Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
5/2009.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes város Képviselőtestülete 2009. május 26-án megtartott
ülésének nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Csomós Zsuzsanna, Hollós László,
Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Dobi Ferenc, Soós Attila, Dr.Szegvári Péter
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Ürmös Gyula r.alezredes, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Takács Gyula
r.alezredes , Mezőhegyesi Rendőrörs parancsnoka,
Baukó Leventer. r. százados, a Battonyai Határrendészeti
Kirendeltség vezetője, Balogh Lajos, a Mezőhegyesi Polgárőr
Egyesület elnöke, Kunné Horváth Izabella, az Alapszolgáltatási
Központ vezetője, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Kolozsi József csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó
titkárságvezető,
Meghívott:
Méreg Tiborné vezető főtanácsos, Zsigmond Mónika főtanácsos
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A képviselőtestület ülése ünnepi megemlékezéssel, az ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek műsorával kezdődött.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 2008. októberi ülésén úgy határozott,
hogy 2009.évben „A Városért” posztumusz emlékérmet néhai Molnár József pedagógusnak,
önkormányzati képviselőnek adományozza, több évtizedes oktató-nevelő munkája és közéleti
tevékenysége elismeréseként.
Felkérte Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezetőt, hogy ismertesse néhai Molnár József
életútját.
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető: Ismertette néhai Molnár József életútját./ életút
jegyzőkönyv mellé csatolva/
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adományozott emlékérmet, díszoklevelet és a város címerével díszített aranygyűrűt vegye
át.
Molnár Józsefné az emlékérem átvételét követően megköszönte a testületnek azt, hogy
elhunyt férje emlékét őrizve, munkásságát kitüntetéssel ismerte el.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy folytassa munkáját.
A képviselőtestület ülése a továbbiakban munkaterv szerint folytatódott.
Csanádi István polgármester: Baukó Levente r.százados a Battonyai Határrendészeti
Kirendeltség vezetője megkereste és kérte, hogy jelen ülésen a rendőrségi törvényben
foglaltak alapján a Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatást tűzze
napirendre. A testület 2009.I.félévi munkatervében nem szerepel a Határrendészeti
Kirendeltség tájékoztatója, de felkérte, hogy a testületi ülésen jelenjen meg, a
Kirendeltségről szóló tájékoztatót szóban terjessze a testület elé. Baukó Levente r.százados,
a kirendeltség vezetője az ülésen megjelent.
Javasolja a testületnek, hogy jelen ülése munkaterv szerinti napirendjei közé a „Battonyai
Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatóját „ 4. napirendi pontként vegye fel.
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:
190/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 379/2008./XII.16./kt.sz. határozatával
elfogadott 2009.I.félévi munkatervét az
alábbiak szerint módosítja:
a 2009. május 26-i ülése napirendjei közé
a „Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
tájékoztatóját” 4. napirendi pontként
felveszi.
Csanádi István polgármester: Az előző döntés figyelembe vételével javaslatot
tett az ülés napirendjeire.
1. Jelentés Mezőhegyes Város Esélyegyenlőségi Tervének teljesítéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
2. Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről.
Előadó: Takács Gyula r.alezredes, örpsrancsnok
3. Tájékoztató a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Előadó: Balogh Lajos, az egyesület elnöke
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Előadó: Baukó Levente r.százados, kirendeltségvezető
Munkaterven kívüli napirendek:
1. Elektromos áram konzorciális keretek között történő beszerzéséhez csatlakozás.
2.A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló módosított 36/2005./X.26./Ö.sz.rendelet módosításáról.
3. Az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról.
4. Mezőhegyes Város Közbeszerzési Szabályzata
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatala alapító okiratáról
6.Előterjesztés a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ alapító okiratáról
7. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratáról.
8. Előterjesztés a védett épületek felújításának támogatására benyújtott pályázatokról
9. Előterjesztés Nadobán Erika budapesti lakos telekvásárlási kérelméről.
10. Előterjesztés a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési
feladatellátásról szóló együttműködési megállapodás módosításáról.
11.Előterjesztés a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
létrehozását célzó Önkormányzati Társulás megállapodásáról, társulás működési
hozzájárulásának megállapítására, pályázat benyújtásához önerő biztosítására.
12.Előterjesztés pénzügyi tárgyú beadványokról.
13. Tájékoztató az Idősek Háza megkereséséről.
14. Előterjesztés a DARFT –hoz Mezőhegyes történelmi városközpontja reprezentatív
járdaburkolatainak megújítása tárgyában benyújtandó pályázatról15. Előterjesztés DARFT-hoz a Rákóczi utcai lakóút építése tárgyában benyújtandó
pályázatról.
16. Előterjesztés a DARFT-hoz közcélú foglalkoztatás keretében végrehajtott
fejlesztések eszköz- és anyagszükségleteinek támogatására benyújtandó pályázatról.
17. „Virágos Vasútállomásokat” pályázat benyújtása
18. Előterjesztés folyószámla-hitelekeret megemeléséről.
19. Előterjesztés munkabérhitel felvételéről.
20. A DÉMÁSZ Zrt-nek a Mezőhegyes, Hild J-u.2.sz.alatti ingatlan megvásárlására
a 183/2009./V.12./kt.sz.határozattal benyújtott vételi ajánlat kiegészítése
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, véleménye nem volt.
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határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.
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:
191/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 96,98,99/2009, 110/2009,112/2009,
113/2009,114/2009,115/2009,116/2009,
118/2009,121/2009,124/2009,127/2009,
132/2009,135/2009,136/2009,141/2009,
143,144,145/2009,158/2009, 160/2009,
161/2009,162/2009,163/2009,166/2009,
167/2009,168/2009, 172/2009, 175/2009,
176/2009,178/2009,180/2009,181/2009,
182/2009, 183/2009, 186/2009.kt.sz.
határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Napirendek
1.napirendi pont tárgya: Jelentés Mezőhegyes város Esélyegyenlőségi Tervének
teljesítéséről.
Előadó:
Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Város
Esélyegyenlőségi Tervének teljesítéséről szóló jelentést, melyet a Népjóléti
Bizottság megvitatott.
Tekintettel arra, hogy a bizottság elnöke az ülésről távolmaradását bejelentette,
kéri Uj Zoltán képviselő urat, a bizottság tagját, hogy tájékoztassa
a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Népjóléti Bizottság tagja: A bizottság az esélyegyenlőségi
program ütemterve éves teljesítéséről szóló jelentést megvitatta.
Megállapította, hogy az részletes, minden területre kiterjedő, előkészítése átfogó
munkát igényelt. Javasolja a testületnek az éves teljesítésről szóló jelentés elfogadását.
Csanádi István polgármester. A szavazás előtt tájékoztatta a testületet
arról, hogy Asztalos Sándorné, a Vakok és Gyengénlátók helyi szervezetének
vezetője köszönetét fejezte ki a testületnek a működéshez nyújtott támogatásért.
Javasolja a testületnek, hogy a Népjóléti Bizottság javaslatának megfelelően
az esélyegyenlőségi program ütemterve éves teljesítéséről szóló jelentést
fogadja el.
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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:
192/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló módosított 2003.évi
CXXV.tv. 63.§./5/ bekezdése értelmében a
265/2007./X.30./kt.sz.határozatával elfogadott
esélyegyenlőségi program ütemterve éves
teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a napirendek
tárgyalása során a 2. napirendi pontot, a helyi rendőrörs parancsnokának
a település közrend, és közbiztonság helyzetéről szóló írásos tájékoztatóját,
és a 4.napirendi pontot, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének szóbeli
tájékoztatóját együttesen vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
2. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága
helyzetéről
Előadó:
Takács Gyula r.alezredes, a Rendőrörs parancsnok

