Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
4/2009.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. április 21-én megtartott ülésének
nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Dobi Ferenc, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely
Erzsébet, Soós Attila, Dr.Szegvári Péter, Szűcs Sándor,
Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Csomós Zsuzsanna, Hollós László,
Dr.Kerekes György képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Dr.Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél-Alföldi
Regionális Intézet vezető helyettese, Kolimár Márta, a
Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője, Kunné Horváth
Izabella, az Alapszolgáltatási Központ vezetője, Nagy János, a
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője,
Varga Péterné, a Gyámhivatal vezető főtanácsosa, Garamvölgyi
Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
munkatervben szereplő napirendek:
1. 2008.évi zárszámadás
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2.Belső ellenőr beszámolója az önkormányzat intézményeinél végzett
ellenőrzési tevékenységről.
Előadó: Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Beszámoló a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ 2008.évi
tevékenységéről.
Előadó: Nagy János, a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
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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 Dél- Alföldi Regionális Intézete
vezető helyettese
Egyebek
1.A helyi sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról.
2. Mezőhegyes Város 2009-2014-ig szóló Középtávú Testnevelési és
Sportfejlesztési Koncepciója
3. Előterjesztés a Városi Sporttelep felújítására benyújtandó pályázatról.
4. Előterjesztés Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
5. Előterjesztés pénzügyi tárgyú beadványokról.
6. Előterjesztés a Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
megszüntetésének kezdeményezéséről.
7. KÖRICS Euroconsulting ajánlata
8. Inventive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft ajánlata
7. Előterjesztés pályázati önerő módosításáról.
9. Dél- Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium elnökének levele
10.Előterjesztés pályázati önerő módosításáról
11. Együttműködési megállapodás tervezet a belső ellenőrzési feladatok közös
megszervezéséről.
12. Dr.Varga Imre ügyvéd felhatalmazása a Dalkia Energia Zrt-vel folytatandó
tárgyalásokra.
13. Előterjesztés a KOME Kft strandfürdő bérbevételére benyújtott kérelméről.
14. Mezőhegyes romániai testvérvárosa Kézdivásárhely polgármestere
sportnapokra szóló meghívása.
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót fogadja el.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
146/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 78/2009, 79/2009,95/2009,122/2009,
123/2009, 130/2009.kt.sz.határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a munkatervben
szereplő „Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását
kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról” című 6 napirendi pontot, az 1. és 2.
napirendet követően 3. napirendként vitassa meg, tekintettel arra, hogy az előadó
Dr. Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél- Alföldi Regionális Intézetének vezető helyettese,
vidékről érkezett.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta.
Napirendek:
1. Napirendi pont tárgya: 2008.évi zárszámadás
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2008.évi zárszámadásról
szóló rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést a 2008.évi
éves egyszerűsített tartalmú beszámoló könyvvizsgálatáról.
A zárszámadásról szóló rendelettervezetet és a könyvvizsgálói jelentést a Pénzügyi
Bizottság, a rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
A bizottságok tájékoztatása előtt felkéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt,
hogy tájékoztassa a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető:

Az önkormányzat 2008.évi gazdálkodását
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amit folyószámlahitellel kompenzáltak, valamint félévtől folyamatosan munkabérhitel
felvételére került sor.
Az ÖNHIKI pályázat nem részesült pozitív elbírálásban.
Az egyéb működési támogatás elnyerésére három alkalommal nyújtottak be pályázatot,
ebből két alkalommal nyertek, összesen 34 millió forint támogatást. A forráshiányt
enyhítette a helyi iparűzési adóból származó 30 millió forint adóbevétel többlete.
Az erőfeszítések nyomán a 2008.évet 33 millió folyószámla hitel és 20 millió forint
munkabérhitel igénybevételével zárták.
Ismertette a 2008.évi működési kiadás összegét, melyből 623 millió forint személyi
juttatások, a dologi jellegűek pedig 425 millió forintot tettek ki.
A fejlesztések kapcsán elmondta, hogy a pénzeszköz csak a legszükségesebbekre volt
elegendő. A pozitív elbírálásban részesült fejlesztési célú pályázatokon 105.825 e Ft
támogatást nyertek, melyek megvalósítására, zömében 2009.évben kerül sor.
Köszönetet mond az önkormányzati intézmények e területen foglalkoztatott
dolgozóinak, a 2008.évi munkájukért.
Csanádi István polgármester. Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke
betegsége miatt a bizottság üléséről és a testületi ülésről távolmaradását bejelentette, kéri
a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
zárszámadásról szóló rendelettervezetet és a könyvvizsgáló jelentést megvitatta, és
javasolja a testületnek elfogadásra.
A bizottsági ülésen tárgyalták a város működési forráshiányának nagyságáról, a város
költségvetésének kiszámíthatóságáról, egyensúlyban tartásáról. Ennek érdekében javaslattal
él a testület felé, javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottságot bízza meg a 2009.évi
költségvetés működési bevételei és kiadásai tételes vizsgálatára, ennek alapján a
lehetséges költségcsökkentő tényezők feltárására.
Szeretnék a komolyabb problémákat elkerülni, ezért már ebben az évben lépéseket kell
tenni a működési kiadások csökkentésére, és ennek figyelembevételével kell a 2010.évi
költségvetési koncepciót összeállítani.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy az Ügyrendi Bizottság üléséről a
bizottság elnöke távolmaradását bejelentette, kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy
tájékoztassa a testületet.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Fontosnak tartja a lakosság
tájékoztatását, tekintettel arra, hogy több esetben érte a testületet az a vád, hogy a pályázati
lehetőségeket nem használják ki. 2008-ban 20 pályázatot nyújtottak be, melyek 75%-a
pozitív elbírálásban részesült. A pályázati pénzeszközből történő
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fejlesztések nagy része 2009.évben fog megvalósulni. Pályázati pénzeszközből valósult
meg az orvosi rendelők akadálymentesítése, korábban a Ruisz Gyula u.1.sz. alatti, 2008ban a Kozma F. u.15.sz.alatti. Jelenleg folyik a diákotthon felújítása, ebben az évben
kerül sor a Polgármesteri Hivatal nyilászárói cseréjére , és fűtéskorszerűsítése,szintén
pályázaton nyert támogatás igénybevételével. Ez utóbbira közel 50 millió forintot nyert a
város.
Uj képviselő úrhoz kapcsolódva elmondta, hogy a testület kb. 5 évvel ezelőtt elindult a
forráshiány kezelésének problémájával. Az elmúlt két évben jelentkező működési
forráshiány nagyságrendjének mértéke nem nőtt, de a város pénzügyi helyzetét ennek
ellenére sem sikerül stabilizálni. Ezért vizsgálniuk kell, hogy milyen lépések szükségesek
a város egyensúlyban tartásához, tekintettel arra, hogy a hitelállomány megduplázódott.
Elkerülhetetlennek tartja a 2009.évi költségvetés részletes és tételes vizsgálatát.
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2008.évi beszámolót
fogadja el, az önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó éves
beszámolót a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben tegye közzé.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
147/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Mezőhegyes város Önkormányzata 2008.évi
egyszerűsített összevont, Galuska Józsefné
okleveles könyvvizsgáló által auditált
beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló módosított 249/2000./XII.24./Korm.sz.
rendelet 10.§./7/ bekezdése értelmében gondoskodjon
az önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó éves
beszámoló Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben
való közzétételéről, valamint a beszámoló és a könyvvizsgálói
jelentés Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és az
Ügyrendi Bizottság javaslatának megfelelően a 2008.évi zárszámadásról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
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Az önkormányzat 2008.évi gazdálkodásának
zárszámadásáról.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, kérje fel a Pénzügyi Bizottságot a 2009.évi költségvetése
működési bevételei és működési kiadásai felülvizsgálatára, és arra, hogy tegyen javaslatot
a lehetséges költségcsökkentésre.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
148/2009./IV.22./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete,
figyelemmel az önkormányzat 2009.évi
költségvetésének működési forráshiányára,
felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja
meg a működési bevételek növelésének, és a
működési kiadások csökkentésének lehetséges
módozatait.
Kéri, hogy a vizsgálat eredményének ismeretében
tegyen javaslatot a forráshiány csökkentésére, és
a költségvetési egyensúly hosszú távú megteremtésére.
Határidő: 2009. július 31.
2009. november 30.
Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke
2. Napirendi pont tárgya: A Belső ellenőr beszámolója az önkormányzat
intézményeinél végzett ellenőrzési tevékenységről.
Előadó: Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelent Kolimár Márta ügyvezető
asszonyt. a napirend előadóját.
A testület tagjai megkapták a belső ellenőr beszámolóját az önkormányzat
intézményeinél, valamint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretén belül végzett
2008.évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót.
