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

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009.május 12-én megtartott
rendkívüli ülésének nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Agonás János, Antal
Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc,
Hollós László, Krucsóné Gergely Erzsébet, Soós Attila,
Dr.Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Erdődi Zoltán alpolgármester, Dr.Kerekes
György, Krcsméri Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző,
Szentmihályi Ferenc aljegyző, Garamvölgyi Lászlóné
csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető,
Kolozsi József csoportvezető, Deák Hajnalka, a Pénzügyi
Bizottság nem képviselő tagja
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A rendkívüli ülés összehívásának oka, a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő
mezőhegyesi telephely megvásárlásra benyújtandó vételi ajánlat
megvitatása. A vételi ajánlat benyújtásának határideje 2009. május 15.
A képviselőtestület május 8-i rendkívüli ülésén elhangzottak értelmében a Zrt lehetővé
tette, hogy a mezőhegyesi telephelye állapotát vízvezeték és elektromos hálózatot
megvizsgálják. A helyszíni vizsgálatra a tegnapi nap folyamán került sor szakemberek
bevonásával, meggyőződhettek az ingatlan állapotáról.
A vételi ajánlatot az ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
A bizottság tájékoztatása előtt kéri Szűcs Sándor képviselő urat, hogy az ingatlan
állapotáról, a helyszínen szerzett tapasztalatokról tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő: A DÉMÁSZ ZRT mezőhegyesi telephelyét megtekintették.
A Zrt részéről korábban elhangzott, hogy az ingatlan vizvezeték rendszere a tél folyamán
szétfagyott, a DÉMÁSZ Zrt azt megjavította. Az elektromos hálózatot megtekintették, és
kérték Zsótér Mihály villamossági szakértőt, hogy a hálózat vizsgálatát végezze el.
A jelenlévők megállapították, hogy az irodaház a szükséges elektromos problémák javítása
után, egy tisztasági meszelést követően alkalmas arra, hogy a Polgármesteri Hivatal
felújítása ideje alatt ott működjön.
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Csanádi István polgármester: Kéri Zsótér Mihály urat, hogy az ingatlan elektromos
hálózatával kapcsolatban végzett vizsgálatról tájékoztassa a testületet.
Zsótér Mihály villamossági szakértő: Az ingatlan elektromos állapotát megvizsgálta,
szükségesnek tartja az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését. A beázás miatt célszerű a
hálózat szigetelése. 20-30 db szerelvényt és kapcsolót, valamint a vezetékszakaszból kb. 50100 m-t, és a fénycső armatúráknál néhány csövet cserélni kell. Javítási és anyagköltség
összesen: 388 e Ft+ÁFA az érintésvédelmet a biztonságos üzemeltetés miatt el kell végezni,
melynek költsége 88 e Ft+ÁFA..
Csanádi István polgármester: Köszöni Zsótér úrnak a gyors szakértői véleményt. A
DÉMÁSZ Zrt-vel erről tárgyalni kell. Eredményes tárgyalás esetén is csak június 7. után,
az eu parlamenti választásokat követően tudna kiköltözni a hivatal, kivéve az
Okmányirodát, mivel az csak a BM rendszer által mobilizálható, ezért az maradna a
hivatal épületében, felújítása hétvégékre korlátozódna.
Kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a DÉMÁSZ Zrt mezőhegyesi telephelye
vételi ajánlatáról és annak a Polgármesteri Hivatal felújítása idejére történő
bérbevételéről tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a vételi ajánlatot
és a bérbevétel lehetőségét megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a DÉMÁSZ Zrt
tulajdonában lévő mezőhegyesi telephely megvásárlására nyújtsa be vételi ajánlatát 30
millió Ft+ ÁFA, azaz összesen 36 millió forint összegben, melyet 5 év alatt
kamatmentesen, egyenlő részletekben egyenlítsen ki.
