőhegyesi Ménesbirtok előadó Kun Mihály
3, A művészeti iskola növendékeinek műsora
4, Testvérvárosok köszöntője
5, Érempáros nyilvános árverése (Csanádi István)
6, Laczó András és barátainak köszöntője
7, Pezsgőbontás és programismertetés ( Csanádi István)
(pezsgő, üdítő:10.000,-Ft)
10.000,-Ft
17.00- Eredményhirdetések az ÁMK aulájában:
1, „Az én városom” vagy „ Szent György lovag és a sárkány”
pályázat ismertetése
(díjazás 10.000,-Ft)
2, „Gránictúra” díjazása

10.000,-Ft

„Koronák és kardok” Molnár Éva képzőművész kiállításának megnyitója az aulában
(száll+ útiköltség=100.000,-Ft (pályázati pénz)
100.000,-Ft
„Katonai relikviák” Isaszegi János tábornok gyűjteményének bemutatása
szállítási költség (kisbusz)
15.000,-Ft
17.30 – ifjú tehetségek komolyzenei hangversenye az aulában
útiköltség térítések + üdítő
18.00 – Szabadtéri programok

20.000,-Ft

(néptánc Mezőhegyes- Gyula, mazsorett; fúvós

19.00 – „Operaházi borlovagok” Laczó András operaénekes és művésztársainak
műsora
tiszteletdíj+ útiköltség =220.000,-Ft ( pályázati pénz)
220.000,-Ft
20.000 – Márió koncert

tiszteletdíj+útiköltség +ÁFA

21.00 – Nosztalgia Discó Toldi Sándor
erősítés, hangosítás, világítás, tiszteletdíj (100.000,-Ft)
Egyéb költségek: reklámanyagok dekorációk
forralt bor, tea, 300ft/fő; pogácsa 15-20 kg

252.000,-Ft
100.000,-Ft
10.000,-Ft
200.000,-Ft

- 29 összes költség: 1.200.000,-Ft
ebből pályázati keret : 400.000,-Ft
Egyéb lehetséges költségek a reklámkiadások
A rendezvénysorozat költségeinek fedezetét az önkormányzat
2009.évi költségvetésében szereplő rendezvények, ünnepségek részére elkülönített
keret terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Művelődési és
Sportbizottság javaslatának megfelelően néhai Kassai Béla polgármester úr halálának
évfordulójára emléktáblát helyezzen el a Polgármesteri Hivatal főbejárata melletti
homlokzaton, az emléktábla 30x40cm-es bronzból készült dombormű legyen, rajta
„Kassai Béla tanácselnök-polgármester 1973-2002.” felírattal, a felírat egyik oldalán egy
platánfa levél, másik oldalán Mezőhegyes város címere. Bizza meg Bányai József
szobrászművészt az emléktábla elkészítésével, melynek költségét a művész úr
árajánlatának megfelelően 200.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg. Hatalmazza fel
arra, hogy az emléktábla költségnek fedezetéhez történő pénzeszköz átadásról- az előzetes
megállapodásnak megfelelően - a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-vel megállapodást kössön,
az emléktábla költségének önkormányzatot terhelő összegét az önkormányzat 2009.évi
költségvetésében szereplő, rendezvények ünnepségek részére elkülönített keret terhére
biztosítsa.
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:
107/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy néhai Kassai Béla polgármester
úr halálának évfordulójára emléktáblát helyez el a
Polgármesteri Hivatal főbejárata melletti homlokzaton.
Az emléktábla leírása: 30x40 cm-es bronzból készült dombormű,
rajta „Kassai Béla tanácselnök-polgármester 1973-2002.” felírat.
A felírat egyik oldalán egy platánfa levél, másik oldalán Mezőhegyes
Város címere. Megbízza Bányai József szobrászművész urat, hogy
az emléktáblát készítse el.
Az emléktábla költségének fedezetét művész úr árajánlatának
megfelelően 200.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy az emléktábla költségének
fedezetéhez történő pénzeszköz átadásról - az előzetes
megállapodásnak megfelelően - kössön megállapodást
a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-vel.
Az emléktábla költségének önkormányzatot terhelő összegét
az önkormányzat 2009.évi költségvetésében szereplő,
rendezvények, ünnepségek részére elkülönített keret terhére biztosítja.
Határidő: 2009. április 20.
Felelős: Csanádi István polgármester
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album újranyomtatását 1000 példányban 1.275,-Ft/db+ÁFA rendelje meg. Az
újranyomtatás költségének önkormányzatot terhelő összegét az önkormányzat 2009.évi
költségvetésében szereplő rendezvények, ünnepségek részére elkülönített keret terhére
biztosítsa. Hatalmazza fel arra, hogy a Mezőhegyes Képes album újranyomtatási
költségének fedezetéhez történő pénzeszköz átadásról - az előzetes megállapodásnak
megfelelően a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-vel megállapodást kössön.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
108/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a település várossá nyilvánításának
20.évfordulója alkalmából 1000 példányban megrendeli a
Mezőhegyes Képes Album újranyomtatását 1.275,-Ft/db+ÁFA
értékben.
Utasítja a polgármester, hogy a Mezőhegyes Képes Album
újranyomtatási költségének fedezetéhez történő pénzeszköz
átadásról - az előzetes megállapodásnak megfelelően a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt-vel megállapodást kössön.
Az újranyomtatás költségének önkormányzatot terhelő összegét az önkormányzat
2009.évi költségvetésében szereplő rendezvények, ünnepségek részére elkülönített keret
terhére biztosítja.
Határidő: 2009. április 20.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javaslatot tesz a 225 db ezüst, és a 225 db fém emlékérem
árára. Tekintettel arra, hogy az érmék felét a Ménesbirtok Zrt átveszi és fizeti, kikérte
vezérigazgató úr véleményét is. Javasolja, hogy az ezüst érmék árát
10.000,-Ft+ÁFA, a fém érmékét 3.000,-Ft +ÁFA összegben állapítsa meg a testület.
Az árak csak 2009-ben legyenek érvényesek.
Uj Zoltán képviselő : Ebben a díszdoboz ára is benne van ?
Csanádi István polgármester: Nem, ez csak az érme ára.
Hollós László képviselő : Lapis András művész úr a diszdobozokból több darabot fog
rendelkezésre bocsájtani, melyekből mindenki kiválaszthatja a neki tetszőt.
Csanádi István polgármester: Egyetért, az érméket a Polgármesteri Hivatalban
megvásárolhatják, a diszdobozt pedig művész úrtól.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ez kivitelezhetetlen. Nincs együtt az a 112 ember, aki
az érméket megvásárolja. Javaslata, hogy aki megrendeli az érmét és előre kifizeti, az
kiválaszthatja a díszdobozot, amit egyszerre megrendelnek művész úrtól.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2009.évben a réznikkel érmét 3000,-Ft+ÁFA áron értékesítsék, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2009.évben az ezüst érmét 10.000,-Ft+ÁFA áron
értékesítsék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az előző részszavazati arány figyelembevételével az alábbi határozatot
hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
109/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a várossá nyilvánítás 20. évfordulója
és a Ménesbirtok alapításának
225. évfordulójára kiadott emlékérmék árát az
alábbiak szerint állapítja meg :
-az ezüst érme 10.000,-Ft/db+ÁFA
- a réz-nikkel érme 3000,-Ft/db+ÁFA
Az árak csak a 2009. évi értékesítésre vonatkoznak.