A beszámolókat a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kérdezi a napirend előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ?
Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője: Szóbeli kiegészítésében
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elmondta, hogy nagyon kevés az ellenőrzésre rendelkezésre álló időkeret, a feladat igen
nagy. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával a kistérség belső ellenőrzési
feladataira kötött szerződés alapján 600 revizori napjuk van, ami a 17 önkormányzat
esetében nagyon kevés. Az önkormányzatok ettől többet szeretnének. Kevés idő áll
rendelkezésre az ellenőrzést követően az intézmények vezetőivel történő kiértékelésre.
Ebben a 600 revizori napban nincs benne az, hogy tevékenységükről a
képviselőtestületeknek beszámolót készítenek, és a testületi üléseken megjelennek. A
beszámolókat, ellenőrzési programokat csak hétvégeken tudják elkészíteni. A beszámoló is
tartalmazza, hogy Mezőhegyes esetében a vállalt ellenőrzési feladatot teljesítették, sőt
még túl is teljesítették időben. Kiemelte az állami normatívák igénybevételének
alapdokumentumok szintjéig történő ellenőrzését. Néhol, nemcsak Mezőhegyesen,
elcsodálkoztak, hogy ilyen mélységben ellenőríznek..
Mindezt teszik azért, mert az ÁSZ és a MÁK is ennek megfelelően fogja ellenőrízni
és megkövetelni azt, és szeretnék ha az általuk ellenőrzött önkormányzatoknál ez hibátlan
lenne. A nem megfelelő dokumentum sajnos pénz kérdése is.
Az ellenőrzött intézmények vezetői és dolgozói pozitíven álltak az ellenőrzéshez, és
munkájukat segítették, mindent rendelkezésre bocsátottak, az apróbb hiányosságokat azonnal
megszüntették. Mezőhegyes esetében ellenőrzésük során nagy hiányosságokat nem találtak
azokon a területeken, melyekre a megbízásuk szólt.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a belső ellenőr
önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzési tevékenységéről, valamint a Társulás
keretében végzett ellenőrzésről szóló beszámolót megvitatta.
Köszöni, hogy belső ellenőr asszony elmondta, hogy kevés a rendelkezésre álló időkeret,
mivel a bizottság éppen ezzel kapcsolatban kívánt kérést tenni, hogy ha lehet,
Mezőhegyes esetében több revizori napot biztosítsanak, az átfogóbb vizsgálatok
érdekében. Kinél kell kezdeményezni a revizori napok felülvizsgálatát ?
A jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy az intézményeknél minden rendben volt, és ez
megnyugtató a bizottság számára, ezért javasolja az önkormányzat intézményeinél végzett
belső ellenőri tevékenységről és a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolók elfogadását.
Csanádi István polgármester: Uj képviselő úr kérdésére, elmondta, hogy ügyvezető
asszony utalt rá, hogy a Társulás által elfogadott 600 revizori nap 17 önkormányzat
között került felosztásra. Mezőhegyes esetében is meghatározásra került, ezért ettől több
revizori napot nem fordithattak ellenőrzésre.
Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője: A kistérségre
megállapított 600 revizori napból Mezőhegyes 90 napot kapott. Ez éppen elegendő volt,
de nagyon feszített. Tisztában vannak azzal, hogy nemcsak Mezőhegyesen, de más
önkormányzatoknál is több terület ellenőrzésére lenne igény, de a Társulás által
meghatározott időkeretet nem léphetik túl. A Társulásnál lehet kezdeményezni a revizori
napok felülvizsgálatát, de ez anyagi vonzattal is jár, mivel Mezőhegyesnek nagyobb
összeggel kell hozzájárulni a feladatellátáshoz, ha több revizori napot kér.
A Kft nyitott a feladatra., kapacitást tudnak bőviteni, ha kell.
Csanádi István polgármester: A Dél-Békési Kistérségi Társulásánál Mezőhegyesnek
kell kezdeményezni a belső ellenőrzési feladatokra Mezőhegyesre jutó és ezzel
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összefüggésben a kistérségre megállapított revizori napok számának felülvizsgálatát.
Javasolni, fogja, hogy a képviselőtestület a szűkös anyagiak ellenére is, kezdeményezze a
Mezőhegyesre eső revizori napok számának felülvizsgálatát.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kérdése lenne belső ellenőr asszonyhoz. A belső
ellenőrzési feladatokra társult önkormányzatokhoz viszonyítottan, gondol itt a nagyobb és
kisebb települések intézményhálózatára egyaránt, Mezőhegyes hol áll a 90 revizori nappal ?
Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője: 2007-ben a belső ellenőri
feladatokra kötött szerződés alapján nekik jutott a feladat, hogy a 600 revizori napot
igazságosan szétosszák. Véleménye szerint igazságos, azt nem tudja, hogy a Társulásnál
a térségre megállapított 600 revizori napot eredetileg ki állapította meg, mivel térségi
szinten ettől többre lenne igény. Úgy gondolja, igazságos a 90 nap, a meglévő kerethez
viszonyítva.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A kistérség 17 önkormányzatára megállapított
600 revizori nap kevés. Nyilvánvalóan előtérbe kerül a belső ellenőrzés fontossága.
Szeretnék, ha évente intézményenként 2-2 részterület belső ellenőrzése valósulna meg,
igy biztosak lennének abban, hogy szakmailag minden rendben van.
Ez úgy érhető el, ha a Társulás a revizori napok számát felülvizsgálja, és a Kft-vel
nagyobb időkeretre köt szerződést.
Csanádi István polgármester: Kérni fogja a testületet, hogy foglaljon állást abban, hogy
a szükös anyagiakra tekintettel is kezdeményezi a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulásánál a társult önkormányzatokra megállapított revizori napok számának
felülvizsgálatát, ha a kezdeményezés nem kap kellő támogatást, akkor
csak a Mezőhegyesre megállapított revizori napok számának növelését kéri.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Úgy értette, ügyvezető asszony
által elmondottak alapján, hogy a 600 revizori napra írták ki a pályázatot. Ha több
revizori napra írják ki a pályázatot, akkor a társult önkormányzatoknak, így
Mezőhegyesnek is több revizori nap jut ?
Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője: Igen, a belső ellenőrzési
feladatellátást a Társulás 600 revizori nappal hirdette meg, erre kértek árajánlatot. nekik
ezt kellett a 17 önkormányzat között szétosztani.
Csanádi István polgármester: Igen, a társulás határozta meg a belső ellenőrzésre
fordítható napok számát, figyelmbe véve a kistérség kisebb és nagyobb településeit is.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az a véleménye , hogy a társulásban résztvevő
17 önkormányzattól be kell kérni a revizori napok számára vonatkozó igényt, azt, hogy
hány területet kíván belső ellenőrzéssel ellenőríztetni, mindezek ismeretében a
társulásnak kell kidolgozni és lebontani a térségre jutó óra és revizori napok számát. Ezt
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azonban időben kell kezdeményezni a Társulásnál, mivel a következő évi belső
ellenőrzési tervet elő kell készíteni, azt november 15-ig el kell fogadni.
Ezért javasolja, polgármester urat hatalmazzák fel arra, hogy kezdeményezze
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásánál, hogy a belső ellenőri feladatok
ellátásában résztvevő társult önkormányzatok igényfelmérése ismeretében vizsgálják felül
a társulás által biztosított revizori napok számát.
Csanádi István polgármester: Azt kéri, hogy a pénzügyi apparátus tegyen javaslatot
a revizori napok számának növelésére, melyet a Társulás felé továbbítani fog
Soós Attila képviselő: Támogatja polgármester úr kérését. Azt szeretné elmondani, hogy
a belső ellenőrök az intézményeket ténylegesen partnerként kezelik.
Valóban nyugodtabban várják a belső ellenőrzést követően az ÁSZ és MÁK
ellenőrzését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően a Dél-Békés Kistérség Többcélú Társulása keretén belül
2008.évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
149/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
keretén belül, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft
által 2008.évben végzett belső
ellenőrzésekről szóló beszámolóját elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően a Kolimár Könyvvizsgáló Kft az önkormányzat intézményeinél
végzett ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
150/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Kolimár Könyvvizsgáló Kft-nek a
Mezőhegyes város Önkormányzata intézményeinél
2008.évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.

- 10 Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy kezdeményezze a DélBékési Kistérség Többcélú Társulásánál a belső ellenőrzési feladatokra társult
önkormányzatok számára meghatározott 600 revizori nap felülvizsgálatát. Kérje fel
hivatalának pénzügyi szakembereit , hogy mérjék fel és dolgozzák ki Mezőhegyes Város
önkormányzata számára szükséges revizori napok számát. Ennek ismeretében
a kezdeményezést a Társulási Tanács felé továbbítani fogja.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
151/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy kezdeményezi a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásánál
a belső ellenőrzési feladatokra társult önkormányzatok
számára meghatározott éves revizori napok számának
felülvizsgálatát.