4. Napirendi pont tárgya: Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója
/ szóbeli előterjesztés/
Előadó:
Baukó Levente r.százados, a Battonyai Határrendészeti
Kirendeltség vezetője
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a testületi ülésen Ürmös Gyula r.alezredes
urat, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetőjét, Takács Gyula r.alezredes
urat, a helyi Rendőrörs parancsnokát, és Baukó Levente r.százados urat, a Battonyai
Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét,
A testület tagjai megkapták a helyi Rendőrörs parancsnokának írásos tájékoztatóját.
Kérdezi örsparancsnok urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ?
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10 fő. ? A 2008.évi személyi állományból 1 fő nyugdíjba vonult, 2 fő közös
megegyezéssel távozott, és 1 fő áthelyezését kérte, 3 főt pótoltak, jelenleg 9 fő dolgozik..
Mezőhegyes városban az elkövetett bűncselekmények három kategóriába sorolhatók:
vagyonelleni, személyelleni, és közlekedési. Mintahogy a tájékoztatóban is szerepel,
a vagyonelleni bűncselekményeken belül a lopás vétség vezet, amit 25 esetben, és
kisebb értékre követtek el.
A testületi ülés városi televizión történő közvetítésére figyelemmel, felhívja a város
lakossága, elsősorban az időskorúak figyelmét, vigyázzanak értékeikre, ne engedjenek be
lakásaikba házaló árusokat, idegeneket, mert könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak.
Az iskoláskorú gyeremekek szülei figyelmét pedig arra hívja fel, hogy gyermekeik jobban
vigyázzanak értékeikre, ha nem szükséges, az iskolába ne vigyenek mobiltelefont, vagy
értékes holmit. Még mindig sok az ittas kerékpárosok száma.2008-ban 191 fővel szemben
intézkedtek. Szeretné elérni, hogy még kevesebb legyen, ugyanis az ittas kerékpárosok és
járművezetők veszélyeztetik maguk és a közlekedésben résztvevők testi épségét, ezért
szigorúbb ellenőrzésük is.
Az önkormányzat közterületen történő szeszesital fogyasztását tiltó rendelete visszatartó
erőt jelent, ennek ellenőrzésében a polgárőrök is besegítenek. A fiatalok körében a hétvégi
discó rendezvényeket követően nem tapasztalnak olyan mérvű problémákat, mint
korábban. Ebben kéri a szülők segítségét is, kérjék fel gyermekeiket a szórakozóhelyeken
való kulturált viselkedésre.
A Rendőrörs 2009.évi fő célkitűzése és feladata a közbiztonság helyzetének javítása.
Ehhez kéri a város lakosságának jelzését, segítségét.
Ürmös Gyula r.alezredes Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője:
Megyei és kapitánysági adatokkal egészíti ki az elhangzottakat.
Tájékoztatott arról, hogy Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén
az ismertté vált büncselekmények száma 893. Ebből a vagyoni büncselekmények száma
évente változó, 2004-től évente csökkenő tendenciát mutat.
Kapitánysági szinten a garázdaság vétség is csökkenő tendenciát mutat.
Ittas járművezetés esetében zéro tolerenciát hirdettek, ezért fokozott az ellenőrzés is.
Remélhetőleg a 2009-es évet az előző évhez hasonló kedvező mutatókkal zárják.
Az elért eredményhez a rendőri jelenléten túl a lakosság is hozzájárult, adott esetben
Mezőhegyes város lakossága is. Az a véleménye, hogy sok múlik egy település
lakosságán. Megítélése szerint Mezőhegyesen mindig rend van, a közbiztonság jó,
melyhez az itt élők erkölcsi normája, jogkövető magatartása is hozzájárul.
Ezentúl nagy szerepe van a polgárőrségnek, aki segíti a munkát, és az önkormányzatnak,
aki a rendőrség működését támogatja.
A Kapitányság illetékességéhez tartozó 18 településből 10 településen működik
Polgárőrség. Indokoltnak tartaná, ha minden településen működne.
Megköszönte a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesületnek, a Mezőhegyesi Ménebirtoknak, és a
Battonyai Határrendészeti Kirendeltségnek a rendőrség munkájához nyújtott segítségét,
az önkormányzatnak pedig a működéshez nyújtott anyagi támogatást.
Csanádi István polgármester: Felkérte Baukó Levente r.százados urat, a Battonyai
Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét, tegye meg szóbeli tájékoztatóját.
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A rendőrségi törvény értelmében az önkormányzat igény esetén tájékoztatást kérhet
a rendőrség, határrendészet tevékenységéről. Polgármester úrtól azért kérte a tájékoztatás
lehetőségének biztosítását, mert erre korábban nem történt felkérés.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjeként
a rendőrség és a határőrség szervezeti integrációját követően került kinevezésre.
A továbbiakban kitért a Kirendeltség integrációt követő szervezeti felépítésére,
melyről szólva elmondta, hogy a Békés megyei Rendőrfőkapitányság öt határrendészeti
kirendeltségének egyike a Battonyai. Illetékessége 12 településre
terjed ki, és ellátja azok közigazgatási területén feladatát. Tevékenysége során
határrendészeti, határvédelmi és határellenőrzési feladatokat lát el.
A Békés megyei kirendeltségek közül a legforgalmasabb, és a legnagyobb
személyforgalmat bonyolító közúti határátkelőhellyel rendelkezik. Ez mellett 53 km
hosszúságú államhatár őrízetéért felelnek. Ez országos szinten is jelentős, a határőrizeti
tevékenység Mezőhegyestől-Dombegyházáig terjed. A továbbiakban kitért a határforgalom
ellenőrzésére, arra, hogy a határátlépés gyorsabbá vált,
tekintettel arra, hogy Románia 2007.óta az Európai Unió tagja. Szólt a határforgalomról,
arról, hogy a személygépjárművek mellett, autóbusszal, illetve 7,5 tonna alatti
tehergépjárművel érkezőket is fogadnak. Kitért a határátkelőhelyen a tiltott határátlépésre,
melyről szólva elmondta, hogy legtöbb 2008-ban volt.
2009. áprilisában 3 török állampolgárt fogtak el, Mezőhegyes és Végegyháza között.
Utalt arra, hogy az integrációval létrejött egy korszerű rendőrség, amely az uniós
elvárásoknak is megfelel. Végezetül megköszönte a rendőrség együttműködését, a polgárőr
egyesület segítségét, a képviselőtestületnek pedig a működéshez nyújtott üzemanyag
támogatást.
Egyúttal átadta a polgármesternek a szóbeli tájékoztató írásos anyagát.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 2010. I. félévi munkaterve
összeállítása során a Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatóját beépíti.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: A helyi Rendőrörs tevékenységével kapcsolatban.
A tájékoztató adata alapján bűncselekmény 85 esetben vált ismertté.
A rendőrörs személyi állományában jelentős változás volt. Ha lehet, ezt a szintet
tartani, ahhoz gratulálni tud. Korábban elmondta, hogy Battonyán jóval több rendőr lát el
szolgálatot, mint Mezőhegyesen. A statisztikai adatok mégis azt mutatják, hogy
Battonyán háromszor annyi bűncselekményt követnek el. Ez a Mezőhegyesi rendőrörs
munkáját dicséri, vagy jobb a helyi lakosság jogkövetése ?
Baukó Levente r.százados úrtól vár választ arra, hogy az utóbbi időben Romániából
tehergépjárművekkel faértékesítéssel foglalkozó vállalkozók érkeznek, és a mezőhegyesi
lakosság részére tűzifát értékesítenek. Ez a lakosságnak a kedvezőbb ár miatt jó.
Mennyire szabályos az, hogy áthozzák és értékesítik a tűzifát ?