Az ingatlant a Zrt-től határozott időre, 4 hónapra a Polgármesteri Hivatal felújítása
időtartamára kérje bérbe. A bérleti díjra az önkormányzat által, az ingatlanon végzett
felújítási költség kb. 1 millió forint ellenértékében tegyen ajánlatot.
Csanádi István polgármester: Agonás elnök úr által elmondottakat kiegészíti azzal,
hogy az 1 millió forint felújítási költség az elektromos hálózat felújítás, az érintésvédelmi
felülvizsgálat, és a kőműves, festési- mázolási munkálatok költségét tartalmazza. Az
ajánlatot a DÉMÁSZ Zrt- nek benyújtják.
Dr.Szegvári Péter képviselő: A 30 millió +ÁFA vételi ajánlatnak a banki fedezete
rendelkezésre áll ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A vételár ez évre jutó összege 12 millió forint
lenne. Ennek fedezete biztosított a lakásalap terhére. A fennmaradó összegre kedvezményes
kamatozású hitelt tudnak felvenni az OTP Zrt-től.
Soós Attila képviselő: A Polgármesteri Hivatal felújítása 50 millió forintba kerül.
Távlati elképzelés az, hogy a Polgármesteri Hivatal a Centrál épület emeleti helyiségébe
költözne át, annak felújítását követően. Ha ez megvalósul, a most felújításra kerülő
Polgármesteri Hivatal üresen fog állni. A DÉMÁSZ ingatlan megvásárlásával az a terv,
hogy ott egészségügyi centrumot hoznak létre. Vagy valami másban gondolkodnak ?
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helyet az építéshatóság, a Gyámhivatal az Okmányiroda és a falugazdász iroda.
A jövőben lehet egészségügyi centrumban is gondolkodni.
Szűcs Sándor képviselő: Az ingatlan jó állapotú. Bizottsági ülésen is felmerült
hasznosításának lehetősége, több variációban is gondolkodhatnak. Felmerült, hogy
szállásként biztosítani lehetne a Ménesbirtok nyári címerezési munkálata során, vagy a
Szeged-Makó-Nagylak autópálya építés viszonylagos közelségére hagyatkozva, akár
panzióként is működhetne. Több lehetőség kínálkozik arra, hogy milyen módon
hasznosíthatnák az ingatlant.
Hollós László képviselő: A vételi ajánlat miért 30 millió forint +ÁFA ?
Csanádi István polgármester: A Zrt képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként
született. Először 20 millióra, majd 25 millióra, végül 30 millió forint +ÁFA összegre és 5
éves részletfizetésre tett ajánlatot.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Elhangzott, hogy az ingatlan jó állapotú. Az a véleménye,
hogy ha valaki valamit vesz, tudni kell, hogy mire kívánja használni. Ha pályázni kívánnak,
akkor a hasznosítást is meg kell határozni. Gondolkodjanak el, 50 milliót nyertek a hivatal
felújítására. Azt gondolja, hogy 30 millió forintért megvenni az ingatlant csak azért, hogy
a hivatal 3 hónapig ott működjön, nem helyesli, ez csak akkor éri meg, ha tudják, hogy
utána mire hasznosítják. Ha nem lendül fel a gazdasági helyzet, akkor Ők is abba a cipőbe
kerülnek, mint a Zrt. Számára nem tűnik úgy, hogy ez a gazdasági helyzet rövid időn belül
megoldódik. Ha azt mondják, hogy az ingatlanban az idős majori lakosság részére
szociális otthont akarnak létrehozni, azt mondja rendben van. De az, hogy 3 hónap miatt 30
millió forintért megvásárolják az ingatlant, mikor minden hónapban munkabérhitel
felvételéről döntenek, értelmetlen. Gondolkodjanak el ezen. Aggálya az, hogy később
számon kérhetik a testületen ezt döntést. Kéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt,
nyugtassa meg.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az ingatlanvásárlás ez évi forrása, a 12 millió
forint lakásalap rendelkezésre áll. Ez évben elkerülhető a hitelfelvétel. Az
elkövetkezendőben a testületnek azon kell gondolkodnia, hogy milyen célra hasznosítja.