Ennek érdekében felkéri hivatala pénzügyi
szakembereit, hogy mérjék fel és dolgozzák ki
a Mezőhegyes város Önkormányzata számára
szükséges revizori napok számát.
Utasítja a polgármestert, hogy a kezdeményezést
továbbítsa a Társulási Tanács elnökének.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
6. Napirendi pont tárgya. Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, az egészség
romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról
Előadó: Dr.Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézetének vezető helyettese
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelent Dr.Sárosi Tamás urat,
a napirend előadóját.
A testület tagjai megkapták a tájékoztatót. A tájékoztatót a Népjóléti Bizottság
megvitatta.
Kérdezi a napirend előadóját, kívánja-e a tájékoztatót szóban kiegészíteni ?
Dr. Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete vezető helyettese:
Igen. Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a napirend cimében meghatározottak mellett
olyan területek is szerepelnek a tájékoztatóban, melyeknek úgy gondolhatják, a lakosság
egészségi állapotához nincs köze. De igen van, az életkörülmények nagyban
befolyásolják azt.
A Mezőkovácsházi Kistérséghez 18 település tartozik, az itt élők egészségi problémái
közel azonosak, ezért azok a mezőhegyesi lakosság állapotát is tükrözik.
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Békés megyében, ezen belül a kistérségben is azonosak a halálokok, vezető helyen a
kardio vasculáris azaz szív és érrendszeri betegségek állnak. Országosan a nők esetében 2.
helyen, a férfiak esetében a 6. helyen állnak. Mik a szükséges tennivalók ? - ezt
nehezen lehet megmondani. Ezért arra kér minden háziorvos kollégát, szorgalmazzák,
hogy az általa ellátott lakosság minél nagyobb számban vegyen részt azokon a
szűrővizsgálatokon, ahova meghívást kapnak.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót
megvitatta. Megállapította, hogy az alapos, mindenre kiterjedő, a kérdésekre választ
adó. Javasolja a testületnek a tájékoztató elfogadását.
Szűcs Sándor képviselő: A tájékoztató jó és alapos, de az abban foglaltak
nem vidítják fel. A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a szükséges
tennivalókkal kapcsolatban a szűrővizsgálatok irányába van pozitív elmozdulás, amire a
munkáltatók is igyekeznek hangsúlyt fektetni. Erre jó példa a legutóbbi
csontsűrűségvizsgálat és a kizárólag férfi lakosokat érintő prosztata szűrővizsgálat, saját
munkaterületén az utóbbinál nem sokat kellett a 40.éven felüli kollégáit győzködni. Ezek a
vizsgálatok ingyenesek voltak. A szív és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos
szűrővizsgálatért az igénybevevőknek fizetni kellett. A szervezett szűrővizsgálatoknak
köszönhető, hogy a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest történt előrelépés.
Dr.Szegvári Péter képviselő: A szűrésekkel kapcsolatban hiányolják a központi előírást,
azt, hogy azok részére, akik nem rendelkeznek munkahellyel illetve akik nem aktív
korúak, nem írja elő semmi, hogy szűrővizsgálatokon vegyenek részt, ezért késztetés
sincs arra, hogy azt megtegyék.. A tüdőszűrésekkel már gondok vannak.Számára ez
aggasztó, mivel a lakosság, ezen belül az időskorúak, fokozott veszélynek vannak kitéve.
Az a véleménye, hogy a lakosságot érdekeltté kell tenni, hogy a szűrővizsgálatokon saját
érdekükben részt vegyenek, mivel Ő is a megelőzést tartja a legfontosabbnak.
Kérdése van: a közeljövőben lesz-e olyan változás, ami a kistérséget pozitíven vagy
negatíven érinti ?
Dr.Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete vezető helyettese:
Igen, pozitív változás, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatervében, ezáltal az
ÁNTSZ Kistérségi munkatervében is szerepel un. „kistérségi egészségügyi koalíció”
létrehozása, melybe a szakmán kívül a jó ügy érdekében igyekeznek civileket, és
vállalkozókat is bevonni. Pozitív példaként Hódmezővásárhelyt említi meg, ahol a város
közterületein megtiltották a dohányzást, aminek betartását közterületfelügyelők útján
ellenőrizik. Az ehhez történő csatlakozásra kért fel az önkormányzat vállalkozásokat. 35
vállalkozás csatlakozott is a kezdeményezéshez.
Ennek kapcsán kardinális kérdés, mennyi lesz a feladathoz rendelt pénz, reméli, hogy
lesz. 2007. óta lát el regionális szinten feladatot, és 2004-től a kistérségben is. Ez alatt
az idő alatt a mezőhegyesi lakosságtól a településen működő egészségügyi szolgáltatókra
panasz nem érkezett. Kéri, a testületet, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése
érdekében, anyagi lehetősége függvényében támogassa a szolgáltatókat.

- 12 Soós Attila képviselő: Az iskolai tanulók körében rendszeresen fejtetvesség lép fel, amit
a védőnő kiszűr, és a kezelést követően a tanulók otthon ismét fertőződnek, így a tetű ismét
visszakerül az iskolai közösségbe.
Az a probléma, hogy felnőtteknél a fejtetvesség nem kerül szűrésre. Ehhez kértek
korábban is segítséget.
Dr. Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél- Alföldi Regionális Intézete vezető helyettese.
A fejtetvesség visszatérő kérdés, és országosan is probléma az oktatási intézményekben.
A védőnők lekezelik a gyerekek fejét, akik hazamennek és ismét fertőződnek. Elég nehéz
feladat az érintett gyerkek szüleinek szűrése. Szűkség esetén biztosítanak kezelőszert.
A felvilágosítást tartaná a legszükségesnek és célravezetőnek, de ettől a létező probléma
még nem oldódik meg.
Csanádi István polgármester: A tájékoztatóval átfogó alapos és értékes anyagot
kaptak kézhez. A kistérség lakosságának egészségi állapotával kapcsolatos megállapítások
Mezőhegyes lakosságára is igazak. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők az
önpusztító életmód, az italozás, a fiatalok drogozása, a nem megfelelő életkörülmények,
és a munkanélküliség. Úgy gondolja, hogy intenziv nevelő munkára lenne szükség.
Az is igaz, hogy az egészséges életmódhoz szorosan hozzátartozó egészséges táplálkozás
sokba kerül. A közeljövőben ebben, az ország gazdasági helyzetére tekintettel, változás
nem várható. Egyetért azzal is, hogy az egészségi állapot megőrzése érdekében a
legfontosabb tennivaló a megelőzés, ami kevesebb áldozattal sem jár.
Megköszöni Dr. Sárosi Tamás úrnak a tájékoztató elkészítését.
Javasolja a testületnek, hogy az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete vezető
helyettesének a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett
okokról és a szükséges tennivalókról szóló tájékoztatóját fogadja el.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
152/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Dr.Sárosi Tamásnak, az ÁNTSZ Dél-Alföldi
Regionális Intézete vezetőhelyettesének
a lakosság egészségi állapotáról, az egészség
romlását kiváltó véleményezett okokról és a
szükséges tennivalókról szóló tájékoztatóját
elfogadta.
Dr.-Sárosi Tamás, az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézet vezető helyettese:
Megköszönte a tájékoztatóval kapcsolatos dícsérő szavakat.
Erdődi Zoltán alpolgármester az üléstermet elhagyta.
3.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
2008.évi tevékenységéről.
Előadó: Nagy János, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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Erdődi Zoltán alpolgármester az ülésterembe visszatért.
Csanádi István polgármester: Köszöntötte a napirend előadóját, Nagy János
intézményvezető urat. A testület tagjai megkapták a beszámolót, melyet a Pénzügyi
Bizottság véleményezett.
Kérdezi a napirend előadóját, a beszámolót kivánja-e szóban kiegészíteni ?
Nagy János, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetője: A beszámolót
nem kivánja szóban kiegészíteni. A beszámolóval kapcsolatban feltett kérdésekre
kíván válaszolni.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke
a bizottsági és a testületi ülésről távolmaradását bejelentette, kéri a bizottság
elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a beszámolót
megvitatta és elfogadásra javasolja. Látható, hogy az elmúlt évben önállóvá vált intézmény
Nagy János vezetésével rettenetes nagy munkát végzett.. A számok tükrében látható az
étterem maximális kihasználtsága, az, hogy egy étterem kihasználtsága mennyire
fokozható, milyen sokrétű feladatot lát el, ami rendkívüli odafigyelést igényel. A
beszámoló is tükrözi, hogy őrületes munkáról van szó.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy évente 150 ezer adag ebédet főznek, amit, ha 365 napra
lebontanak, már a napi mennyiség is óriási. A beszámoló és a számadatok hűen tükrözik,
hogy a Centrál tökéletesen működik.