Az érmék értékesítésének lebonyolítására felkéri
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. A rendezvényprogram alapján a 2009. április 25-i
ünnepi testületi ülésen kerül sor az 1.sorszámú ezüst és réz-nikkel érme árverésére
Kéri, hogy a kikiálltási árra tegyenek javaslatot.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a kikiálltási ár az értékesítési árral legyen azonos.
Csanádi István polgármester. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2009. április 25-i
ünnepi testületi ülésen megtartandó árverésen a licit alapja az 1 sorszámú ezüst érme
esetében 10.000,-Ft+ÁFA, a réz-nikkel érme pedig 3000,-Ft+ÁFA legyen,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
110/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a várossá nyílvánítás 20. és
a Ménesbirtok alapításának 225. évfordulójára
kiadott emlékérmek 1. sorszámú példányait
a 2009. április 25-i ünnepi testületi
ülésen árverésre bocsátja.
Az árverésen a licit alapja :
az ezüst érme esetében 10.000,-Ft+ÁFA,
a réz-nikkel érme esetében 3000,-Ft+ÁFA.
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intézkedés megtételére.
Határidő: 2009.április 25.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a vagyontárgyak
értékesítéséről szóló előterjesztést. / 6.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A testületi korábbi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
előterjesztésben szereplő vagyontárgyakat értékesíti, melyek értékének meghatározására
szakértőt kértek fel. Az előterjesztés a szakértő értékbecslése alapján került előkészítésre.
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés együttes ülésen került megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság
véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja a testületnek, hogy a szakértő által
megállapított értéken értékesítsék a gépjárműveket.
Dr.Kerekes György képviselő: A közelmúltban az interneten látott árverést, ahol
szintén gépjármű került a hivatalos értéket jóval meghaladó értéken értékesítésre.
Kérdése lenne, az internetes árverés megfelel-e a nyílt eljárási szabályoknak ? Kéri ezt a
lehetőséget válasszák, hátha többet kapnak a gépjárművekért. A minimum kikiáltási ár a
szakértő által megállapított ár legyen
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A vagyonrendelet értelmében semmi akadálya.
Vagyont értékesíteni nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás útján lehet, az árverés a
versenyeztetés egyik formája.
Dr.Kerekes György képviselő: Az interneten ez egy nyílt oldal, ahol van egy nyitó és
egy záró érték és a tétemelés is kötött.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért, mind a három gépjárművet árverés útján próbálják meg
értékesíteni.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kéri, hogy a testület határozza meg a licit alapját.
Alacsonyabb nem lehet, mint a szakértő által megállapított érték.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben
lévő 3 db gépjármű vagyontárgyat internetes árverés útján értékesítsék és a licit alapja a
szakértői értékbecslésben meghatározott érték legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

- 33 elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
111/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló módosított 41/2006./XII.20./Ö.sz.
rendelet 12.§./1/ bekezdése alapján az önkormányzat
tulajdonában lévő, az alább felsorolt ingó vagyontárgyakat nyílt pályázati
rendszerben, interneten történő árverés útján kívánja értékesíteni.
1. IFA W 50 LA/F tipusú, 1983-as évjáratú, forgalomból
véglegesen kivont iszapszippantó tehergépjármű,
2. Mercedes 1619 tipusú, 1977-es évjáratú, forgalomból véglegesen kivont
szemétgyűjtő tehergépjármű,
3. Mercedes-Benz 322131 tipusú 1964-es évjáratú, forgalomból véglegesen
kivont tüzoltó gépjármű.
A vagyontárgyak kikiáltási árát az alábbiak szerint állapítja meg:
1-es sorszám alatti vagyontárgy esetében : 550.000,-Ft+ÁFA
2-es sorszám alatti vagyontárgy esetében: 220.000,-Ft +ÁFA
3-as sorszám alatti vagyontárgy esetében: 200.000,-Ft+ÁFA
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2009.április 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a pénzügyi tárgyú
beadványokról szóló előterjesztést. / 7.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság tagját, tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. A Szeretet Angyali Alapítvány támogatását nem javasolja, mivel az alapítvány
a 2008. júniusában kapott támogatást nem a kért célra használta fel.
A Medicopter alapítványnak 10 e Ft támogatást javasol. Polgár város Önkormányzatának
kérelmét, melyben két Polgár városában élő, gázrobbanást szenvedett család anyagi
támogatását kéri, nem javasolta támogatásra, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére.
Murinyi József költő verseskötete kiadásához az Acordia Kiadó kérelmét ne támogassák,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendelete csak társadalmi és civil szervezet
támogatását teszi lehetővé. A verseskötet kiadásának támogatása iránt Murínyi úr
forduljon a „Mezőhegyes Városért” alapítványhoz. A TV2 által felajánlott „Kalandjárat”
című turisztikai és életmód műsorban való bemutatkozás lehetőségével az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel ne éljenek.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, a Szeretet Angyalai alapítvány anyagi támogatásra irányuló
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210/2008./VII.14./kt.sz.határozatában kapott támogatást nem a kért célnak megfelelően
használta fel.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
112/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Szeretet Angyalai alapítványnak beteg
gyermekek részére kért anyagi támogatásra irányuló
kérelmét nem támogatta, tekintettel arra, hogy az alapítvány a képviselőtestület
által 210/2008./VII.14./kt.sz.határozatában egy 7 hónapos légzési
elégtelenséggel született halásztelki kisfiúnak kért támogatást
nem a kért célnak megfelelően használta fel, azt
a SOTE II. Gyermekklinika Hematológiai Osztálya
betegeinek vásárolt játékokra fordította.
Határidő: 2009. április 30. határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Medicopter
Alapítványnak az egész országra kiterjedő gyors, és hatékony légimentés elősegítése
érdekében, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében 10 e Ft
támogatást nyújtson. A támogatás fedezetét a 2009.évi költségvetésben elkülönített
beteg gyermekek gyógykezelésének támogatására elkülönített alap terhére biztosítsák.
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:
113/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a Medicopter Alapítványnak az
egész országra kiterjedő hatékony és gyors
légimentés elősegítése, a szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében
10 e Ft anyagi támogatást nyújt.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2009.évi költségvetésében,
a beteg gyermekek gyógykezelésének támogatására
elkülönített alap terhére biztosított.
Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi
XXXVIII.tv. 13/A.§./2/ bekezdés értelmében kötelezi
a Medicopter Alapítványt arra, hogy a nyújtott
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2009.
november 30-ig számoljon el.
Felhívja az alapítvány figyelmét,. hogy a támogatás
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén az alapítványt visszafizetési kötelezettség terheli.
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Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, és Polgár Város Önkormányzata anyagi támogatásra irányuló
kérelmét, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére ne támogassa.
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:
114/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
Polgár Város Önkormányzata anyagi támogatásra
irányuló kérelmét melyben két több gyermekes polgári
család anyagi támogatását kéri, az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel támogatni nem tudta
Határidő: 2009. április 30. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, az Acordia Kiadó Kft-nek Murínyi József költő, mezőhegyesi lakos
3. verseskötete kiadásának támogatására irányuló kérelmét ne támogassa, tekintettel arra,
hogy a helyi társadalmi szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról
szóló 13/2007./VI.27./ Ö.sz. rendelet csak társadalmi és civil szervezetek támogatását teszi
lehetővé.