Lehetne akár szociális, egészségügyi, létesítmény, vagy bármi, ami elhangzott. A testület
kiválasztja azt a célt, amire pályázni lehet, és ami a legtöbb pályázati támogatással, illetve
a legkevesebb működési kiadással jár.
Csomós Zsuzsanna képviselő:

Mi a lakásalap ?

Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: A lakásalap a bérlakások értékesítéséből befolyó
bevétel, ez jelenleg 12 millió forint. Ebben az évben a vételár egy részét és a vételár teljes
ÁFÁ-ját ebből fedeznék, a következő évre funkcióhoz kötötten vennék fel a fejlesztési
hitelt, kedvező, 5% kamattal.
Csanádi István polgármester: Az ingatlan megvásárlását követően lesz idő arra, hogy a
testület megalapozott döntést hozzon, milyen célra hasznosítsa azt.
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Ettől alacsonyabb ajánlatot, mintahogy már utalt is rá, nem lehetett tenni.
Hollós László képviselő: Amikor első körben keresték meg a DÉMÁSZ Zrt
az ingatlant milyen áron akarta értékesíteni ?
Csanádi István polgármester: 2008-ban keresték meg először a DÉMÁSZ Zrt-t, akkor
a vételár 53 millió +ÁFA volt.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Képviselő asszony megnyugtatására mondaná el,
hogy az ingatlan megvásárlása a Polgármesteri Hivatal felújításától teljesen független,
nem azért kívánja a testület megvásárolni, mert a hivatalnak 4 hónapra helyet kell
biztosítani. A DÉMÁSZ Zrt mezőhegyesi telephelyének megvásárlását a testület a 2008.
júniusi ülésén határozta el. Az, hogy az ingatlant a hivatal a felújítása idejére
bérbevegyék, ötletként csak most merült fel. Ha a bérlet nem jön létre, akkor a nyári
tanítási szünet elrendelését követően az ÁMK- tantermeit vennék igénybe.
Csanádi István polgármester: Korábban a volt nagyiskola épületének szociális illetve
egészségügyi célra történő hasznosításában gondolkodott a testület. Nem biztos, hogy az jó
megoldás lenne, tekintettel arra, hogy az épület műemléki , felújítását a Kulturális és
Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve végezhetnék el.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A volt nagyiskola épületével mi az elképzelés,
mit fordítottak rá ?
Csanádi István polgármester: A volt nagyiskola épületére nem forditottak semmit, a
beázás miatt a tetőszerkezet cseréje lenne indokolt, arra megoldást kell keressenek.
Hollós László képviselő: A volt nagyiskola földszinti helyiségeiben a város
helytörténeti gyűjteménye van, felmerült egészségügyi centrumként történő hasznosítása.
Azt tartaná célszerűnek, ha az ingatlan teljes egészében helytörténeti
gyűjteménynek adna otthont, mivel a gyűjtemény folyamatosan bővül. Ettől függetlenül a
tetőszerkezetet fel kell újítani, költeni azonban még nem költöttek rá.
A DÉMÁSZ Zrt mezőhegyesi telephelyének megvásárlásra benyújtandó vételi ajánlatnál,
a 30 millió +ÁFA- nál kevesebbre gondolt, de ettől függetlenül azt javasolja, vásárolják
meg. A hasznosítást pedig majd eldönti a testület.
Uj Zoltán képviselő: A tegnapi nap folyamán az ingatlant megtekintették.