Ez bizonyítja, hogy a képviselőtestület két évvel ezelőtt jó döntést hozott akkor, amikor
önálló intézményként létrehozta a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központot.
Szűcs Sándor képviselő: Uj képviselő úr véleményéhez csatlakozna.
A Centrál korábban neuralgikus terület volt. Megállapítható, hogy jó döntésnek
bizonyult 2008. január 1. napjával önálló intézményként létrehozni a Centrál Élelmezési
és Szolgáltató Központot, és a vezető személyének kiválasztása is szerencsés volt.. Az
intézmény működéséhez betervezett önkormányzati támogatásnál kevesebb pénzeszközből
oldotta meg a feladatát. Szeretnék, ha az intézmény ezen az úton haladna tovább, tekintettel az
önkormányzat anyagi helyzetére. Az önkormányzat működését azzal segíti az intézmény,
ha a 2008-as évhez hasonló kiváló munkát végez, nem kellene működéséhez támogatást
biztosítani. Ha ez az intézmény működési támogatás nélkül tudná feladatát ellátni, az már
az álmok kategóriájába tartozna. Köszöni az intézmény dolgozóinak elmúlt évi munkáját.
Csanádi István polgármester: Jó érzés volt a beszámolót olvasni. Komoly és igényes
munka folyik az intézményben. Gratulál intézményvezető úrnak, és csatlakozik az előtte
szólókhoz.. Hasonló és még ettől jobb eredményeket kíván az intézmény vezetésének és
dolgozóinak. A Centrál konyhájának felújítása 65 millió forint uniós pályázati pénzből
valósult meg 2005-ben. Bízik abban, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei lehetővé
teszik majd azt, hogy az intézményben szükségessé váló felújításokat elvégezzék.
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Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően
a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ 2008.évi tevékenységéről szóló
beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
153/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ 2008.évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.
4. Napirendi pont tárgya: 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
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták „Az átfogó értékelés a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról „című írásos anyagot, csatolva
a bűnmegelőzési program végrehajtásáról szóló beszámolót, melyeket a Népjóléti
Bizottság megvitatott.
Kérdezi a napirend előadóit, elsőként jegyző asszonyt kíván- e szóbeli kiegészítést tenni ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Varga Péterné, a Gyámhivatal vezető főtanácsosa: Nem kíván szóbeli kiegészítést
tenni.
Kunné Horváth Izabella, az Alapszolgáltatási Központ vezetője: Az Alapszolgáltatási
Központ tájékoztatójának 3. oldalán lévő táblázat felső sorában lévő szövegrészt
pontosítja. Kéri, hogy az „újszülöttek köszöntése” szövegrészt ”újszülöttek száma”
szövegrészre javítsák.
Csanádi István polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a testületet.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló tájékoztatót megvitatta, és
javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
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Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Népjóléti Bizottság
javaslatát fogadja el, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékeléséről szóló tájékoztatót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
154/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló módosított 1997.évi
XXXI..törvény 92.§./6/ bekezdésében
foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok átfogó értékeléséről szóló
tájékoztatót elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat
bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
155/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programja
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
5. Napirendi pont tárgya: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Csanádi István polgármester
Dr.Szegvári Péter, a Népjóléti Bizottság elnöke
Agonás János, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót.
A Pénzügyi Bizottság beszámolóját, a bizottság elnökének betegsége miatt a bizottság
elnökhelyettese, Uj Zoltán képviselő úr terjesztette a testület elé.
A beszámolót a Népjóléti Bizottság , és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
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Kéri a bizottságokat, hogy tájékoztassák a testületet.
Dr.Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót megvitatta, javasolja a testületnek
elfogadásra.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót megvitatta, és javasolja a testületnek
elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a polgármester, a Népjóléti
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
156/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármester, a Népjóléti Bizottság
és a Pénzügyi Bizottság átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolóját elfogadta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a testületi ülés anyagának
1.sz.mellékletében a helyi sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
rendelettervezetet, 2.sz.mellékletében pedig Mezőhegyes város Középtávú testnevelési és
sportfejlesztési koncepcióját. Megkapták továbbá a Városi Sporttelep felújítására
benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést. A rendelettervezetet és a sportfejlesztési
koncepciót az Ügyrendi Bizottság és a Művelődési és Sportbizottság megvitatta.
A sporttelep felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vitatta meg.
Javasolja a testületnek, hogy a rendelettervezetet, a sportfejlesztési koncepciót és a
sporttelep felújítására benyújtandó pályázatot együttesen vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
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Csanádi István polgármester: Kéri a bizottságokat, elsőként Soós Attila képviselő
urat, az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, és a Művelődési és Sportbizottság tagját,
hogy a Művelődési és Sportbizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé, tekintettel
arra, hogy a Művelődési és Sportbizottság elnöke a bizottsági ülésről és a testületi ülésről
is bejelentette távolmaradását.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese, Művelődési és
Sportbizottság tagja: A bizottságok a rendelettervezetet és sportfejlesztési koncepciót
megvitatták. Tizezer lélekszám feletti település esetében kötelező sportfejlesztési koncepció
elfogadása és a helyi sportfeladatok rendelettel történő szabályozása. Az Ügyrendi
Bizottság a rendelettervezetet és a sportfejlesztési koncepciót javasolja elfogadásra. A
Művelődési és Sportbizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja, a sportfejlesztési
koncepciót pedig azzal a kiegészítéssel, javasolja elfogadásra, hogy a sportuszoda
létesítését tartsa napirenden a képviselőtestület, és a koncepcióban a közép és hosszú távú
tervek között szerepeljen vizesblokk építése a sportpályán.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a városi sporttelep felújítására
benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen vitatta meg,
felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a városi sporttelep felújítására
benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést megvitatta, és javasolja a
testületnek a pályázat benyújtását. A városi sportkoncepcióval kapcsolatosan
megállapította, hogy jó és mindenre kiterjedő.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy Mezőhegyes Város
2009-2014-ig szóló Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepcióját a
Művelődési és Sportbizottság kiegészítő javaslatának megfelelően fogadja el, azzal, hogy
a sportuszoda létesítésének lehetőségét tartsa napirenden és szerepeljen a koncepcióban a
vizesblokk megépítése a sportpályán a közép és hosszú távú tervek között.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
157/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Sportról szóló 2004.évi I.tv. 55.§./1/
bekezdésének rendelkezése értelmében
Mezőhegyes Város 2009-2014-ig szóló
Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési
Koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:
2./ cím Sportvagyon címszó alatt lévő
szövegrész az alábbi második bekezdéssel egészül ki:
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elkerülhetetlen feladat. Célként kell kitűzni a sportlétesítmény vizesblokkjának
felújítását.”
3./ cím Kapcsolatok
C/ Iskolai és diáksport alcím alatt lévő szövegrész az alábbi
harmadik bekezdéssel egészül ki:
„A tanulók érdekében, pályázati lehetőség kihasználásával, cél egy tanuszoda
létesítése.”
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő, az üléstermet elhagytaCsanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és
a Művelődési és Sportbizottság javaslatának megfelelően a helyi sporttal kapcsolatos
feladatok ellátásáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
12/2009./IV.22./kt.sz.határozat
A helyi sporttal kapcsolatos feladatok
ellátásáról.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő, az üléstermembe visszatért.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, a városi
sporttelep felújítására a pályázatot nyújtsa be.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
158/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi
önkormányzatok
fenntartásában
levő
sportlétesítmények
felújításának
támogatásáról szóló 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a
tulajdonában álló, Mezőhegyes, Posta u. 18. sz. alatti, 151/1 hrsz-ú Városi
Sporttelep öltöző és kiszolgáló épületének felújítása, fejlesztése tárgyában,
összesen bruttó 5.200.000,-Ft értékben.
Kinyilvánítja, hogy – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – 2009-ben is
támogatja a település sport- és szabadidős egyesületeit. Ennek keretében a 2009.
évi költségvetési rendeletben elkülönített, nevesített – összesen 3.000.000,-Ft –
támogatási összegen felül Mezőhegyes Város Önkormányzata az alábbiakkal
kívánja támogatni a települési sportéletet:
1. A Mezőhegyes, Posta u. 18. sz. alatti – szerződés alapján a
Mezőhegyesi Sportegyesület kezelésében levő – Városi Sporttelep működési
kiadásait átvállalja, közműszámláit kiegyenlíti, egy fő munkás 9 hónapig
tartó 6 órás foglalkoztatását biztosítja. E támogatás 2009 évre számított
összértéke: 905.625,-Ft.