Csomós Zsuzsanna képviselő: Szabálysértési statisztikai adatok között szerepel, hogy
2007-ben 843, míg 2008-ban 696 helyszíni bírságolásra került sor.
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kiszabására került sor ? A bírságok befizetésre kerültek-e ?
Jó pár Wolkswagen típusú személygépkocsi emblémáját lelopták, történt-e ebben
előrelépés ?
Baukó Levente r.százados Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
Románia az Európai Unió tagja, a vámunió tagjaként a jövedéki árúk kivételével mindent
beszállíthat, így a tűzifát is. Egy kitétel van, hogy a gépjármű a megfelelő műszaki
feltételeknek megfeleljen. Ennek kiszűrését havonta 2-3 alkalommal próbálják elvégezni,
ugyanis a határátkelőhely súlymérővel nem rendelkezik.
A Battonyai Kirendeltség feladatát 95%-ban az államhatár őrzése teszi ki.
Battonya város közbiztonság szempontjából mindig fertőzött góc volt. A rendőrségnek
ebben a munkában igyekeznek segítséget nyújtani.
Ürmös Gyula r.alezredes Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője:
Battonya sok tekintetben mindig rosszabb helyzetben volt, mint adott esetben Mezőhegyes.
Románia unióhoz történő csatlakozásával megnőtt a román állampolgárok Battonyán
történő ingatlanvásárlása, melyet befektetési céllal tettek, azt felújítottak, de vannak
üresen állók, illetve olyanok, melyek tulajdonosai ott tartózkodása csak hétvégékre
korlátozódik. Ezeket az ingatlanokat a helyiek kezdték széthordani, kifosztani. A
felderítés jó, ismerik az elkövetőket, akik között van többszörösen visszaeső, de mégis
elköveti a tulajdon elleni bűncselekményt. A Battonyai rendőrség román nyelvű
szórólapon hívta fel a figyelmet, és kérte az ingatlantulajdonosokat, hogy a rendőrségen
jelezzék adataikat, annak érdekében, hogy bűncselekmény esetén ismert legyen a
tulajdonos kiléte. Sajnos nem sokan vették ezt a felkérést komolyan.
Takács Gyula r. alezredes Mezőhegyesi Rendőrörs parancsnoka: Csomós képviselő
asszony kérdésére válaszolva elmondta: a szabálysértési statisztikában szereplő
helyszínbírságolás adatai feljelentést nem tartalmaznak. A helyszínbírság 30-40%-át az
elkövetők befizetik, a többi behajtásra kerül.
A személygépjárművekről eltulajdonított emblémák miatt a rendőrörsön feljelentést a
tulajdonosok nem tettek. Tudomása szerint az elkövető nem helybeli, hanem pitvarosi lakos
volt.
Csanádi István polgármester: A rendőrségi tájékoztató kapcsán mindig nagy
érdeklődés kiséri a három közel azonos nagyságrendű szomszédos város Battonya,
Mezőkovácsháza, Mezőhegyes bűnügyi statisztikáját.
Örömmel vette, hogy csökkent a szabálysértések, ezen belül a helyszíni bírságolások száma.
Ez részben a rendőrörs munkájának, az őket segítő polgárőröknek valamint
a lakosság jogkövető magatartásának tudható be. Remélhetőleg az elkövetkezendő
időszakban a statisztikai adatok még jobb mutatókkal fognak szolgálni.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Úgy gondolja, hogy a rendőrség személyi és tárgyi
feltételei biztosítottak. A városban élők esélyegyenlősége kapcsán fontos elmondani, hogy
még mindig jelentős számú lakos él majorokban. Nem intézkedés céljából, de azt kéri, hogy
a majorokban is biztosítsák a rendőri jelenlétet, az visszatartó erő lehet, és javítja a
mutatókat.
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járőr jelenlétét biztosítani.
Baukó Levente r.százados Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője:
Tudomása szerint a Mezőhegyesen szolgálatot teljesítők részéről napi szintű
a majori megjelenés, de természetesen még jobban oda fognak figyelni.
Csanádi István polgármester. Történt-e előrelépés a gyalogos járőr illetve kerékpáros
járőr szolgálat vonatkozásában ? A kérdést azért tette fel, mert korábban kapitány úr ezt
indokoltnak tartotta.
Ürmös Gyula r.alezredes Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője:
Évek óta csökken óraszámban a gépjárművel történő járőrszolgálat, melynek egyik oka
a korlátozott üzemanyag keret, ami ha elfogy, gyalogosan teljesítenek szolgálatot A
gyalogos és kerékpáros járőrszolgálat létszámfüggő. A majorokban rendszeresen jelen
vannak, ettől több jelenlét szintén gépjármű illetve üzemanyag függő. Ahhoz, hogy a
gyalogos járőrszolgálatot biztosítani tudják és a majorokban még gyakoribb legyen a
jelenlét, legalább 18 fő rendőrnek kellene szolgálatot teljesítenie.
A rendőrörs jelenlegi létszámával csak ennyit tudnak tenni.
Baukó Levente r.százados Battonyai Határrendszéeti Kirendeltség vezetője:
A Kirendeltség 6 db szolgálati kerékpárral rendelkezik, melyek jelenleg üzemképtelen
állapotban vannak több hónapja. Ahhoz, hogy üzemképesek legyenek,
a Megyei Rendőrkapitányság Gazdasági hivatalától kell a javítást kérniük.
Ennek átfutási ideje több hónap. A 6 db kerékpárból 2 db kerül Mezőhegyesre,
járőrözés céljára.
Hollós László képviselő: Fél évvel ezelőtt járt Battonyán a Határrendészeti
Kirendeltségen. Azt tapasztalta, hogy a kirendeltség környéke szépen rendezett,
azonban a magyar és román átkelőhelyek közötti területet az ott található
bódék csúfítják. Mi a cél azokkal, nem lehetne a területet ott is esztétikussá,
kulturálttá tenni ?
Örömmel hallotta, hogy a rendőrörs személyi állománya gyarapodott. Úgy gondolja, hogy
a lakosság körében a bizalmat erősítené, ha ismernék őket. Jónak tartaná, ha a városi
havilapban bemutatkozhatnának.
Baukó Levente r.százados Battonyai Határrendszéeti Kirendeltség vezetője:
Képviselő úr által jelzett terület a romániai átkelőhelyhez tartozik, jelezni fogja román
kollégájának a kérést. Az átkelőhely környékét igyekszik rendben tartani, annak érdekében,
hogy a magyar területre belépőkben jó benyomást keltsenek.
Takács Gyula r.alezredes Rendőrörs parancsnoka: Hollós képviselő úr felvetését jó
ötletnek tartja. Nem látja akadályát a bemutatkozásnak a városi havilapban, abban az
esetben, ha az érintettek ezt vállalják.
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Csanádi István polgármester: Megköszönte az előadóknak a tájékoztató előterjesztését,
kapitány úrnak a kiegészítő tájékoztatást. Bízik továbbra is a jó együttműködésben. Mind
a Rendőrörsön, mind a Határrendészeti Kirendeltségen szolgálatot teljesítőknek
eredményes munkát, jó erőt, egészséget kívánt.
Javasolja a testületnek, hogy a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
szóló tájékoztatót fogadja el.
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:
193/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Mezőhegyesi Rendőrörs parancsnokának
a település közrendjéről és közbiztonsága
helyzetéről szóló tájékoztatóját elfogadta.
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Battonyai
Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről szóló szóbeli tájékoztatót fogadja el.
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:
194/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
vezetőjének a Kirendeltség tevékenységéről
szóló szóbeli tájékoztatóját elfogadta.
3. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület
tevékenységéről.
Előadó: Balogh Lajos, az egyesület elnöke
Csanádi István polgármester: Köszöntötte
napirend előadóját.
A testület tagjai megkapták a tájékoztatót.