Az ingatlan külső faszerkezete és belső szerkezete jó állapotú. Amikor szóba került,
Elsőként mondta azt, hogy jó ötlet a megvásárlása. A testületben akkor is felmerült, hogy
ez jó ötlet vagy sem. Az ingatlan mellett nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
garázsépületek, és járulékos helyiségek is vannak. Az ingatlan hasznosításának sokfélesége
kapcsán példaként hozta fel azt, hogy Mészáros József vállalkozó a diákotthont
szálláshely céljából napi 1000,-Ft/fő összegért veszi bérbe. Ha ezt az ingatlant kb. 200
nyári munkát végző gyerek elszállásolására adnák Mészáros úrnak bérbe, az csak 6 hétre
számolva kb. 8 millió forint bevételt eredményezne. Véleménye szerint van értelme az
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nagyon olcsó kategóriába tartozik.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Azért vannak itt, hogy a vételi ajánlat benyújtásáról
döntsenek, nem arról, hogy mire fogják hasznosítani. Ne tartsanak ötletbörzét, ne keverjék
össze a hivatal felújításával, és a volt nagyiskola épületének hasznosításával. Az
nyilvánvaló, hogy meg kell venni. Felelőtlenség most arról dönteni, hogy milyen célra
hasznosítsák.
Azt javasolja, hogy a vételár benyújtásáról döntsenek, amit támogat. Azt, hogy
milyen funkcióval töltik meg, az egy következő lépés, egy későbbi döntés, arra bizottságok
tegyenek majd javaslatot.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A város vagyongyarapodását szolgálja
a vásárlás. Azt mondja, beszélni kell róla, hogy milyen célra hasznosítsák,
mivel abból pénzt kell kivenni.
Csanádi István polgármester: Nem most döntenek a hasznosításáról, az egy későbbi
döntést igényel. A testületnek abban kell dönteni, hogy a vételi ajánlatot
benyújtja-e vagy sem.
Hollós László képviselő: Ő sem arra gondolt, hogy most döntsenek a hasznosításról.
Az ingatlant meg kell vásárolni, Ő is azt támogatja.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő mezőhegyesi
telephely ingatlan megvásárlására DÉMÁSZ Zrt-nek 30 millió Ft+ÁFA összegben vételi
ajánlatot nyújtsanak be, a vételárat kamatmentes részletfizetéssel 5 év alatt,
évente 6 millió ft megfizetésével egyenlítsék ki, azzal, hogy 2009.évben az első részlettel
a 6 millió Ft-tal, egyidejűleg a vételár teljes ÁFÁ-ja kerüljön kiegyenlítésre,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
183/2009./V.12./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a DÉMÁSZ Zrt-nek a
tulajdonában lévő, mezőhegyesi 850/1 hrsz-ú
2941 m2 területű Mezőhegyes, Hild J.u.2.sz.
alatti telephely megvásárlására vételi ajánlatot nyújt be.
Az ingatlan vételáraként 30 millió forint +ÁFA, azaz,
36 millió forintot ajánl fel.
A vételárat 5 év alatt, kamatmentes részletfizetéssel,
az adásvételi szerződésben rögzített időpontban , az
alábbi ütemezésben egyenlitené ki:
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egyidejűleg 6 millió forint + 6 millió forint, a vételár teljes ÁFÁ-ja,
2010.évben 6 millió forint,
2011.évben 6 millió forint,
2012.évben 6 millió forint,
2013.évben 6 millió forint .
Utasítja a polgármestert, a vételi ajánlat DÉMÁSZ Zrt felé történő
továbbítására.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild
J.u.2.sz.alatti irodaházát a Polgármesteri Hivatal felújítása idejére, határozott időre, 4
hónapra, várhatóan 2009.június 15.napjától 2009.október 15 napjáig a Zrt-től kérjék bérbe,
bérleti díjként ajánlják fel, hogy az önkormányzat elvégzi az irodaház érintésvédelmi,
villamos-tüzvédelmi vizsgálatát, a beázás utáni javítást, a villamosvezeték hálózat
szakaszainak cseréjét, a villamos fogyasztó berendezések szükség szerinti cseréjét, illetve
pótlását, az egyes helyiségek tisztasági meszelését, kézfelnyújtással jelezze.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
184/2009./V.12./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
kéri a DÉMÁSZ Zrt-t, hogy a tulajdonában
lévő Mezőhegyes, Hild J.u.2.sz.alatti irodaházát a Polgármesteri
Hivatal felújítása idejére,határozott időre, 4 hónap időtartamra, várhatóan
2009. június 15. napjától 2009. október 15.napjáig adja bérbe az
önkormányzatnak.