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:
115/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Acordia Kiadónak Murinyi József költő
mezőhegyesi lakos 3.verseskötetete kiadásának támogatásra
irányuló kérelmét támogatni nem tudta, mivel a helyi
szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználásról
szóló 13/2007./VI.27./ö.sz.rendelete csak társadalmi és
civil szervezetek támogatását teszi lehetővé.
Határidő: 2009.április 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, a Kereskedelmi TV2 által felajánlott lehetőséggel a „Kalandjárat”
című turisztikai és életmód műsorban a város nevezetességeinek bemutatásával ne
éljenek.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
116/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Kereskedelmi
TV 2 által felajánlott lehetőséggel , a „Kalandjárat” című turisztikai
és életmód műsorban a város nevezetességei bemutatásának
lehetőségével nem kíván élni.
Határidő. 2009. április 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009.évre tervezett
szennyvízcsatorna rákötési kampányról szóló előterjesztést. / 9.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták, javasolják a testületnek elfogadásra. A Békés
megyei Vízművek Zrt kedvezményes lehetőséget biztosít a szennyvizcsatorna-hálózat
rákötésére. Kéri az érintett lakosokat, hogy a kedvezményes lehetőséget kihasználva, minél
többen kössenek rá a csatornahálózatra.
Csanádi István polgármester: A lehetőség valóban kedvező.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el.
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 kihírdette:
117/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz
csatorna közműhálózatra való rákötések
arányának növelése érdekében a lakosságot
érintő díjkedvezményekre vonatkozóan kössön
a Békés megyei Vízművek Zrt-vel együttműködési
szerződést.
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Felelős: Csanádi István polgármester
Dr.Kerekes György képviselő: Az előterjesztés ellen szavazott, az elvvel nem ért egyet.
Rendkívül diszkriminatívnak tartja a kedvezményes lehetőséget azokkal
a lakosokkal, szemben akik a szennyvízhálózatra kedvezmény nélkül kötöttek rá. Akik
pedig nem kötöttek rá, most kedvezményt kapnak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Részben ért egyet képviselő úrral.
Az önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózatot pályázati pénzből, jelentős összegű
állami támogatással építette ki, és 90%-os rákötési kötelezettséget
vállalt. Ez a rákötési kampány is segíteni fogja az önkormányzat vállalt kötelezettségének
teljesítését.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Azok a lakosok, akik a szennyvízhálózatra nem kötöttek
rá, talajterhelési díj megfizetésére kötelezettek.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Fodor Lajosné Mezőhegyes,
Kossuth u.3/2 sz.alatti lakos kérelmével kapcsolatos előterjesztést. Kérelmező kéri a
testületet, mint a Kossuth u. 3.sz.alatti társasház résztulajdonosát, hogy járuljon hozzá
ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Kossuth u.3/2 sz.alatti lakást kibővítse.
/ 10.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy kérelmező
kérelmének adjanak helyt.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, résztulajdonosként járuljon hozzá ahhoz,
hogy kérelmező a tulajdonát képező Kossuth u.3/2 sz.alatti lakást kibővítse.
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:
118/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete,
mint a mezőhegyesi 902 hrsz-ú, Mezőhegyes
Kossuth u.3.sz.alatti társasház résztulajdonosa
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Fodor Lajosné
a társasház osztatlan közös területét igénybe véve
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a területre érvényes rendezési terv és építési hatósági előírások
szerint.
Az építtető az építéssel, társasház alapító okirat
módosításával és a földhivatali eljárással kapcsolatos
valamennyi költséget köteles viselni.
Határidő: 2009. április 30. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Hársfa utca lakói
kérelmével kapcsolatos előterjesztést./ 11.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az utca lakói kérik fekvő rendőr létesítését az utcán átmenő forgalom lassítása
érdekében.
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták. Jelen ülésen az előterjesztést érdemben ne
bírálják el, a kérelem jogosságát vizsgálják meg, megfelelő előkészítést követően
polgármester úr terjessze a testület elé.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, a Hársfa utca
lakói kérelmét jelen ülésen érdemben ne bírálja el, a kérelem jogosságát megvizsgálva
megfelelő előkészítést követően az előterjesztést a testület elé terjeszti.
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
119/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Hársfa utca lakói által benyújtott
kérelmet - melyben az utca forgalomlassítása
érdekében „fekvő rendőr” kiépítését kérikmegfelelő szakmai egyeztetést és előkészítést
követően bírálja el.
Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztést
terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2009. május 26.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Zsemberi Lajos
Mezőhegyes,Kozma F.u. 21.sz.alatti lakos lakókörnyezete közlekedési problémáira tett
észrevételével, javaslatával kapcsolatos előterjesztést. / 12.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztésben foglaltakat megvitatták. Zsemberi úr javaslatának nagy
része illeszkedik a város településfejlesztési koncepciójába. Az út és járdaépítés
megvalósítására prioritási sorrendet kell felállítani. A Szent György téri park közvilágítást
meg kell oldani.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi 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:
120/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
Zsemberi Lajos Mezőhegyes, Kozma F.u.21.sz.
alatti lakosnak, lakókörnyezete problémáira
tett észrevételét jogosnak tartja.
A járdaépítésre, felújításra tett javaslatai illeszkednek
a város településfejlesztési koncepciójába.
Megvalósításukról az ahhoz szükséges anyagi feltételek megléte esetén
fontossági sorrendet felállítva dönt.
A közvilágítás megoldásának lehetőségét
megvizsgálja, és azt anyagi lehetősége
függvényében valósítja meg.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Suhajda Tibor 47.majori
lakosnak, az un. 43-as úton, önkormányzati tulajdonban lévő fasor tisztitásának és
nyesésének engedélyezésére benyújtott kérelmével kapcsolatos
előterjesztést./13.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta, javaslatot nem fogalmazott meg. A megalapozott
döntés érdekében kérte Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, hogy helyszínen tisztázza a
kérelem tárgyát. Kéri Kolozsi urat, tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A kérelmező által kért területet a helyszínen
megtekintették. A terület természetben a 48.majori erdő szélétől a Battonyai dűlőútig
vezető utszakasz.. Az út mentén jelentős mennyiségű kitermelhető fa van, ami tűzifa
céljára hasznosítható, a közmunkaprogram keretében kitermelhető. Van egy kisebb
útszakasz, un. szilvás út, aminek tisztítását meg kellene oldani, de előtte a tulajdonjogot
tisztázni kell.
Csanádi István polgármester: Egyetért Kolozsi úr tájékoztatásával.
Javasolja a testületnek, hogy Suhajda Tibor mezőhegyesi lakos kérelmének ne adjon helyt,
ne engedélyezze részére, hogy az önkormányzat tulajdonában álló mezőhegyesi 0123 hrszú, természetben 48. majori erdő végétől a Battonyai dűlőútig terjedő fasor tisztítási,
nyesési munkálatait elvégezze A fasorban lévő jelentős mennyiségű tüzifa céljára
hasznosítható fát az önkormányzat a közmunkaprogram keretében termelje ki, és azt
természetbeni szociális ellátásként az arra rászorulóknak biztosítsa.