Balogh Lajos urat, az egyesület elnökét, a

Kérdezi a napirend előadóját, szóban kívánja-e a tájékoztatót kiegészíteni ?
Balogh Lajos, a Polgárőr Egyesület elnöke: Igen. Köszöntötte a képviselőtestületet,
és a megjelenteket. Szóbeli kiegészítésében tájékoztatott arról, hogy az egyesület
15 éve működik, ez alatt az idő alatt 36-37 ezer óra szolgálatot adtak. Ebben a város, és
más szervek felkérésére rendezvényeket, helyszíneket biztosítottak, és a fegyveres
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együttműködés a fegyveres testületekkel. Az egyesület létszáma 21 fő, akik szabadidőben
látják el a szolgálatot. Örsparancsnok úrhoz hasonlóan Ő is azt kéri a lakosságtól, főként
az időskorúaktól, hogy idegen személyeket otthonaikba ne engedjenek be. Megköszönte a
képviselőtestületnek az egyesület működéséhez
nyújtott támogatást. Egyetlen dolgot nem sikerült az egyesületnek elérni,
azt, hogy legyen állandó helyisége, ahol a működésükkel összefüggő tárgyi dolgokat
tudnák tárolni, ezért 3-4 évente költözniük kell. A közelmúltig az önkormányzat a
Tűzoltószertár egyik helyiségét bocsátotta rendelkezésükre, de onnan távozniuk kellett,
mivel az önkormányzatnak szüksége volt az ingatlan egészére.
Az egyesület a működési költségéből sajnos nem tud bérleti díjat fizetni.
Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy megint lesz helyiségük felszereléseik tárolására, egy helyi
vállalkozó jóvoltából.
Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület elnökeként megköszönte
a polgárőr egyesület tagjainak, hogy a labdarugó mérkőzéseken biztosítják a helyszínt.
Azt szeretné elmondani, hogy jelen volt akkor, amikor egy mezőhegyesi vállalkozó
az Egyesület elnökének térítés nélkül ajánlott fel egy helyiséget.
Elnök úrral szemben az a véleménye, hogy a helyiség megoldott, akkor is, ha azt nem az
önkormányzat, hanem egy vállalkozó biztosítja.
Hollós László képviselő: Csatlakozik Uj képviselő úr polgárőrök munkáját dicsérő
szavaihoz. Ő is szeretné megköszönni a polgárőröknek azt a munkát és együttműködést,
melyet felkérésre az ÁMK-ban folyó rendezvények biztosítása során nyújtanak. Olyan
eset nem fordult elő, hogy a felkérést visszautasították volna.
Csanádi István polgármester: Valóban az egyesület az első szóra vállalja a feladatot,
legyen az rendezvény vagy helyszín biztosítása.
Kérdése, nem tartja elnök úr kevésnek a 21 fős taglétszámot ? Véleménye szerint, ha
nagyobb lenne a taglétszám, kevesebb lenne az egy polgárőrre háruló teher.
Nem áll módjában a testületnek az, hogy az egyesületnek önálló helyiséget
biztosítson, mivel azzal nem rendelkezik. A Tűzoltószertár helyiségét pedig nem tudták
tovább biztosítani, a közmunkaprogram miatt arra szükség volt. Az ÁMK tudomása szerint
bérleti díj ellenében felajánlotta a Kiskatonák téri volt iskola épület egyik termét.
Kérdezi elnök urat, a taglétszám emelésében gondolkodtak-e ?
Balogh Lajos, a Polgárőr Egyesület elnöke: A helyiség biztosítása kapcsán félreértést
szeretne tisztázni. Egy vállalkozótól valóban kaptak egy helyiséget. A Kiskatonák téri
iskolaépületben az ÁMK havi 5 ezer forint bérleti díj megfizetése mellett biztosított volna
helyiséget. Azért nem fogadhatta el, mert az egyesület évi működési
költsége 100 ezer forint., ha ebből havonta 5 ezer forint bérleti díjat fizet, az éves
szinten 60 e Ft, és maradt volna 40 ezer forint, amiből az egyéb működéssel összefüggő
kiadásokat kellett volna fizetnie. Az egyesület a helyiséget eszközeik elhelyezésére kérte.
Ezért mondta azt szóbeli kiegészítésében, hogy a 15 éves munkájuk miatt megérdemelték
volna, hogy állandó helyiségük legyen.
Tisztában van azzal, hogy a 21 fős taglétszám a vállalt feladatokhoz kevés.
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fő részére 60 e Ft-ba kerül. Ezt nem tudják vállalni. A tagok 98%-a munkahellyel
rendelkezik. Tevékenységük során minőségi munkát produkálnak. Az egyesületben van
egy nívó, és az egyesülettel szemben van egy elvárás, aminek minden tekintetben minden
tagnak meg kell felelnie. Ha valaki a próbaidő alatt nem tud megfelelni az elvárásnak,
menetközben a rostán kiesik.
Csanádi István polgármester: Megköszönte az egyesület elnökének a tájékoztató
elkészítését, és az egyesület egész éves munkáját.
Bízik abban, hogy a vállalkozó által térítésmentesen biztosított helyiség
az egyesület működéséhez megfelelő lesz. Amennyiben az önkormányzatnak a jövőben
lehetősége lesz, az egyesületnek biztosítani fog helyiséget. Az egyesület tagjainak sok
sikert, jó munkát kívánt.
Javasolja a testületnek, hogy a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület elnökének
az egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el.
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:
195/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület
elnökének az egyesület tevékenységéről
szóló tájékoztatóját elfogadta.
Csanádi István polgármester: A Békés megyei Önkormányzat kezdeményezte az
elektromos áram közös beszerzésében a megye önkormányzatainak együttműködését.
Ebben az előkészítő munkában vett részt Borsos József energetikai szakértő, kit a
képviselőtestület május 8-i rendkívüli ülésén megbízott az önkormányzat intézményei
villamosenergia felhasználás felmérésével, elemzésével, az adatbázis összeállításával, a
vételezési szokások alapján meghatározható villamosenergia költségcsökkentési folyamat
meghatározásával. Borsos József úr a megbízásnak eleget tett, az írásos anyagot az
ülés előtt rendelkezésre bocsátották. Boros úr az ülésen megjelent.