Bérleti díj ellenében elvégzi az irodaház érintésvédelmi, villamos-tűzvédelmi
vizsgálatát, a beázás utáni javítást, a villamosvezeték hálózat szakaszainak
cseréjét, a villamos fogyasztó berendezések szükség szerinti cseréjét, illetve
pótlását, az egyes helyiségek tisztasági meszelését.
Felhatalmazza a polgármestert a Zrt-vel történő tárgyalásra, a feltételeknek
megfelelő bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy bizza meg Zsótér Mihály
villamossági vállalkozót a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild
J.u.2.sz.alatti irodaház villamoshálózat javításával, és az épület érintésvédelmi és villamos
fogyasztó berendezések felülvizsgálatával.
A megbízási díjat ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapítsa meg:
érintésvédelmi és villamos fogyasztó berendezések felülvizsgálata 88.530,-Ft +ÁFA,
villamoshálózat felújítása 388.000,-Ft+ÁFA.
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A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
185/2009./V.12./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő
Mezőhegyes, Hild J.u.2.sz.alatti irodaházának
bérbevétele érdekében megbízza
Zsótér Mihály villamossági vállalkozót
az irodaház érintésvédelmi és a villamos fogyasztó berendezések
a felülvizsgálatával és a villamoshálózat javításával.
A megbízási díjat a vállalkozó ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint
állapítja meg:
érintésvédelmi és villamos
fogyasztó berendezések felülvizsgálata
88.530,-Ft+ÁFA
villamoshálózat javítása
388.000,-Ft+ÁFA
Utasítja a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére
Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület április 21-i ülésén felhatalmazást adott
arra, hogy az Inventive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft ügyvezetőjétől kérjen
konkrét árajánlatot, arra vonatkozóan, hogy milyen nagyságrendű megbízási díj megfizetése
ellenében vállal eseti jelleggel pályázatelőkészítést. Dr.Király Tünde, a Kft ügyvezetője a
mai nap folyamán jegyző asszonyt telefonon megkereste, és elmondta, hogy a
pályázatírásért nem kérnek semmit, nyertes pályázat esetén 1-2% sikerdíjat. Jegyző
asszony 1,5% sikerdíjra tett javaslatot.
A közeljövőben olyan pályázataik is lesznek, melyeket Kolozsi József műszaki
csoportvezető, aki egyben a hivatal pályázatírói feladatait is ellátja, egyéb feladatai és a
rövid határidő miatt nem tud határidőre előkészíteni.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az apparátus ezeket a pályázatokat nem tudja
előkészíteni ? Ezeket a pályázatokat ismeri, ezek évek óta a Dél- Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatok, és ott kerülnek elbírálásra is. A pályázat
kimenetele attól függ, hogy határidőben nyújtják-e be, vagy sem. Olyan pályázatok
előkészítésével lehetne megbízni, ami ezt meghaladó felkészültséget igénylő.
Csanádi István polgármester: A kettő véleménye szerint nem zárja ki egymást. Azért
tett javaslatot, mert Kolozsi úr úgy tájékoztatta,. hogy egyéb feladata miatt előfordulhat,
hogy csúszhat a pályázatelőkészítésével.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az Invetive Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft
ajánlata nem egy, hanem globál pályázatírásról szólt. A testülettől polgármester úr arra
kapott felhatalmazást, hogy eseti jelleggel végzett pályázatírásra kérjenek ajánlatot.
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szolgáltatását, és felhatalmazhatja polgármester urat arra, hogy a munkatorlódásokat és
a pályázatok benyújtási határidejét figyelembe véve eldönthesse, mikor veszi igénybe
a Kft szolgáltatásait.