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kezelésében levő Béke park 1. sz. és Kiskatonák tere 9. sz. alatti két
tornacsarnokban a szakosztályok által megállapított rendszeres és
alkalmankénti időpontokban bérleti díj mentes edzési és versenyzési
lehetőséget biztosít. E támogatás 2009-re számított összértéke az ÁMK
hivatalos bérleti díjrendszere alapján: 1.049.950,-Ft
3. A Városi Sporttelepen megrendezésre kerülő rendezvények, események,
versenyek minden bevétele a telep kezelőjét, a Mezőhegyesi
Sportegyesületet illeti meg. E támogatás 2009. évre számított összértéke:
250.000,-Ft
Határidő: 2009.április 24.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila Általános
Művelődési Központ közösségi terének fejlesztése, felújítása tárgyban közbeszerzési
eljárás lefolytatásával dr. Varga Imre ügyvéd felkérésével kapcsolatos előterjesztést/
4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen megvitatta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen vitatta meg, felkéri a Pénzügyi Bizottság
elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét
is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok az előterjesztést
megvitatták, javasolják a testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
159/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési Központ
közösségi terének fejlesztés, felújítása tárgyú bruttó 51.981.043,-Ft
összegű projekt közbeszerzési eljárás lefolytatásával dr. Varga Imre
ügyvédet, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy aktuális
időpontban gondoskodjon a 408.000,-Ft bruttó bekerülési
költségű megbízási szerződés megkötéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
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beérkezett pénzügyi tárgyú kérelemről készült előterjesztést. / 5.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a Mosolyért Közhasznú
Egyesület anyagi támogatásra irányuló kérelmét nem javasolja támogatásra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával ért
egyet, azzal, hogy a „Mosolyért” Közhasznú Egyesület beadványát, melyben kórházak,
klinikák mentőállomások részére történő eszközbeszerzéshez kér anyagi támogatást,
az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ne támogassák, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
160/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a „Mosolyért” Közhasznú Egyesület
anyagi támogatásra irányuló kérelmét,
az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel támogatni nem tudta.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Maroshát
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2009. július 31. napjával történő
megszüntetésének kezdeményezéséről szóló előterjesztést. / 6.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen vitatta meg,
felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok az
előterjesztést megvitatták, és javasolják a testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően kezdeményezze a Maroshát Területfejlesztési és Önkormányzati
Társulás megszüntetését.
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a bizottsági ülésről és a testületi ülésről is távolmaradását bejelentette, kéri a
bizottság elnökhelyettesét, Soós Attila képviselő urat, hogy tájékoztassa a testületet.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az
előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek, kezdeményezze a Maroshát
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának
megfelelően az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, kezdeményezze a Maroshát
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2009.július 31. napjával történő megszüntetését.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
161/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
úgy határozott, nem tartja indokoltnak
a Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás 2009. július 1. napja utáni működését.
Utasítja a polgármestert, hogy Battonya város,
Csanádpalota nagyközség, Ambrózfalva, Csanádalberti,
Kövegy, Nagyér, Pitvaros, Végegyháza községek
önkormányzatainál kezdeményezze a Társulás
2009. július 31. napjával történő megszüntetését.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a testületi ülés anyagának
7.sz.mellékleteként a KÖRICS Euroconsulting pályázatmenedzsment szolgáltatásra tett
ajánlatát és 8.sz.mellékleteként az Inventive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nek
pályázatírással kapcsolatos ajánlatát. Az ajánlatokat a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Javasolja a testületnek, a két ajánlatot együttesen vitassa meg.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen vitatta
-
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Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok a két ajánlatot
megvitatták. A KÖRICS EUROCONSULTING pályázatmenedzsment szolgáltatásra tett
ajánlatát nem javasolják elfogadni. Javasolják, hogy az Inventive-Royal Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-től eseti megbízásra kérjenek ajánlatot, tekintettel arra, hogy ajánlatuk
konkrét árajánlatot nem tartalmaz.
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 és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
az Inventive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től eseti megbízásra kérjenek árajánlatot.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
162/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete :
1. felhatalmazza Csanádi István polgármestert,
hogy az Inventive-Royal Tanácsadó és
Szolgáltató Kft ügyvezetőjétől kérjen konkrét
árajánlatot arra vonatkozóan, hogy milyen nagyságrendű
megbízási díj megfizetése mellett vállal eseti jelleggel
pályázatelőkészítést.
2. a KÖRICS Euroconsultingnak,
teljeskörű pályázatmendezsment szolgáltatásra
tett ajánlatát nem veszi igénybe.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ivóvízminőségjavító
program kapcsán az Önkormányzati Konzorcium Elnökének megkeresését, csatolva a
képviselőtestület által adandó meghatalmazásról szóló határozati javaslatot. /9.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előző ülésen is elmondta, hogy a Dél-Aföldi Ivóvízminőségjavitó program tervezési
munkálatait a Pécsi székhelyű Aqaprofit Zrt nyerte el és fogja össze. 3 tervezőkből álló
csapat dolgozik, ezeknek a munkáját koordinálja a Zrt. Mezőhegyes az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló módosított 201/2001./X.25./ sz.
Kormányrendeletben nem szerepelt, de az időközben végzett ivóvízmintavételek alapján,
melyek egyértelműen bizonyítják az ivóvízminőség romlását, bekerült az
ivóvízminőségjavító programba. A Konzorcium elnöke a képviselőtestület
meghatalmazását a tervezői munkához az engedélyezési eljárás lefolytatásához kéri.
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számára elég zavaros. Az előző ülésen a téma kapcsán kérte, hogy a Békés megyei
Vízművek Zrt –be, a képviselőtestület által delegált Felügyelő Bizottsági tagtól kérjenek
tájékoztatást.
Csanádi István polgármester: Nem látja akadályát, hogy megkérdezzék a FEB tagot,
hátha rendelkezik ezzel kapcsolatban is információval.
Szűcs Sándor képviselő: A Felügyelő Bizottsági tagság messze nem jelenti azt, hogy
egy régiós ivóvízminőségjavító program kapcsán mindenre kiterjedő részletes tájékoztatást
tudna adni, ez attól sokkal összetettebb téma.
Uj Zoltán képviselő: Milyen mérvű elkötelezettséget jelent az önkormányzatnak az, ha
a Konzorcium elnöke kérésének megfelelően a testület a meghatalmazást megadja
a tervező csapatnak. Ezzel nem kötelezik el magukat a Békés megyei Vízművek Zrt
mellett ?
Csanádi István polgármester: A Dél- Alföldi Ivóvízminőségjavító program több száz
milliós, unios projekt. Ennek megvalósítására soha többet nem lesz lehetősége a
településnek, ezért a programban való részvétellel csak nyerhetnek. Ezen a téren a
megyehatárok átjárhatóak, a projekt három megyére terjed ki, a tervező csapatok
egymással koordinálva működhetnek.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy adja meghatalmazását a
tervező csapatnak az engedélyezési eljárás lefolytatására és a csatolt határozati javaslatot
emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, 1 tartózkodással , ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
163/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél- Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium
által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
nyertesként kihirdetett és megbízott, valamint az általa
vezetett és jogszerű képviseletet ellátó Aqaprofit
Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt-t megbízza, hogy
a „Dél- alföldi ivóvizminőségjavitása – Ivóviz 3.1.”
program keretén belül a településen szolgáltatott ivóvíz
minőségének javítására irányuló előkészítési és tervezési feladatokhoz az előzetes
megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt változatok közül:
a./ az önkormányzat által a tervismertető tárgyaláson megfogalmazott vélemény
figyelembevételével,
b./ a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa
jóváhagyása esetén, a DARFT Kht, mint Megbízó,
c./ Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium szakfőosztálya és
Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő,
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- a felsoroltak mindegyikeáltal elfogadott és továbbtervezésre javasolt megoldás-változatok
elvi vizjogi engedélyeztetési és környezetvédelmi engedélyeztetése során az érintett
hatóságok előtt az önkormányzat nevében eljárjon.
A Megbízott személyesen, illetve a nevében és a Megbízott felelősségével eljáró bármely
természetes vagy jogi személy, az eljárása során köteles a fenti szervek által elfogadott és
jóváhagyott megoldást és álláspontot képviselni. Az eljárásáról a képviselőtestületkérésére
írásban vagy személyes megjelenés keretében helyzetjelentést, tájékoztatást kell adnia, amiről
a polgármester a belső szervezeti és működési, hatásköri szabályai szerint köteles a
Képviselőtestületet tájékoztatni, vagy szükség esetén határozathozatalt kezdeményezni.