Javasolja a testületnek, hogy a tájékoztatást a munkaterven kívüli napirendek előtt
hallgassa meg, tekintettel arra, hogy Borsos úr vidékről érkezett.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Felkéri Borsos József energetikai szakértőt,
tájékoztassa a testületet.
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elmúlt néhány évben az elektromos áram beszerzése a szabad piac irányában
mozdult el. Az európai unió is az elektromos energia szabadpiac irányába nyitott.
A piacnyitás több lépcsőben indult, ennek eredményeként a nem lakossági fogyasztók
szabadpiacról vásárolják az elektromos energiát. A kereskedők az önkormányzatoknak és a
közfeladatot ellátó intézményeknek egy köztes árszabást, egy egyetemes szolgáltatást
biztosítanak, eléggé szabályozott környezetben adják a villamosenergiát, messze a piaci ár
alatt. Ez a kötött olcsóbb ár, az amelyen az önkormányzatok vásárolják az elektromos
energiát. Ahhoz, hogy a vásárlás hatékony legyen, egyetemes beszerzési közösséget kell
létrehozni. Ennek kezdeményezője a Békés megyei Önkormányzat. Ennek érdekében
szükséges az intézményi adatokból kiindulva egy átfogó adatbázist létrehozni. Erre a
feladatra kapott a képviselőtestülettől megbízást. A jegyző asszonytól kapott adatokból
kiindulva a feladatot elvégezte, és pluszként elvégezte azt a vizsgálatot, hogy mely
intézményeknél lehet költségcsökkentést, megtakarítást elérni. Néhány intézmény
vonatkozásában a villamosenergia felhasználás tekintetében optimalizálásra van lehetőség.
Pontosan meg kell határozni, mennyi elektromos energiára van szükség. Az elkészített
anyag a folyamatról nyújt tájékoztatást. Az ajánlatkérés a kereskedők felé ezeken az
adatok nyugszik, vásárláskor ezt kell meghatározni. Fontos a mennyiség. A recesszió
rányomta bélyegét az energiaárakra is. Jelenleg stagnálás tapasztalható,ezért a
beszerzéseket érdemes megkezdeni. Mezőhegyes vonatkozásában
21,68 filléres az ár, ez a legkedvezőbb az egyetemes körben, ez egy egytarifás ár, ami
egyéb költséggel együtt 44,-Ft bruttó beszerzési árat jelent, ez rendkívül kedvező. Ebben
tisztán fogyasztás arányos díjtételek vannak. A közösségi beszerzés további előnye, hogy
Mezőhegyes önkormányzata vonatkozásában nem nagyfogyasztásról, hanem közepes
fogyasztásról van szó. Ezért a kereskedők nem nagyon ugrálnak. Mezőhegyesnek ezért
nagy lehetőséget jelentene a beszerzési közösséghez való csatlakozás, mivel a nagyobb
városok önkormányzatainak viszonylag magas fogyasztási adatai lehetővé teszik a kedvező
áron való vásárlást. Mezőhegyes önkormányzat intézményeinek villamosenergia
fogyasztása 7-16,30 órára korlátozódik, ezt követően a fogyasztás minimális.
A villamosnergia fogyasztás optimalizálására, megtakarításra az Alapszolgáltatási
Központnál a 3x 50 Amper helyett 3x20 azaz, 60 Amper lekötését javasolja.
A Tüzoltószertárnál a 3x25 Amper helyett 36 Amper, és az 52 majori hidroforháznál a
3x35 Amper helyett 48 amper lekötését javasolja.
Az általa megvizsgált összes többi intézményi fogyasztó villamosenergia fogyasztása
optimálisnak mondható, nem talált kiugró értékét.
A közösség szervezésének előkészítő szakaszában vannak. A Békés megyei Közgyűlés az
önkormányzatok szándékának ismeretében a héten dönt a beszerzési közösség
létrehozásáról, melynek június 5-ig létre kell jönni, ugyanis a közbeszerzési
tender összeállítása július elején történik meg. Az ajánlati felhívás időpontja július 10.
Az elbírálás az ajánlattételi időponttól számított 45. nap. Bíráló Bizottság tesz javaslatot
a kereskedő beszállító személyére. A beszállítóval történő szerződést az
önkormányzatok önállóan kötik meg. A meglévő szerződések felmondhatók, ha úgy dönt a
testület.
Kéri, hogy az elektromos áram kedvezőbb beszerzése érdekében csatlakozzanak az e
célból közösséget vállaló önkormányzatokhoz.
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kedvezőbb áron vásárolják a villamosenergiát.
Szűcs Sándor képviselő: Borsos úr tájékoztatását végighallgatva meggyőződhettek
arról, hogy jó úton indultak el akkor, amikor Borsos urat megbízták a feladattal.
Mintahogy Borsos úr is elmondta, az önkormányzat villamosenergia fogyasztásával
nincs probléma, az intézmények lekötési arányai jók. A közös beszerzéshez
történő csatlakozással jó pozicióba kerülhetnek. Megköszönte Borsos úrnak
a szakértői anyag elkészítését, a korrekt tájékoztatást. A szakértői anyag és a szóbeli
tájékoztatás alapján javasolja a csatlakozást. Véleménye szerint döntésük helyességét
a későbbiek igazolni fogják.
Csanádi István polgármester: Megköszönte Borsos úrnak a szakértői anyag
elkészítését, a testület szóban történő tájékoztatását.
Javasolja a testületnek, hogy Békés megye Önkormányzata által kezdeményezett,
az elektormos áram konzorciális keretek között történő beszerzésében működjön együtt
Békés megye e célból közösséget vállaló önkormányzataival, és hatalmazza fel a
megállapodás aláírására.
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:
196/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Békés megye Önkormányzata
által kezdeményezett, az elektromos áram konzorciális
keretek között történő beszerzésében együtt kíván
működni Békés megye e célból közösséget vállaló
önkormányzataival.
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciális
megállapodás aláírására.
Határidő: 2009.május 27 a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló módosított
36/2005./X.26./Ö.sz. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. /1.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményezte, együttes ülésen