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:
121/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Suhajda Tibor Mezőhegyes, 47.majori
lakos kérelmének nem ad helyt, nem
engedélyezi, hogy az önkormányzat tulajdonában
álló, mezőhegyesi 0123 hrsz-on lévő,
természetben a 48.majori erdő végétől a
Battonyai dülőútig terjedő fasor tisztitási,
nyesési munkálatait a levágott faanyagért cserébe elvégezze,
tekintettel arra, hogy fasoron lévő jelentős mennyiségű fát
tűzifaként a közmunkaprogram keretében kívánja kitermelni,
és azt, az arra szociálisan rászorulók részére
természetbeni szociális ellátásként biztosítani.
Határidő: 2009. április 30. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester A testület tagjai megkapták a szociális bérlakások
kijelölésével, pályázati úton történő meghirdetésével, valamint néhány ingatlanforgalmi
értékbecsléssel rendelkező bérlakás értékesítésre történő meghirdetésével, és a Posta
u.20.sz.alatti bérlakás státuszának rendezésével kapcsolatos előterjesztést , az utóbbihoz
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igazgatója megkeresésre adott válaszlevelét.
A testületnek arról kell döntenie, hogy szociális alapon történő bérbeadásra mely lakásokat
hirdeti meg. A Posta u.38.sz. és a Kossuth u.1.sz.alatti bérlakásokat értékesítésre
meghirdeti-e ? a Posta u.20.sz.alatti BM bérlőkijelölésű bérlakás státuszának rendezésére
javaslatot kell tegyen.
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták.
Javasolják a testületnek, hogy a Kossuth u. 17/1, 17/2, 17/4 sz. alatti bérlakásokat
szociális alapon, határozott időre, 2 évre történő bérbeadásra pályázati úton hirdessék meg,
hatalmazzák fel polgármester urat a pályázat kiírására.
Posta u. 20.sz.alatti ingatlan helyett csereingatlanként a Kiskatonák tere 7.sz.alatti bérlakást
ajánlják fel.
A Posta u.38.sz.alatti és a Kossuth u.1.sz.alatti ingatlanokat a hivatalos ingatlanforgalmi
értéken értékesítésre hirdessék meg.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye
meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, és az
önkormányzat tulajdonában álló Mezőhegyes, Kossuth u. 17/1, 17/17, 17/4 sz. alatti
1 szobás, komfort nélküli bérlakásokat, határozott időre, 2 évre szociális alapon, pályázati
úton történő bérbeadásra hirdessék meg.
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:
122/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában álló
Mezőhegyes Kossuth u.
17/1 sz.alatti 1 szobás 50 m2 alapterületü komfort nélküli,
17/2 sz.alatti 1 szobás 43 m2 alapterületű komfort nélküli,
17/4 sz.alatti 1 szobás 45 m2 alapterületü komfort nélküli
bérlakásokat pályázati úton, határozott időre 2 évre, szociális alapon
történő bérbeadásra meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat kiírására,
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történő közzétételére.
Határidő. 2009. április 15.
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
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
módosított 11/2006./II.1./Ö.sz.rendelet 2.sz.mellékletében az elidegenítésre kijelölt lakások
jegyzékében szereplő Mezőhegyes, Posta u.38.sz.alatti és a Kossuth u. 1.sz.alatti
ingatlanokat a hivatalos ingatlanforgalmi értéken értékesítésre hirdesse meg, hatalmazza
fel a pályázat kiírására.
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 kihridette
123/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított
11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet 2.sz.mellékletében
az elidegeníthető lakások jegyzékében szereplő
Mezőhegyes, Posta u.38.sz.alatti 2 szobás,
87 m2 alapterületü összkomfortos komfortfokozatú
bérlakást a hivatalos ingatlanforgalmi
értéken, 5,9 millió forint vételáron,
és a Mezőhegyes, Kossuth u.1/1.sz.alatti
2 szobás, 80 m2 alapterületű komfortos
komfortfokozatú bérlakást a hivatalos
ingatlanforgalmi értéken, 2,6 millió forint vételáron
értékesítésre meghirdeti
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázati kiírást a városi havilapban, a város
honlapján, és a Polgármesteri Hivatal
hirdető tábláján tegye közzé.
Határidő: 2009. április 15.
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 Országos
Rendőrfőkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Dél-Alföldi Gazdasági Ellátó
Igazgatóságát keressék meg, és a Posta u. 20.sz.alatti ingatlan helyett csereingatlanként a
Kiskatonák tere 8.sz.alatti bérlakást ajánlják fel, hatalmazzák fel az Igazgatósággal történő
tárgyalásra.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
124/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestület
az Országos Rendőrfőkapitányság Gazdasági
Főigazgatóság Dél-Alföldi Gazdasági Ellátó
Igazgatóságának a Mezőhegyes Posta u. 20.sz.
alatti, jelenleg BM bérlőkijelölésű ingatlanért
cserébe az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
Kiskatonák tere 8.sz. alatti ingatlant ajánlja fel
Felhatalmazza a polgármestert a Dél-Aföldi Gazdasági
Ellátó Igazgatósággal történő tárgyalásra.
Határidő: 2009.április 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Battonya város
képviselőtestületének döntését tartalmazó határozatát, csatolva az erről szóló
előterjesztést. / 15.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A testületi ülés előtt rendelkezésre bocsátották Tótkomlós város polgármesterének,
a Tótkomlósi Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulás elnökének e tárgyban
továbbított levelét. Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést és a Társulás elnökének levelét megvitatták. A társulás
elnökének levelével kapcsolatosan olyan álláspontra helyezkedett, hogy
az Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulásból történő kilépés szabályait
minden tagönkormányzatnak be kell tartani.
Ettől függetlenül javasolják a testületnek, hogy Battonya város Képviselőtestületének
döntését vegye tudomásul.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mezőhegyes város Képviselőtestületének
Tótkomlós város Képviselőtestülete kérelmével kapcsolatban nincs feladata. A társulásból
kiválni szándékozónak kell jelezni azt a társulás tevékenységét koordináló projekt
szervezet és a Társulás felé. Azt nem kell vizsgálják, hogy Battonya Képviselőtestületének
eljárása jogszerű volt-e vagy sem .A társulási megállapodás értelmében a kiváló
önkormányzatnak csak tájékoztatási kötelezettsége van a többi önkormányzat felé. A
képviselőtestületnek csak akkor kellene minősített többségi döntést hoznia, ha Battonya
város Önkormányzata év közben kívánna kiválni.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben lévő
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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:
125/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy Battonya város
Képviselőtestülete, mint a Tótkomlós és Térsége
Állati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
alapító tagja, a Társulásban fennálló tagságát a
Megállapodás XI.fejezet 1. pont /2/ bekezdése
alapján 2009.december 31. napjával felmondta.
Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestület
határozatát Battonya Város Önkormányzatának
küldje meg.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület korábbi felhatalmazása alapján
a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelő Önkormányzati Társulás elnökével
telefonon megbeszélést folytatott a társulásban Mezőhegyest érintő 812 e Ft állandó
költségről. Elmondta elnök úrnak, hogy azt nem tartják jogosnak, mivel az állandó
költségek között olyan tételeket is szerepeltetnek, / üzemanyagköltség, konténerbérlet, /
amelyek a képviselőtestület megítélése szerint a változó költségek közé tartoznak.