A Felek az a) – d) pontokban felsoroltak által jóváhagyott dokumentumokba foglalt
kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni vagy elősegíteni.
Jelen határozatot a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
Konzorciós Szerződésében, valamint a „A Dél-alföldi Régió Ivóvizminőség-javító
Programja”című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítésének
részleges finanszírozása (NFH-ENV 1/2005) tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt
kötelezettségeire való tekintettel hozta meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalmú meghatalmazást és megbízólevelet
aláírja.
Határidő: 2009. április 22 a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Maroshátság Kistérség
Turisztikai Egyesülettel konzorciumi szerződés alapján versenyképes turisztikai termék és
attrakciófejlesztés támogatására benyújtott pályázat önerejének módosításáról szóló
előterjesztést. / 10.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen vitatta
meg, felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok az
előterjesztést megvitatták, és javasolják a testületnek az abban foglaltak elfogadását,
Csanádi István polgármester: A pályázat kiírása óta eltelt időszakban a DARFÜ a
feltételrendszert többször megváltoztatta, ennek megfelelően a pályázat benyújtásakor
biztosított önrész, a 1.100 e Ft 1.4443.841,-Ft-ra módosult.
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támogatta, az önerő változása miatt vonja vissza
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
164/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az 56/2008./II.28./kt.sz.határozatát
-melyben a DAOP-2007-2.1.1.E.jelű
versenyképes turisztikai termék és
attrakciófejlesztés támogatására tárgyban
pályázat benyújtását határozta el visszavonja.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, a pályázati
önerőt, a 1.443.841,-Ft-ot a 2009.évi költségvetésében biztosítsa.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
165/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Dél-alföldi
Operatív Program keretében „Versenyképes
turisztikai termék és attrakciófejlesztés”
Kódszám: DAOP-2007-2.1.1.B.C.D.E.F.
pályázati kiírásra a DARF Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht /Szeged,
Középfasor 1-3./ közreműködő szervezethez
benyújtott és támogatásban részesített pályázati
célt a Maroshátság Kistérség Turisztikai Egyesülettel
közös együttműködéssel megvalósítja.
A pályázat címe: Gyalogtúra utvonalak hálózata a
Marosháton. A Mezőhegyes közigazgatási területén
megvalósítandó fejlesztés bekerülési költsége
7.994.690,-Ft+ 1.598.938,-Ft ÁFA, azaz
összesen 9.593.628,-Ft. A pályázathoz szükséges
15%-os önerőt, azaz bruttó 1.443.841,-Ft-ot
2009.évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2009. május 15
Felelős: Csanádi István polgármester
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Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében történő közös megszervezéséről
szóló együttműködési megállapodás tervezetet / megállapodás tervezet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
A megállapodás tervezetet az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságokat, elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a
testületet.
Soós Attila képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az
együttműködési megállapodás tervezetet megvitatta, javasolja a testületnek
elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás
tervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
együttes ülésen vitatta meg, felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület
felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a belső
ellenőrzési feladatok közös megszervezéséről szóló együttműködési megállapodás
tervezetet megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra, tekintettel arra, hogy a belső
ellenőrzési feladatellátás a társulás keretében biztosított..
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, a
Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának
megfelelően a belső ellenőrzési feladat, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
keretében történő ellátásáról szóló együttműködési megállapodást fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
166/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a belső ellenőrzési feladat, Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása keretében történő feladatellátásról
szóló együttműködési megállapodást a beterjesztett és
az általa megismert tartalommal elfogadja.
Határidő: 2009. május 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
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benyújtására szóló határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi Bizottság megvitatott.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az ÖNHIKI
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot megvitatta, javasolja a testületnek
a pályázat benyújtását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
167/2009./IV.21./kt.sz.határozat
A/ Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről
szóló 2008.évi CII. törvény 17.§./1/ bekezdése és
6.számú melléklet 1. pontja /továbbiakban 6.számú
melléklet/ alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására.
B/ Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
a következő nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1.000 fő, vagy feletti.
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január hó1-jén 1.500 fő feletti.
IV.1. Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú társulások
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008.évi költségvetési törvény
8. melléklet IV. pont. Kiegészítő szabályok 2.1 – 2.2 pontjában meghatározott
- kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.
IV.2. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1 – 2.2 pontjában / a Kiegészítő szabályok 2.3
pontja figyelembevételével / meghatározott – kapacitás kihasználtsági feltételeknek
megfelel.
V. Az önkormányzat
- magánszemélyek kommunális adója,
- vállalkozók kommunális adója,
- iparüzési adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
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alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
Határidő: 2009.április 24.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták dr. Varga Imre ügyvédnek,
a Dalkia Energia Zrt. jogelődjével kötött szerződés megszüntetésével kapcsolatban készített
szakmai előterjesztését./ szakmai előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés a mai nap folyamán érkezett, azt az Ügyrendi
Bizottság megvitatni nem tudta.
A képviselőtestületnek fel kell hatalmaznia Dr.Varga Imre ügyvéd urat, jogi szakértőt, az
általa előkészített előterjesztés 1.2.3.4 pontjában foglaltak figyelembevételével az eljárás
lefolytatására.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Dr. Varga Imre ügyvédet a 2009. március 26-i
rendkívüli ülésen a testület már megbízta a Dalkia Energia Zrt-vel folytatandó
tárgyalásra.
Csanádi István polgármester: Igen, megbízták, de ügyvéd úr kéri, hogy a
felhatalmazásban szerepeljenek az előterjesztés 1-4 pontjában foglaltak is.
Soós Attila képviselő: Ügyvéd úr által előkészített anyagot olvasva az a benyomása,
hogy az önkormányzatot a megbízásnak megfelelően képviseli. Az ÁMK Diákotthona
fűtéskorszerűsítésének költsége Dalkia Energia Zrt-nek történő kiegyenlítésével
kapcsolatos eljárással is bízzák meg ügyvéd urat, azt nem látja az előterjesztésben.
Uj Zoltán képviselő: Ügyvéd úr előterjesztésében nem szerepel a munkáltatói jogutódlás
a Dalkia Energia Zrt által foglalkoztatott 4 fő esetében. Ez nem működik ?
Csanádi István polgármester: Ügyvéd úr előterjesztésének 1. pontjában szerepel Soós
képviselő úr kérése. A Dalkiával történő tárgyalás során jegyző asszony a munkáltatói
jogutódlás kérdését felvetette.
Hupzucziné Győrki Julianna jegyző: A Dalkia Energia Zrt és az Önkormányzat
között nem lehet szó munkáltatói jogutódlásról. Ezért nem is tartalmazza azt az
előterjesztés. A közalkalmazotti törvény nem teszi lehetővé., hogy a Munkatörvénykönyve
hatálya alá tartozó munkáltatótól jogutódlással munkavállalót vegyenek át. Az
önkormányzatot nem kötelezhetik az ott dolgozók továbbfoglalkoztatására.
A fűtőműnél dolgozók esetében munkavállalói jogutódlásról lehet szó, de az megegyezés
kérdése. A Dalkia Energia Zrt szerződésében azonban egyértelműen munkáltatói
jogutódlás szerepelt.
Uj Zoltán képviselő: Ha új szolgáltató lesz, az átveheti a dolgozókat munkáltatói
jogutódlással ?
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munkáltató esetében beszélhetnek munkáltatói jogutódlásról, akkor is, ha ilyen munkáltató
az önkormányzattól vesz át feladatot. Akkor nincs munkáltatói jogutódlás, ha az
önkormányzat vesz át feladatot a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatótól.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy hatalmazza fel Dr.Varga
Imre ügyvéd, jogi szakértőt az általa előkészített előterjesztés 1.2.3.4 pontjaiban
foglaltaknak megfelelő eljárás folytatására, az önkormányzat és a lakosság érdekeit
képviselve.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
168/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 87/2009./III.26./kt.sz, határozatával megbízta
Dr.Varga Imre ügyvéd, jogi szakértőt, hogy a Dalkia Energia Zrt
jogelődjével a PROMETHEUS Rt-vel 1998.június 22.
napján az önkormányzat tulajdonában lévő városi
távhőellátórendszer üzemeltetésére határozott időre
létrejött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével
kapcsolatos feladatok ellátásával és a 86/2009./III.26./kt.sz.
határozatában a távhőellátórendszerről ellátott épületek és intézmények
hőtermelő és elosztórendszerének üzemeltetésére kiírt koncessziós
pályázat teljeskörű lebonyolításával
Felhatalmazza, hogy az eljárást az alábbiak figyelembevételével
folytassa le:
1. A szerződés megszüntetésére és az üzemeltetés átvételére akkor kerülhet sor, ha az
Önkormányzat a lefolytatásra kerülő koncessziós eljárás eredményeként új üzemeltetővel
szerződést köt és a Dalkia Zrt-től már közvetlenül az új szolgáltató veszi át a rendszert,
tekintettel arra, hogy az előzetes egyeztetések alapján az Önkormányzat az üzemeltetésnek
sem a személyi, sem az anyagi feltételeivel nem rendelkezik.