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
megvitatta.
Kéri a bizottságokat, elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa
a testületet.
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rendelettervezetet megvitatta. A rendelettervezet 1.szakasza a szolgáltató javaslatát, a
távhődíj 7,5%-os csökkentését tartalmazza.
A 2. szakasza a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés megyei
Kirendeltségének korábbi törvényességi észrevétele alapján a mért hőmennyiség díjfizetők
közötti megosztásának arányára tett ajánlása alapján került előkészítésre.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Csanádi István polgármester. Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is
tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság a rendelettervezetet megvitatta, javasolja elfogadásra.
Felhívja a társasházak közös képviselőinek figyelmét, hogy az elszámolás
rendje nem változott, csak a szabályok. Abban az esetben, ha a mért hőmennyiség
díjfizetők közötti megosztásárnak arányát a szolgáltató felé 30 napon belül nem küldi meg a
szolgáltatónak, a szolgáltató jogosult a hődíjat az egyes épületrészek fűtött légtere
arányban, azaz légköbméter alapján elszámolni.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el,
a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
14/2009./V.27./Ö.sz.rendelet
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló módosított 36/2005./X.26./Ö.sz.rendelet
módosításáról .
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Uj Zoltán képviselő: Jónak tartaná, ha a társasházak közös képviselőihez a
rendeletet eljuttatnák. Tisztában kell, hogy legyenek a határidővel. Ahol egyébként
légköbméter alapján történik az elszámolás, ott is leolvassák a mérőműszereket. Ez plusz
kiadást jelent. Hova forduljanak a lakók ?.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A társasháznak a mérőmennyiséget leolvasó céggel a
szerződést fel kell bontani. Ezt augusztus 31-ig tehetik meg.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy szerződést
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döntöttek arról, hogy az elszámolást légköbméter alapján kérik, mert ha felbontják a
szerződést, és csak egy évre határozták meg azt, azoknak új szerződést kellene kötniük.
Csanádi István polgármester: Nem látja akadályát annak, hogy a közös képviselőknek
eljutassák a rendeletet.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az egyes önkormányzati
rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról szóló rendelettervezetet.
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményezte.
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A rendelettervezet
az európai uniós rendelkezéseknek való megfeleltetést szolgálja. A rendelettervezet a már
korábban felülvizsgált, helyi rendeleteket tartalmazza, melyeket uniós előírás
szerint jogharmonizációs záradékkal kell ellátni.
Javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően a rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
15/2009./V.26./Ö.sz.rendelet
Az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs
záradékkal történő ellátásáról.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát, csatolva az erről szóló előterjesztést.
/3.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Közbeszerzési Szabályzatot az Ügyrendi Bizottság, együttes ülésen pedig
a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megvitatta.
Kéri elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
közbeszerzési szabályzatot és az erről szóló előterjesztést megvitatta.
A közbeszerzési törvény jelentős módosításon ment át, ez szükségessé tette
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eredményeként jegyző asszony úgy döntött, hogy új szabályzatot készít elő, és kéri a
hatályos szabályzat hatályon kívül helyezését. Az új szabályzat értelmében továbbra is a
Pénzügyi Bizottság a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság elnökei alkotják a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, viszont új elemként jelenik
meg a Közbeszerzési Munkacsoport, melynek tagjait jegyző asszony jelöli ki a hivatal
köztisztviselői közül.
Javasolja a testületnek a közbeszerzési szabályzat jóváhagyását.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a szabályzatot együttes
ülésen vitatta meg, felkéri Szűcs Sándor képviselőt, a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, a Pénzügyi Bizottság álláspontjáról is
tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a szabályzatot megvitatták. Az Ügyrendi Bizottság véleményével
egyezően javasolják a testületnek a közbeszerzési szabályzat jóváhagyását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát hagyja jóvá.
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:
197/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi, jóváhagyja,
egyúttal a 112/2008./IV.22./kt.sz.határozattal
jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon
kívül helyezi.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a testületi ülés anyagának
4.sz.mellékletében a Polgármesteri Hivatal, 5.sz.mellékletében a Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központ, 6.sz.mellékletében pedig az Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratát. Javasolja a testületnek, hogy a mellékleteket együttesen vitassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az alapító okiratokat az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.