Csanádi István polgármester: Egyetért. Javasolja a testületnek, hogy az Intvetive Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t ajánlatát fogadja el, bízza meg, hogy készítse elő az
önkormányzat által benyújtandó pályázatokat, a megbízási díjat a benyújtott pályázat
pozitív elbírálása esetén fizet. melynek mértéke a pályázati összeg 1,5%-a. Hatalmazza fel
arra, hogy a pályázatok benyújtási határidejét és a hivatali munkatorlódásokat figyelembe
véve konkért megbízást adjon a Kft-nek egy-egy pályázat előkészítésére..
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
186/2009./V.12./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Invetive Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft ajánlatát
elfogadva megbízza, hogy előkészítse az önkormányzat
által benyújtandó pályázatokat.
Mgbízási díjat a benyújtott pályázat pozitív elbírálása
esetén fizet, melynek mértéke a pályázati összeg
1,5%-a.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtási
határidejét és a hivatali munkatorlódásokat figyelembe véve
konkrét megbízást adjon a Kft-nek egy-egy pályázat előkészítésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A 7/2009./III.18./SZMM. rendelet alapján az ESZA
pályázatot hirdetett kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer prevencióval foglalkozó
szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztő programjainak támogatására.
Az Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgálata keretében négy éve megrendezésre
kerül a hátrányos helyzetű gyerekek számára az „Ötszínvilág játszóház” nyári szabadidős
program melyet egy héten keresztül biztosítanak. Az Alapszolgáltatási Központ vezetője
arról tájékoztatott, hogy ezt a programot két héten keresztül szeretnék biztosítani, melynek
lebonyolítása érdekében kérte pályázat benyújtását. Az erről szóló előterjesztést
megkapták, melyet a Pénzügyi Bizottság megvitatott.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Agonás János képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Javasolja, a testületnek a pályázat benyújtását, és a benyújtáshoz szükséges 42 e
önerőnek, a 2009.évi dologi kiadások terhére történő biztosítását.
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egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
187/2009./V.12./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
jóváhagyja a hátrányos helyzetű gyermekek
részére biztosított szabadidős programok egy
héttel történő meghosszabbítását.
A szabadidős programok lebonyolítása érdekében
pályázatot nyújt be a szociális és munkaügyi
miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló 7/2009./III.18./SZMM
rendelet értelmében.
A projekt teljes költségvetése 420 e Ft.
A pályázat pozitív elbírálása esetében a
pályázatot kiíró a teljes költség 90%-ának
megfelelő 420 e Ft támogatást nyújt.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázati önerőt jelentő 10%-ot, 42 ezer
forintot a 2009.évi dologi kiadások terhére
biztosítja.
A képviselőtestület megbízza a polgármestert,
hogy aktuális időpontban gondoskodjon a
pályázat benyújtásáról.
Határidő: pályázati felhívásban foglalt időponthoz igazodóan
Felelős: Csanádi István polgármester
Soós Attila képviselő: Az előző ülés zárt ülésén kérte a testületet, hogy nyilvánítson
véleményt arról, hogy a közel 50 millió forintért felújított ÁMK Diákotthona épületét nyári
címerezési munkák idejére, szálláshely céljára megfelelő feltételekkel a Mészáros József
által képviselt Kft-nek bérbeadja-e, vagy sem. A testület véleménynyilvánítása figyelembe
vételével járt el, és egyeztetett, melyről zárt ülésen kíván tájékoztatni. Kéri a testületet,
hogy rendeljen el zárt ülést.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat
vagyonával való rendelkezés miatt, rendeljen el zárt ülést.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
188/2009./V.12./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990.évi LXV.tv.12.§./4/
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vagyonával való rendelkezés miatt, zárt ülést rendel el.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
Csanádi István polgármester. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Agonás János
és Antal János képviselő urakat.
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