Ennek megfelelően a szerződés megszüntetése kizárólag új üzemeltetési szerződés
megkötéséhez mint feltételhez és az új üzemeltetési szerződés időbeli hatályához kötötten
történhet meg.
2. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos üzemeltetési szerződés nem szabályozza a
szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás pontos módját, számításokat kell végezni a
Dalkia Zrt. által végzett kimutatásokkal kapcsolatban. Amennyiben azok számszakilag
elfogadhatóak, akkor az ott megjelölt számokból és összegekből kell kiindulni, azzal, hogy az
Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a megjelölt nagyságrendű megtérítést.
3 Ki kell dolgozni annak lehetőségét, hogy a megtérítési összegeket a Dalkia Zrt-vel (illetve
jogelődjével) kötött szerződés időtartamára vetítve már az új, kiválasztásra kerülő szolgáltató
térítse meg a Dalkia Zrt. részére és ezzel az eredeti szerződéses időtartam lejártáig
mentesüljön a további fizetési kötelezettségek alól.
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megkötésre kerülő koncessziós szerződésben az indokolt részletezettséggel szabályozni a
szerződés megszűnésének, megszüntetésének lehetséges eseteit és az ezekhez kapcsolódó
elszámolási módokat.
Határidő: 2009.április 30. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Mészáros József által
képviselt KOME Kft kérelmével kapcsolatos előterjesztést, melyben a strandfürdő
területének Kft részére történő bérbeadását kéri. / előterjesztés jegyző könyv mellé
csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen vitatta
meg, felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok az
előterjesztésben foglaltakat megvitatták. Javasolja, hogy a testület a strandfürdő területének
bérbeadására Sramkó Bt-vel kössön szerződést, a bérleti díjat napi 20 ezer forint +ÁFA
összegben határozza meg és vállalnia kell a Kft-nek a rezsiköltségek megfizetését is.
Javasolják továbbá, hogy a szerződésbe foglalják bele azt, hogy a Ménesbirtok vonja le a
Mészáros úrnak kifizetendő munkadíjból az önkormányzatot megillető díjakat.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a KOME Kft- nem szerepel a cégnyilvántartásban.
Ennek kapcsán Mészáros urat megkereste, aki azt a felvilágosítást adta, hogy a KOME
Kft Romániában, Kolozsváron bejegyzett cég. A címerező munkások romániaiak, akik a
szükséges engedélyekkel rendelkeznek. Ezeket az embereket a Kft foglalkoztatja, ezért a
Ménesbirtokkal a címerezési munkálatokra a KOME Kft nevében köt szerződést, ahol a
Kft dokumentumait bemutatta.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Mészáros úr kérelmével kapcsolatban. Hagyomány, hogy
itt dolgoztat, és évek óta probléma, hogy ezek az emberek nem rendelkeznek egészségügyi
dokumentációval, a szolgáltatás igénybevételére jogosító TAJ számmal vagy eu-s kártyával.
Előírás, aki itt munkát vállal, rendelkeznie kell TAJ számmal vagy eu kártyával, amelyen
rajta van a neve, és a kártya érvényességének ideje is.. Nem hajlandó elnézni semmiféle
hiányosságot, mivel a számítógépbe adatokat nem tud bevinni. A tavalyi évben a
romániai cimerező gyerekeknek az utolsó héten jött meg eu kártyája. Baleset mindig
előfordul, igy azzal nem tud mit kezdeni. Ezt jelenti a MEP felé. Kéri, hogy erre
figyeljenek oda.
Csanádi István polgármester: Szegvári képviselő úr véleményével egyetért, a szükséges
engedélyeknek meg kell lenni. A bizottságok javaslata, hogy adják bérbe a strand
területét napi 20 .000,-Ft+ÁFA összegért, plusz a rezsiköltségek.
Soós Attila képviselő: Az önkormányzat kivel köt szerződést, a KOME Kft-vel,
vagy Sramkó Bt-vel ?
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szerződést.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A bizottsági ülésen a Ménesbirtok Zrt képviselője
jelezte, hogy a KOME Kft, melynek nevében szerződést kíván kötni Mészáros úr,
nem létezik, ezért a Ménesbirtok is a Sramkó Kft-vel köt szerződést.
Dobi Ferenc képviselő: Tudomása szerint a Sramkó Kft is felszámolás alatt áll.
Uj Zoltán képviselő: A Sramkó Kft két részből áll. A Sramkó 2000 Kft áll felszámolás
alatt. Mészáros úr azt mondta, hogy a KOME Kft nevében köt szerződést. Erre való
tekintettel kéri, hogy Mészáros úrral ezt tisztázzák, és a következő ülésen térjenek vissza
a kérelemre.
Kérjék be tőle a szükséges dokumentumokat, azt, hogy kivel kell a testületnek szerződést
kötnie. Az sem tisztázott, hogy a strandnak mely részéről lenne szó, a teljes területről vagy
egy részéről és a fedett uszoda zuhanyzóira is szükséges lenne.. Javasolja, hogy a strand
területéből sátrak felállítására csak a füves területet adják bérbe, és előzetesen
tájékoztassák a bizottság által javasolt bérleti díjról, és akkor lehet, hogy már nem is kéri a
területet.
Hupucziné Győrki Julinna jegzyő : Egyetért képviselő úrral, ne hozzanak döntést,
mivel azt sem tudják, hogy kivel kössenek szerződést. Számítás kérdése ugyan, de a
testület helyében meggondolná, hogy a strand területén lévő fedett uszodát beüzemeljéke. Ha egy részét adják bérbe a strandterületnek, akkor kerítést kell építeni, annak költsége
van.
Uj Zoltán képviselő: Őt úgy tájékoztatta Mészáros úr, hogy a korábbi években is
csak a fedett uszoda zuhanyzóit használták tisztálkodás céljára, tehát nem kellene
a fedett uszodát beüzemelni.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az lehet, de a zuhanyzó helyiség beüzemelésének
is vannak járulékos költségei.
Csanádi István polgármester: Egyetért azzal, hogy tisztázni kell, kivel kötnének
szerződést. Akkor, ha nem támogatják a kérelmet és nem adják bérbe a strand területét,
ami egyébként nem hasznosított, a gaz tovább nő. Ha elfogadható a bérleti díj Mészáros
úr számára is, az az önkormányzatnak is bevételt jelent, és ha étkezés céljára a Centrált
veszik igénybe, az is jelentős bevételt eredményez. A fedet uszodát véleménye szerint nem
kell megnyitni, elég ha a zuhanyzó helyiséget biztosítják. Úgy gondolja, hogy elvi
hozzájárulást adhatnak Mészárosnak úrnak, a tisztálkodás kérdését tisztázni kell vele,
ugyan igy azt, hogy a beüzemeléssel és a használattal járó költségeket neki, illetve a Kftnek kell megfizetnie. Ha a kérelemről egy hónap múlva döntenek, az nem lenne jó, mivel
tudomása szerint a munkások május végén állnának munkába, és addig nem tudják a
szükséges engedélyeket beszerezni. Ezzel a Ménesbirtokot is kellemetlen helyzetbe
hoznák. Azzal egyetért, hogy a korrekt szerződési feltételeket mindenkinek be kell tartani.
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aláírására. A bérleti díjra vonatkozóan a bizottság javaslatát megtette.
Csanádi István polgármester: Abban az esetben, ha a feltételeket Mészáros úr vállalja,
csak azt kell tisztázni, hogy kivel kössék meg a szerződést. Ha a testület ezzel megbízza,
akkor utánajár.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ha a testület felhatalmazza polgármester urat a
szerződés aláírására, akkor az egyéb feltételeket is határozza meg, Mit, mekkora területet,
mennyiért ad bérbe. Bérbeadja- e a fedett uszodát, a strand teljes területét, vagy csak a füves
területet. Ez mind döntést igényel.
Uj Zoltán képviselő: A fedet uszoda zuhanyzóját fogják használni, 100 ember melegviz
ellátásáról van szó, ezt nyilatkozta neki Mészáros úr. Ezt eddig is igy
használták. Javasolja, hogy a szerződésben kössék ki, hogy ne az egész strandterületet,
hanem csak a füves területet használják.