-

18 -

Dr. Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az alapító
okiratokat megvitatta. Az új alapító okiratok előkészítése azért vált szükségessé,
mert a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény 2009.június 1-i hatállyal
újraszabályozta a költségvetési szervek típusait, és a hatályos alapító okiratok szinte minden
fejezetét érintik a törvény rendelkezései. célszerűbb új alapító okiratok készítése, mint a
hatályosak módosítása. Az alapító okiratok ennek megfelelően kerültek előkészítésre.
Javasolja a testületnek az alapító okiratok jóváhagyását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát hagyja jóvá
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:
198/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, és a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. törvény 4. §-a valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján alapján a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát 2009. június hó 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése:







Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Közfeladata:
Első alapító okirat száma:
Illetékességi terület:
Alapvető szakágazat:

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Hivatal
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.
Közigazgatás
1/1991 (III.1.) Ö. számú rendelet
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
841105

2. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
 Tevékenység jellege alapján:
Alaptevékenységében közhatalmi költségvetési szerv
a
és kiegészítő tevékénysége tekintetében
4/2007.(III.28.)Ö.
számú
rendelet
alapján
közszolgáltatás végzésére is
jogosult.
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok feletti jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
4. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje
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jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 8.§-ában megállapított képesítési
feltételekkel rendelkező jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
 Köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
 A Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottakra a Munka törvénykönyvéről szóló módosított
1992. évi XXII. törvény az irányadó.
6. Munkáltató jogok gyakorlása
 A Ktv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
 A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó – közfoglalkoztatás keretében dologzó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó – egyéb fizikai munkakörben dolgozó –
foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
 A jegyző esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
7. Költségvetési szerv tevékenysége
7.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége: (2008.évi CV. törvény 15.§. alapján)
Alaptevékenység megnevezése
Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

Szakfeladat száma
2009. évi
2010.01.01.-től
751142

841124

751153

841126

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

751779

890441
890442
890443

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

751922

841901

853311

882112
882113
882114
882115
882116

853322

889936

853333

882111

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások

Eseti pénzbeli szociális ellátások

853344

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

853355

Önkormányzati jogalkotás

-

Választással kapcsolatos tevékenység

-

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Tanyagondnoki szolgálat
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

882121
882122
882123
882125
882129
882202
882203
882117
882119
882124
841112
841114
841115
841116
841117
841118

-

841401

-

889928

-

889942
889943

7.2 Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: (2008.évi CV. törvény 16.§. alapján)
Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatala a kiegészítő tevékenységet a Mezőhegyes Város
Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 4/2007. (III.28.)
ö. számú rendelet 39.§-ában kapott felhatalmazás alapján gyakorolja.
Kiegészítő tevékenység megnevezése

Szakfeladat száma
2009. évi
2010.01.01.-től

Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás

014012

016100

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

014034

813000

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

452025

522110

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

701015

Vízkárelhárítás

751834

682001
682002
842541

Települési vízellátás és vízminőség-védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok

751856
751867
751878

360000
960302
841402

751958

478900

851219
-

862101
862102

A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő,
kisegítő tevékenységek
Háziorvosi szolgálat
Háziorvosi ügyeleti ellátás

Fogorvosi ellátás

851286

862301

Védőnői szolgálat

851297

869041

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

902113

381103

926029

931301

-

931102

8. Költségvetési szerv szervezeti egységei, telephelyei
Szervezeti egység
Szervezeti egység
Megnevezése
Címe
Igazgatási tevékenység
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11.szám
Védőnői szolgálat
Mezőhegyes, Hild János u. 1. szám
Kertészeti és karbantartó részleg Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.szám

Telefonszáma
06-68/466-001
06-68/466-086
06-68/466-066

9. Költségvetési szerv társulás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
Térségfejlesztési feladatok
Térségfejlesztési feladatok

Társulás neve
Maroshát Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Dél-Békési Kistérség Területfejlesztési Társulás