Elnök úr azt válaszolta, hogy a Társulással kapcsolatos levelének továbbítását
várják meg. A levél megérkezett, de időközben Tótkomlós város élén változás áll be,
ezért az utódlást követően a képviselőtestület felhatalmazásának megfelelően jár el.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a DÉMÁSZ Zrt Logisztikai
Központjának vezetője megkeresésével kapcsolatos előterjesztést. / 16 sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
A megkeresés arról szól, hogy megerősítik szándékukat a mezőhegyesi, használaton
kívüli irodaház értékesítésére.
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták. Javasolják a testületnek, hogy hatalmazza fel
polgármester urat arra, hogy a DÉMÁSZ Zrt-vel az ingatlan megvásárlása érdekében a
2008.évben megkezdett tárgyalásokat tovább folytassa.
Csanádi István polgármester: A DÉMÁSZ Zrt a mezőhegyesi telephelyének ingatlanát
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Dr.Kerekes György képviselő: Kérdése, milyen célra kívánják az ingatlant hasznosítani.
Korábban arról volt szó, hogy egészségügyi centrumként hasznosítják, közben két
háziorvosi rendelőt újítottak fel pályázati pénzből. Hány orvosi centrumot hoznak még
létre? Nem látja értelmét a tárgyalásnak, mivel nincs pénz arra, hogy az ingatlant
megvásárolják, vagy arról döntsenek, hogy az egészségügyi centrumot hol kívánják
létrehozni.
Uj Zoltán képviselő: Akkor, amikor 2008.évben bejelentették vételi szándékukat
az ingatlanra, a DÉMÁSZ Zrt 24 millió forint vételárat jelölt meg, ezt követően
meghirdették, és az ingatlan vételárát már 54 millió forintban határozták meg.
Az ingatlan megvásárlása jó befektetés lenne, bármilyen későbbi hasznosítással.
Ha polgármester úr tárgyalna, és a tárgyalás során a vételár esetleg részlefizetéssel is
kiegyenlíthető lenne, nem járna rosszul az önkormányzat.
Szűcs Sándor képviselő: Az ingatlan értékes. A képviselőtestület nincs
kényszerhelyzetben, ezért a tárgyalás lehetőségét tartsák fenn.
Az ingatlan idegenforgalmi célra, vendégfogadóként történő hasznosítását a Nónius szálló
léte mellett is el tudná képzelni.
Hollós László képviselő: Egyetért Szűcs és Uj képviselőkkel.
Hatalmazzák fel polgármester urat, hogy a DÉMÁSZ Zrt-vel az ingatlan
megvásárolásáról folytasson tárgyalást. A tárgyalások során a vételárból lehet
alkudni.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért, annál is inkább, mivel a DÉMÁSZ Zrt kereste
meg az önkormányzatot, és nem fordítva. Akkor, amikor a képviselőtestület kereste meg
a Zrt-t, a Zrt a vételárat megemelte. Azt javasolja, hogy polgármester úr tárgyaljon a
DÉMÁSZ Zrt vezetésével. Az épület újszerű, és jó állagú.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően
továbbra is tartsa fenn vételi szándékát a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő,
mezőhegyesi ingatlanra, és hatalmazza fel a Zrt-vel történő tárgyalásra.
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:
126/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy továbbra is fenntartja vételi szándékát
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Felhatalmazza a polgármestert a DÉMÁSZ Zrt-vel történő
tárgyalásra.
Határidő: 2009.május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Alföldi
Ivóvizminőségjavitó program kapcsán a Békés megyei területi tervező, az AQua
Construcct Zrt megkeresését, csatolva a 2009. február 26-án megtartott megbeszélésről
készült jegyzőkönyvet, melynek „egyéb önkormányzati észrevételek, javaslatok” pontját
kiegészítették a képviselőtestület 2009.március 5-i rendkívüli ülésén hozott döntésével,
melyben hozzájárulását adta a Makó- Térségi Víziközmű Kft-nek, a Kft által javasolt A/ és
B/ változat szerinti tervezési munkálatok kidolgozásához. Szükségesnek tartják a Békés
megyei és a Csongrád megyei tervező apparátus munkájának koordinálását.
Megkapták továbbá a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Konzorcium
elnökének levelét, melyben kéri az általuk csatolt határozati javaslat szerint a
képviselőtestületi felhatalmazást.
Az irásos anyagokat a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a kiküldött anyagot megvitatták. Az ivóvízminőségjavító program
bonyolultnak tűnik, a jegyzőkönyvben foglaltaktól több információra lenne szükség.
Javasolják a testületnek, hogy hatalmazza fel polgármester urat arra, hogy a programban
résztvevőktől kérjen tájékoztatást, a helyes döntések meghozatala érdekében próbáljanak
tisztábban látni. Azt érzik, hogy az ivóvízminőségjavítás komoly, régiós szintű melynek
országos szinten is helyén kell lenni. Nehéz jegyzőkönyvet is kitölteni információ
hiányában a segítségük nélkül.
Csanádi István polgármester: A program uniós pályázat, melyet egy pécsi székhelyű cég
nyert, aki a három megyére adta ki a tervezési munkát. Ezeknek a tervezési folyamatoknak
összhangban kell egymással lenniük, melyet a pécsi cég fog össze. Ezek a tervező
apparátusok kérik külön –külön a nyilatkozatokat. Gond nem lehet, mert azt a pécsi
központban látni fogják.
Kurcsóné Gergely Erzsébet képviselő: Kéri, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt
mezőhegyesi Felügyelő Bizottsági tagjától is kérjenek segítséget.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi és a Pénzügyi Bizottság javaslatával, azzal ért egyet, hogy hatalmazzák
fel arra, hogy a Dél-Alföldi Ívóvízminőségjavító programban résztvevőkkel tárgyaljon és
kérjen tájékoztatást, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
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127/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavitó programban
való részvételről történő döntések meghozatal érdekében.
kérjen tájékoztatás a programban résztvevő szakemberektől
Határidő: 2009. április 30
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei Vízművek
Zrt vezérigazgatójának a Mezőhegyes Posta utcai szennyvízátemelő rekonstrukciós
munkáinak felvállalásáról szóló nyilatkozatát.
A nyilatkozatot a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok vezérigazgató úr nyilatkozatát megvitatták. Javasolják a testületnek, hogy
a Békés megyei Vízművek Zrt-vel kötött együttműködési, valamint üzemeltetési
szerződésben foglaltak alapján a Mezőhegyes, Posta utcai új szennyvízátemelő építését
rendelje meg a Békés megyei Vízművek Zrt-től. A 12.497.292,-Ft bekerülési költséget
a 2009.évi költségvetésében e célra betervezetett 7 millió forintból, és a Békés megyei
Vízművek Zrt által fizetendő évi kb. 5 millió forint bevételből fedezzék. Javasolja továbbá,
hogy a Zrt-vel kössenek 2 évre szóló előfinanszírozási szerződést.
Hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt-vel az
előfinanszírozási szerződés megkösse.
Uj Zoltán képviselő: Nem anyag költség, irányítástechnika címszó alatt 2 millió forint mit
takar ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Ő is erre kért választ, a Vízművek Zrt
szakemberétől. Ez alvállalkozói teljesítményként jelenik meg, amely erősáramú
berendezések felszerelését, és a helyi automatika felszerelését, díjköltségét tartalmazza.
Ha megvalósul maga a rekonstrukció, akkor a részletes költségvetést megkapják a Zrt-től.