Erdődi Zoltán: Ne nehezítsék a munkavállalók helyzetét, azzal, hogy nem engedik
a sátrak felállítását árnyékos helyre. A nyári hőségben a napon felállított sátrakban lehetetlen
pihenni.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő strandfürdőt napi 20.000,-Ft+ÁFA bérleti díjért adják bérbe a Mészáros
József által képviselt Kft-nek, és a Kft a bérleti díjon felül köteles megfizetni a bérleti
idő alatt felmerült közüzemi díjakat is. A Kft-vel szembeni követeléseit a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt-re ruházza át, azzal, hogy az önkormányzatot megillető díjakat a Zrt a Kftnek fizetendő vállalkozói díjból vonja le. Engedélyezze, hogy a Kft a strandfürdő
területén 50-100 fő részére sátortábort létesítsen. Hatalmazzák fel arra, hogy a sátortábor
működésére vonatkozó hatósági engedélyek benyújtását követően a Kft-vel a bérleti
szerződést a bérbeadásra és a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint
megkösse.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
169/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő, mezőhegyesi
907 hsz-ú 1 ha 9524 m2 területű strandfürdőt
a Mészáros József által képviselt Kft-nek bérbeadja.
Engedélyezi, hogy a Kft a strandfürdő területén
50-100 fő részére sátortábort létesítsen.
Bérleti díjként napi 20.000,-Ft+ÁFA díjat állapít meg.
A Kft a bérleti díjon felül köteles megfizetni a
bérleti idő alatt felmerült közüzemi díjakat is.
A képviselőtestület a Kft-vel szembeni követeléseit
a polgári törvénykönyvről szóló módosított 1959.évi
IV.tv. 328.§./1/ bekezdése értelmében átruházza a
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önkormányzatot megillető díjakat a Zrt a Kft-nek
fizetendő vállalkozói díjból vonja le.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a sátortábor
működésére vonatkozó hatósági engedélyek benyújtását
követően a Kft-vel a bérleti szerződést a bérbeadásra
és a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint
megkösse.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Mezőhegyes város
testvérvárosának, a romániai Kézdivásárhelynek polgármestere 2009. május 8-10 között
Kézdvisárhelyen megrendezésre kerülő sportnapokra meghívta a mezőhegyesi sportolókat
és a város küldöttségét.
A meghívást a Művelődési és Sportbizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésről a bizottság elnöke távolmaradását bejelentette,
kéri Soós Attila képviselő urat, a Művelődési és Sportbizottság tagját, hogy
tájékoztassa a testületet.
Soós Attila képviselő: A bizottság a meghívást megvitatta. Nem támogatta, hogy a
sportnapokon a város küldöttséggel és sportolókkal képviseltesse magát, a szervezési
munkára rendelkezésre álló rövid határidő és a magas költség miatt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Művelődési és
Sportbizottság javaslatát fogadja el, a Kézdivásárhelyen 2009. május 8-10 között
megrendezésre kerülő sportnapokon a város ne képviseltesse magát, a szervezési munkára
rendelkezésre álló rövid határidő és magas költség miatt.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihridette:
170/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy romániai tesvérvárosa Kézdivásárhely
polgármesterének meghívására a 2009. május 8-10
között megrendezésre kerülő sportnapokon
az önkormányzat anyagi helyzetére és a szervezési
munkára rendelkezésre álló rövid határidőre tekintettel
nem vesz részt.
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Gáspár Tamás battonyai vállalkozó gyepmester hétvégén is hívható, az általa
nyújtott gyepmesteri , állati hulladék szállítási szolgáltatás hétvégén is igénybe vehető.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Tudomása szerint a lakosságtól ingyen szállítja
az állati hulladékot. A vállalkozásoktól is ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Ménesbirtoknak egyedi szerződése van. Aki
vállalkozásszerűen állattartással foglalkozik, annak magának kell gondoskodnia az állati
hulladék elszállításáról.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Tájékoztatta a testületet és a város lakosságát arról, hogy
a korábbiakhoz hasonlóan a temetői buszjárat április utolsó hetétől beindul, a már ismert
útvonalon és időpontban közlekedik.
Uj Zoltán képviselő: Lakossági jelzés érkezett felé, hogy a diákotthon mellett
lévő játszótér játékai nem biztonságosak, azokat azonnal javítani kellene.
Soós Attila képviselő: A játszótér felújítását április 27-én kezdik. Az intézmény azokat
folyamatosan újítja , mert a rongálások is folyamatosak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A március 31-i ülésen tárgyalta a képviselőtestület
a Csongrád megyei Településtisztasági Kft tájékoztatóját, melynek kapcsán felvetődött, hogy
a vállalkozások egy része nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. A vállalkozók
listáját egyeztetve a Kft által rendelkezésre bocsátott névsorral, kiszürték azokat akik nem
rendelkeznek szerződéssel. A felszólító leveleket kiküldték, melynek eredményeként
folyamatosan keresik fel az érintettek a műszaki csoportot.
Csanádi István polgármester: Korábban már tájékoztatta a testületet arról, hogy
megkereste Gyenesei István önkormányzati és területfejlesztési miniszter urat, kérve, hogy
tekintsen el a 2008.évben megítélt 15 millió forint visszatérítendő működési célú támogatás
visszafizetésétől. Miniszter úr ígéretet tett arra, hogy a kérésnek eleget tesz. Gyenesei
miniszter úrtól a múlt hét folyamán az erről szóló írásos dokumentumot megkapták,
melynek értelmében nem terheli az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség.
Dobi Ferenc képviselő: A játszótérrel kapcsolatban az a tapasztalata, hogy az ott lévő
homokozó tele van cigarettavégekkel. Véleménye szerint el kellene
gondolkodniuk azon, hogy a közterületen történő dohányzást betiltsák.
Csanádi István polgármester: Sajnos az a szomorú, hogy ezt kamaszkorú fiatalok
és nem felnőttek csinálják. Közmunkaprogram keretében 2 főt bíztak meg a parkok és a
játszótér őrzésével.
Soós Attila képviselő: Tájékoztatott arról, hogy a nagyon sok lakos dicsérte meg
a város parkjának rendbetételében közreműködő közfoglalkoztatott dolgozókat.

Kéri, hogy az önkormányzati bérlakások előtti közterületeket is tetessék rendbe a
dolgozókkal.
- 34 Csanádi István polgármester: Neki is mondtak dicsérő szavakat a közfoglalkoztatottak
munkavégzésével kapcsolatban.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Soós képviselő úr kérésére válaszolva elmondta, hogy
bérlakások környékének rendbetétele folyamatos.
Antal János képviselő: A várossá nyilvánítás évfordulója és a Ménesbirtok alapításának
225.évfordulójára elkészült érmék értékesítése érdekében kéri, hogy azt plakáton
is hirdessék. Sokan szeretnének vásárolni, de számítógép hiányában nem rendelkeznek
a vásárlás lehetőségéről információval.
Csanádi István polgármester: Antal képviselő úr kérése jogos. Az érme leírását, annak
árát és a vásárlás lehetőségét plakáton közzé teszik.
Erdődi Zoltán alpolgármester: A játszótéri játékok rongálásával kapcsolatban keressék
meg a helyi rendőrörsöt, és kérjék gyalogos rendőrjárőr biztosítását. A településen
valamikor volt gyalogos rendőrjárőr. Jónak tartaná, ha arra ismét lehetőség lenne.
Csanádi István polgármester: Alpolgármester úr kérését a rendőrség szolgálati
szabályzata tartalmazza, az önkormányzat arra nem rendelkezik hatáskörrel. A kérést
ettől függetlenül a helyi rendőrörs parancsnoka felé továbbítja.
:
Csanádi István polgármester. Ismertette a következő testületi ülés időpontját és
napirendjeit.
2009. május 26-án 16 óra
1. Jelentés Mezőhegyes város Esélyegyenlőségi Tervének teljesítéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
2. Tájékoztató a település közrendjéről, és közbiztonsága helyzetéről.
Előadó: Takács Gyula r.alezredes, örsparancsnok
3. Tájékoztató a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Előadó: Balogh Lajos, az Egyesület elnöke
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
171/2009./IV.21./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
következő ülését 2009. május 26-án
16 órában állapítja meg, az alábbi napirendekkel:
1. Jelentés Mezőhegyes város Esélyegyenlőségi Tervének teljesítéséről.

Előadó: Csanádi István polgármester
2. Tájékoztató a település közrendjéről, és közbiztonsága helyzetéről.
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3. Tájékoztató a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Előadó: Balogh Lajos, az Egyesület elnöke
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Krcsméri Tibor és
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselőket.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestületnek a következőkben állásfoglalást
igénylő személyi ügyben kell döntenie, 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.
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