Uj Zoltán képviselő: Magában a munkadíjban még plusz 2 millió forint benne van.
Azért tette fel a kérdést, mert kerek összegről van szó.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottság javaslatát fogadja el, a Békés megyei Vízművekkel kötött
együttműködési valamint üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján rendeljék meg
a Mezőhegyes Posta utcai új szennyvízátemelő megépítését. A 12.497.292,-Ft össz
bekerülési költséget a 2009.évi költségvetésében e célra betervezett 7 millió forintból és
és a Békés megyei Vízművek Zrt által fizetendő bérleti díjból biztosítsa. Javasolja továbbá,
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fel arra, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt-vel az előfinanszírozási szerződést
megkösse.
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:
128/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
megrendeli a Békés megyei Vízművek Zrt
kivitelezésében az önkormányzat tulajdonában lévő,
Mezőhegyesi Posta utcai új szennyvízátemelő
megépítését.
A 12.497.292,-Ft bekerülési költségből
7 millió forintot az önkormányzat 2009.évi
költségvetésében szereplő felújítási kiadások
terhére biztosítja.
A fennmaradó összegre az Együttműködési
szerződésben foglaltak, és a Békés megyei
Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés
alapján Dr.Csák Gyula, a Zrt vezérigazgatója
rekonstrukcióra vonatkozó nyilatkozata
figyelembe vételével 2 éves előfinanszírozási
szerződést köt.
Utasítja a polgármestert, hogy a Békés megyei
Vízművek Zrt-vel az előfinanszírozási szerződést
megkösse.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Pálháza és Komlóska
polgármestereinek Nemzeti Zarándoklaton való részvételre szóló felhívását.
/ 18.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kérdezi a testületet, kíván-e a felhívással érdemben foglalkozni, részt kívánnak-e
venni a Nemzeti Zarándoklaton.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Nem javasolja, hogy részt vegyenek a Nemzeti
Zarándoklaton.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki alpolgármester úr javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete.
úgy határozott, hogy Pálháza város és
Komlóska község polgármesterei által kezdeményezett
Nemzeti Zarándoklaton nem vesz részt.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Mezőhegyesi
Polgárőr Egyesület kérte, hogy a Kiskatonák terén lévő iskolaépület egyik tantermét,
melyet korábban a Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére biztosított az ÁMK, a
Polgárőr Egyesület részére is biztosítsa az ingatlan értékesítéséig. Az Egyesület a
helyiséget nem irodahelyiség céljára, hanem ruházat és kerékpártárolás céljára használnák,
ezért nem kívánják igénybe venni sem a fütést, sem világítást.
Az ingatlan szerepel az értékesítésre kijelölt ingatlanok között.
Kéri a testület véleményét arra vonatkozóan, hogy az ingatlant értékesítésre meghirdeti-e,
vagy sem, ha nem, akkor az ÁMK bérbeadhatja.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az ingatlan még nincs felértékelve, előtte telekalakítási
eljárást kell indítani, jelenleg csak bérbeadással hasznosítható.
Csanádi István polgármester: Ebben az esetben a bérbeadás joga az ÁMK-é, a
testületnek nem kell döntést hoznia.
Soós Attila képviselő: Elég fura, hogy az Egyesület nem kíván igénybe venni sem fűtést,
sem világítást. Természetesen bérbeadja az Egyesületnek az ingatlant az ÁMK, de csak
megfelelő feltételekkel.
Csanádi István polgármester. A képviselőtestület az utóbbi években a Szent György
napi búcsú megrendezésének jogát és felelősségét, ezzel együtt a bevételt a Mezőhegyesi
Sportegyesületnek átengedte. Erről a Pénzügyi Bizottságot is tájékoztatta.
Tekintettel arra, hogy a téma együttes ülésen került megvitatásra, kéri a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság mellett a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja
a testületnek.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Javasolják a képviselőtestületnek, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően ebben az
évben is adják át a búcsú megrendezésének jogát és felelősségét is az Egyesületnek.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően a
Szent György napi búcsú megrendezésének jogát, annak felelősségével és a bevétellel
együtt, engedje át a Mezőhegyesi Sportegyesületnek.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 2009. április 26-i Szent György napi búcsú megrendezésének
jogát és bevételét átengedi a Mezőhegyesi Sportegyesületnek
azzal, hogy valamennyi, a rendezvény lebonyolításával
kapcsolatos kötelezettség és felelősség az Egyesületet
terheli.
Határidő. 2009. április 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Polgármesteri Hivatal
felújítására kiírt, közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést.
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztés megvitatásra, kéri
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Ajánlattételre 4 vállalkozást kért fel a testület Az
ajánlattételi határidő lejártáig a meghívottak megtették ajánlatukat. A négy ajánlattevő
közül két ajánlattevőt hiánypótlásra kértek fel. A megadott határidőben egyetlen
hiánypótlás sem érkezett, ezért ajánlatuk érvénytelen.
Az előterjesztésben foglaltak alapján a legjobb ajánlatot Angyal László egyéni vállalkozó
adta, ezért a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően javasolják a
testületnek, hogy nyertes ajánlattevőnek Őt hirdessék ki.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A Létesítménygazdálkodási Kft által adott árajánlatnak
utánajárt tekintettel arra, hogy az 30 millió Ft-tal több, mint a másik három ajánlat. Ez
számára furcsa volt. A Kft tájékoztatása alapján csak az anyagköltség 44 millió ft.
Ez egy műemléki épület, számára érthetetlen, hogyan lehet a felújítást ennyi pénzből
elvégezni. 5 évvel ezelőtt Ő is felújította lakását, és csak az ajtó 280 e Ft-ba került. Ennek
az épületnek az ajtaja nem fog 280 e Ft-ból kijönni. Ez úgy működik, hogy a pályázaton
nyert támogatás 50 millió forint, és a pályázóknak ennek figyelembevételével állították
össze a költségvetést. A munkálatok elkezdődnek, és kiderül, hogy az ajánlatban vállalt
költség kevés lesz. Mit fognak tenni ? Elfogadja a Kft nem olcsó cég, de ekkora különbség
nem lehet. Hogy működik ez ?
Dr.Szegvári Péter képviselő az üléstermet elhagyta.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Ez pályázatos beruházás. Az elmúlt években is
nyertek ilyen pályázatokat, orvosi rendelőkre, diákotthonra, és Centrál étteremre. Ezek
hasonló szisztéma alapján kerültek lebonyolításra. Mindnél a testület által kiválasztott
ajánlattevőktől kértek árajánlatát.
A benyújtott árajánlatokat a Közbeszerzési Biráló Bizottság bírálja el, és javaslatot
tesz a testületnek az ajánlattevő kiválasztására.
A korábbi évekre visszamenőleg sem tud arról, hogy a pénz kevés lett volna,
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úgy összeállítani, hogy az tartalékot is tartalmazzon. A pályázat egy költségvetést és egy
műszaki leírást tartalmaz. Aki a pályázatot elnyerte, annak abból a költségből
kell a munkálatokat megoldania, amiért vállalta. Otthoni felújítás nem vethető össze egy
ilyen jellegű beruházással. Minden körülményt próbáltak figyelembe venni, és az eljárást
korrektül vitték végig. Bizik abban, hogy nem kell pótelőirányzatot kérni.
A másik három ajánlat közel azonos, néhány tizezer forint a különbség. Azt nem tudja,
hogy a Kft hogyan állította össze árajánlatát.
Csanádi István polgármester: Érti képviselő asszony aggodalmát. Jogszabálynak
megfelelően készítették elő a pályázati kiírást, aki megnyerte, annak határidőre és első
osztályú minőségben kell a munkálatokat elvégezni.
Uj Zoltán képviselő: Szerepel-e ebben a tetőrész felújítása vagy cseréje ? Azért kérdezi,
mert a hétvégén polgármester úrral együtt látták, hogy a faszerkezet, főként a DÉMÁSZ
felöli külső oldalán, 90%-ban korhadt állapotban van. Erre előbb –útóbb költeniük kell.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el,
és a pályázati eljárás nyerteseként Angyal László egyéni vállalkozó Mezőhegyes,
Munkácsy u.27.alatti lakost hirdesse ki.
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
131/2009./III.31./kt.sz.határozat
1 Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
nyerteseként Angyal László egyéni vállalkozó
/Mezőhegyes, Munkácsy u.27.sz./ ajánlattevőt hirdeti ki.
2. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy
aktuális időpontban gondoskodjon az 53.623.426,-Ft
bruttó bekerülési költségű vállalkozói szerződés megkötéséről.
3. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy aktuális
időpontban gondoskodjon a beszerzés megvalósításához
elnyert összegnek a támogató felé történő elszámolásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Dr.Szegvári Péter képviselő az ülésterembe visszatért.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a munkabérhitel felvételéről
szóló előterjesztést. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
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bejelentette, felkéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság tagját,
hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztésben
foglaltakat megvitatta, javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, és a 10 millió forint nagyságrendű munkabérhitel felvételét
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:
132/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
szóló 3/2009./II.18./Ö.sz.rendeletének 22.§-a
alapján 2009. március havi bérek és segélyek
kifizetéséhez 10 millió forint nagyságrendű
munkabérhitel felvételét határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetése
- 30 napon belül - a 2009.évi költségvetésből
fedezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
munkabér hitelszerződés megkötéséről.
Határidő: 2009. április 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a külterületi zártkertek
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést/ előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kéri a testület véleményét, döntését.
Szűcs Sándor képviselő. A testület korábban döntött a külterületi zártkeretek
értékesítéséről. Arról is döntöttek, hogy további bérletre nem adnak lehetőséget,
a városnak ugyanis szükséges van a bevételre. Arról lehet szó, hogy aki valóban meg
kívánja vásárolni az ingatlant, annak a vételárra lehet más konstrukciót felajánlani.
Aki nem kívánja megvásárolni, annak ne biztosítsák a bérlet lehetőséget.
Csanádi István polgármester: Azok, akik az előterjesztésben szerepelnek, meg kívánják
vásárolni az általuk eddig bérelt területet, csak a vételárat március 31-ig nem tudták
kiegyenlíteni, arra csak az ősz folyamán nyílik lehetőségük.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Szűcs képviselő úr véleményével ért egyet.
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Hollós László képviselő: Esetleg, aki bérelni kívánja, annak el lehet mondani, hogy csak
addig bérelheti, ameddig nem lesz rá vevő.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az előterjesztésben szereplő bérlők meg kívánják
vásárolni a kerteket, csak a vételre nyitva álló határidőig nem tudták a vételárat egy
összegben kiegyenlíteni.
Dr.Kerekes Györzgy képviselő: Erre szolgál az előszerződés. Előszerződést kell kötni
10 vagy 20 %- előleggel, melyben meghatározzák a végleges szerződés megkötésének
időpontját. Az előszerződésben meghatározott időpont a vevőt is, és az önkormányzatot
is védi és kötelezi. A végleges szerződés megkötése bíróság által kikényszeríthető.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Képviselőtestületi ülés előtt érkezett egy külterületi
ingatlanvásárlási kérelem, így azt a bizottságok nem tudták megvitatni, de polgármester úr
kérte, hogy azt a képviselőtestület megismerje. A kérelmező 47.majori lakos, aki a
testület által saját művelésbe vont 47.majorban lévő 1622 m2 nagyságú zártkerti
ingatlant kívánja megvásárolni. A terület a belterülettől távol esik, művelése a
közmunkaprogram keretében nem szerencsés, ezért ha a testület az értékesítést támogatja,
úgy azt a kérelmező megvásárolja.
Azért hozta ide a kérelmet, mert a külterületi zártkeretek értékesítésének határideje
2009.március 31. Amennyiben a testület új határidőt állapít meg, akkor az értékesítéssel
nem kell foglalkoznia, mivel az ezzel kapcsolatos eljárást Pénzügyi Bizottság a
vagyonrendeletben foglaltak alapján bonyolítja.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy 2009.november 1-ben állapítsák meg a határidőt.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: December 31-re javasolja megállapítani..
Soós Attila: képviselő: Javasolja, hogy a 47.majori területet értékesítsék a
kérelmezőnek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A képviselőtestületnek csak a feltételeket kell
meghatároznia, az értékesítéseket a vagyonrendelet értelmében aPénzügyi Bizottság
bonyolítja.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a külterületi zártkertek
értékesítésének határidejét 2009. december 31-ben állapítsa meg.
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:
133/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő
külterületi zártkertek értékesítésének
határidejét 2009.december 31. napjában
állapítja meg.
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határozatát módosítsa és az önkormányzat tulajdonában álló külterületi mezőhegyesi 1337
hrsz-ú 1622 m2 nagyságú zártkerti ingatlant ne vonja saját művelésbe, azt 50,-Ft/m2 áron
2009.december 31. napjáig értékesítse.
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:
134/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 73/2009./II.17./kt.sz.határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Az önkormányzat tulajdonában álló külterületi
mezőhegyesi 1337 hrsz-ú, 1662 m2 nagyságú zártkerti
ingatlant nem vonja saját művelésbe, azt 50,-Ft/m2
áron 2009.december 31. napjáig értékesíti.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai az ülés előtt megkapták a Vésztő
Önkormányzat gesztorságával megvalósuló „Békés megyei Vasút Tisztasági”
közmunkaprogrammal kapcsolatos előterjesztést / előterjesztés jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az elmúlt évhez hasonlóan ismét lehetőség nyilt Vésztő
Önkormányzat gesztorságával és a MÁV közreműködésével megvalósuló programban
Mezőhegyesnek 10 fő, 6 hónapos foglalkoztatásával résztvenni.
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a közmunkaprogramban
vegyen részt, és a szükséges önerőt a 2009.évi költségvetés többletbevétel terhére
biztosítsa.
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
135/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium által meghirdetett és a Vésztő
Városi Önkormányzat által gesztorált
közmunkaprogramban való résztvételt
jóváhagyja.
A Mezőhegyes Városi Önkormányzatot
érintő 10 fő közmunkás hat havi foglalkoztatására
1.040 ezer forint saját forrást különít el a
2009.évi többletbevétel terhére.
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az együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása Humánszolgáltató, Gyermekjóléti és Gondozási Központ
létrehozásával kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Tájékoztat arról, hogy 2009. március 23-án, a Dél-Békési Kistérség többcélú Társulása
társulási ülésén Mezőhegyes és Medgyesegyháza bejelentette székhely települési igényét.
Nagy Béla, Medgyesegyháza polgármestere javasolta, hogy Mezőhegyes és
Medgyesegyháza ajánlatot arra vonatkozóan, hogy mit tud felajánlani a működtetés
érdekében.
Az előterjesztés alapján javasolja, hogy annak érdekében, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása által létrehozandó Humánszolgáltató, Gyermekjóléti és Gondozási
Központ székhely települése Mezőhegyes város legyen, ajánlja fel, az Alapszolgáltatási
Központ jelenleg szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosító területének 69 m2
belterülettel történő bővítését, és vállalja fel az új irodák műszaki kialakításának költségét.
Az épület használatát térítésmentesen biztosítsa a létrehozandó intézmény számára.
Kéri, hogy aki az által tett javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
136/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
annak érdekében, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása által létrehozandó Humánszolgáltató,
Gyermekjóléti és Gondozási Központ székhely települése
Mezőhegyes város legyen, felajánlja, hogy az Alapszolgáltatási
Központja jelenleg szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását
biztosító területét 69 m2 belterülettel bővíti, vállalja az új irodák
műszaki kialakításának költségét.
Az épület használatát térítésmentesen biztosítja a létrehozandó
intézmény számára.
Határidő: 2009. április 20. határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Szeretné kérni a bizottságok képviselő és nem képviselő
tagjait, hogy vállalt kötelezettségüknek megfelelően a bizottsági üléseken a bizottságok
munkájában rendszeresen vegyenek részt. A bizottsági ülésről történő távolmaradást
csak indokolt esetben tartja elfogadhatónak. Mindezt azért kéri, mert több alkalommal
előfordult, hogy egyes bizottságok nem voltak határozatképesek, illetve vannak olyan
tagok, akik nem vesznek részt a munkában, és még a távolmaradásukat sem jelzik.
Csanádi István polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet
korábbi testületi döntésről, melyben a víztorony felületét az Ericsson Kft-nek bérbeadta.
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191/2008./VI.24./kt.sz.határozatával döntött arról, hogy az Ericsson Magyarországi
Kommunikációs Rendszerek Kft-nek rádióantennák elhelyezésére a Posta utcai víztorony
kijelölt felületét bérbeadja, illetve 15 m2 területet biztosít kezelőház létesítésére. A testület
előtt is ismert, hogy a döntés miatt vitás helyzetbe kerültek a Békés megyei Vízművek Zrtvel. Ezért az Ericsson Kft-vel a szerződés azóta sem került megkötésre.
2008.decemberében a képviselőtestület felhatalmazása alapján polgármester úr aláírta a
Békés megyei Vízművek Zrt-vel az üzemeltetési szerződést és az együttműködési
megállapodást, melynek értelmében a víztorony bérleti díjának 50%-a a Vízművek Zrt-t
illeti meg. A múlt héten telefonon kereste Mayer úr, az Ericsson Magyarországi
Kommunikációs Rendszerek Kft képviselője, aki arról tájékoztatta, hogy elhárult a bérleti
szerződés megkötésének technikai akadálya, A Vízmű Igazgató Tanácsának határozata
értelmében a bérleti szerződéseket azonban már nem az önkormányzatok, hanem a Zrt
köti meg.
Tekintettel arra, hogy a testület bérbeadásról szóló döntése még az üzemeltetési szerződés
aláírása előtt született, lehetne vitatkozni a bérleti díj megosztásáról és a szerződéskötés
jogosultságáról, de polgármester úrral is tárgyalva erről, úgy gondolják, a további korrekt
együttműködés miatt nem sok értelme lenne. Ezért javasolja, hogy a képviselőtestület a
191/2008./VI.24./kt.sz.határozatát vonja vissza.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy jegyző asszony javaslatát
fogadja el, és a 191/2008./VI.24./kt.sz.határozatát vonja vissza.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással,
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
137/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Békés megyei Vízművek Zrt- vel kötött
üzemeltetési szerződés V. Fejezet C. pont
5. pontjában foglaltak figyelembevételével
a 191/2008./VI.24./kt.sz.határozatát. melyben
az önkormányzat tulajdonában álló, mezőhegyesi
663/3 hrsz-on lévő víztorony kijelölt felületét
bérbeadta az Ericsson Magyarországi
Kommunikációs Rendszerek Kft-nek, visszavonja.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a város lakosságát, hogy április 6-7-én
a város területén fanyesedék elszállítására kerül sor. Kéri a lakosságot, hogy a
fanyesedéket összekötve helyezzék ki a házak elé.
Tájékoztat továbbá arról, hogy a Bácsforg üzletlánc részéről megkeresés érkezett.
Kéri aljegyző urat, tájékoztassa a testületet.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az előző ülésen szóltak arról, hogy két üzletlánc kereste
meg az önkormányzatot az Aldi és a Bácsforg. Az Aldi azonban csak 8 ezer lékszám feletti
települések jelentkezését várja. . A március 26-i rendkívüli ülésen a testület döntött arról,
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területfelajánlást továbbították.
Hollós László képviselő: A kátyúzásokat el kell végezni. A Kórház utca II. József krt-ra
vezető szakasza a kátyú miatt a gépjárművek számára veszélyes. Kéri, oldják meg.
Uj Zoltán képviselő: A Centrálból sokan hordanak ebédet. Jó lenne feltölteni a Centrál
udvarán az utat, a kapu mellett.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: 18.majorban a volt vegyesbolt utáni útszakasz
meg van süllyedve, a túloldalon lakók nem is tudják az utat igénybe venni.
A településrendezési terv hogy milyen stádiumban van ? Jókai utcában a szomszédja évek
óta készül a kerítése megépítésére. Szeretne tájékoztatni arról, hogy a Maroshát Térségi
Egyesület túravezetői képzést indít, várják a jelentkezőket.
Csanádi István polgármester: Jegyző asszony arról tájékoztatta, hogy képviselő asszony
által említett 18.majori út a Kossuth utca felújítására pályázatot nyújtott be a testület,
döntés még nem volt. A város rendezési tervét készítő tervező április 8-án jön egyeztetni,
a végleges rendezési terv egy hosszabb eljárás eredménye.
Dr. Szegvári Péter képviselő: Megoldható-e hogy a Ruisz Gyula utcai háziorvosi rendelő
előtt lévő kerékpártartót kicseréljék, stabilabra ? Nem tudják a kerékpárt elhelyezni.
Csanádi István polgármester: Megoldható, megteszik a szükséges intézkedéseket.
Csanádi István polgármester: Javaslatot tett a következő testületi ülés időpontjára,
napirendjeire
2009. április 21-én 16 óra
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 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, a Gyámhivatal vezető főtanácsosa
Kunné Horváth Izabella, az 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
6. Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását
kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról.
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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:
138/2009./III.31./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
következő ülését 2009. április 21-én
16 órakor tartja, az alábbi napirendekkel:
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 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, a Gyámhivatal vezető főtanácsosa
Kunné Horváth Izabella, az 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
6. Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását
kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról.
Előadó: Dr.Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Mezőkovácsházi Kirendeltség vezetője
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Hollós László és
Dr. Kerekes György képviselőket.
Csanádi István polgármester: A következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben,
valamint személyiségi jogot érintő előterjesztésről kell a testületnek dönteni, ezért a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés a./ pontja alapján
a képviselőtestület zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
kmf.
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