10. Költségvetési szerv vállalkozás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
I. számú Háziorvosi rendelő
II. számú Háziorvosi rendelő
III. számú Háziorvosi rendelő
Házi gyermekorvosi rendelő
I. számú Fogorvosi szolgálat
II. számú Fogorvosi szolgálat
Városi távhőrendszer üzemeltetés
Települési hulladékkezelés
Köztemető üzemeltetés
Állati hulladékkezelés és gyepmesteri feladatok

Működtető neve
Dr. Várkonyi László vállalkozó orvos
Dr. Szegvári Péter vállalkozó orvos
Dr. Guti Pál vállalkozó orvos
Dr. Varga Sándor vállalkozó orvos
Ianosné Dr. Gurzó Mária vállalkozó orvos
Dr. Fröhlich András vállalkozó orvos
Dalkia Zrt.
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Polacsik Attila vállalkozó
Gáspár Tamás vállalkozó

11. Költségvetési szerv részvétele közhasznú és gazdasági társaságban
Gazdasági társaság megnevezése
Békés Megyei Vízművek Zrt.
Battonyai ETANOL Előállító és
Gabonafeldolgozó Kft.
Mezőhegyesért Alapítvány
Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány

Részvétel jogcíme
1990.évi LXV. törvény alapján a volt tanácsi
(közüzemi) vállalatok átalakulása jogcímén
Tulajdoni részarány
Mezőhegyes Város Önkormányzat által alapított
közhasznú szervezet
Mezőhegyes Város Önkormányzat által alapított
közhasznú szervezet

12. Költségvetési szerv részvétele társulásban
Társulás megnevezése
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás
Orosháza (DAREH)
Tótkomlós és térsége Állati hulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Tótkomlós

Részvétel jogcíme
Tulajdoni részarány
Tulajdoni részarány

13. Költségvetési szervhez hozzárendelt önállóan működő szervei
Költségvetési szerv neve
Mezőhegyes Város Önkormányzat Alapszolgáltatási
Központja
Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv címe
Mezőhegyes, Kossuth u.20. szám
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.11. szám

14. Költségvetési szerv vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga
- A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben
szerepel.
-

A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a
hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.)
rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.

Záradék
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala alapító okiratát
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 198/2009. (V.26.) sz. kt. határozatával
2009. június 1. hatállyal hagyta jóvá.

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ alapító okiratát
hagyja jóvá
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:
199/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. törvény 4.§-a valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Centrál Élelmezési Szolgáltató
Központ alapító okiratát 2009. június hó 1. napjával az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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 Költségvetési szerv megnevezése:
Képviselőtestületének







Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Közfeladata:
Első alapító okirat száma:
Működési köre:
Alapvető szakágazat:

Mezőhegyes

Városi

Önkormányzat

Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központja
Centrál Élelemzési és Szolgáltató Központ
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
Gyermek és közétkeztetési feladatok ellátása
316/2007 (XI.27.) Ö. számú rendelet
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
562900

2. Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
 Tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató szerv
 Közszolgáltató szerv fajtája alapján:
Közüzem
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok feletti jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése
alapján határozatlan időre bízza meg.
 A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra közalkalmazottakra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
 A Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottakra a Munka törvénykönyvéről szóló módosított
1992. évi XXII. törvény az irányadó.
5. Munkáltató jogok gyakorlása:
 A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó - közfoglalkoztatás keretében dolgozó –
foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
 Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.

6. Költségvetési szerv tevékenysége:
6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége: ( 2008.évi CV.törvény 15.§. alapján)
Alaptevékenység megnevezése
Munkahelyi vendéglátás
Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Szakfeladat száma
2009. évi
2010.01.01.-től
552411
562920
751922

841901

- 24 6.2 Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: (2008.évi CV.törvény 16.§. alapján)
Vállalkozási tevékenység
megnevezése
A költségvetési szervek által végzett
egyéb vállalkozási tevékenységek
Szálláshelynyújtás

2009. évi

Szakfeladat száma
2010.01.01.-től

751959

562920

-

552001

6.2.1. Vállalkozási tevékenység forrása
- Kizárólag a vállalkozási tevékenységi körből származó árbevétel, eredmény.
6.2.2. Vállalkozási tevékenység aránya
- Az ellátható vállalkozási tevékenység aránya az intézmény mindenkori költségvetése fő
összegének maximum 21 %-áig terjedhet.
7. Költségvetési szerv szervezeti egységei, telephelyei
Megnevezése
Vendégház

Telephely
Címe
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 10. szám

Telefonszáma
06-68/466-043

8. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.


A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a
hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.)
rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
Záradék

A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Centrál Élelmezési Szolgáltató Központja
alapító okiratát Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2009. (V.26) sz. kt.
határozatával 2009. június 1. hatállyal hagyta jóvá.

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát hagyja jóvá
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:
200/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szól módosított 1990. évi LXV.
törvény 9.§-a /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény 4.§-a valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
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okiratát 2009. június hó 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése:







Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Első alapító okirat száma:
Közfeladata:
Működési köre:
Alapvető szakágazat:

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének Alapszolgáltatási Központja
Alapszolgáltatási Központ
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
12/1997. (X.27.) Ö. számú rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
889900

2. Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
 Tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató szerv
 Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció: Önállóan működő költségvetési szerv
 Előirányzatok feletti jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
 Gazdálkodási feladatok ellátása:
A 178/1997.(X.21.) Kt. számú határozat alapján
megkötött megállapodás értelmében a feladatokat a
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 5 évre szóló
határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése alapján.
 A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
 A költségvetési szernél a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottakra a Munka
törvénykönyvéről szóló módosított 1992.évi XXII. törvény az irányadó.
5. Munkáltató jogok gyakorlása:
 A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó - közfoglalkoztatás keretében dolgozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
 Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
6. Költségvetési szerv tevékenysége:
6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége: ( 2008.évi CV. törvény 15.§. alapján)
Alaptevékenység megnevezése

Szakfeladat száma

Házi segítségnyújtás
Családsegítés

Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás
Helyettes szülő biztosítása

2009. évi
853233

2010.01.01.-től
889922

853244

889924
889201

853255
853266
853244

889921
881011
889924

7. A költségvetési szerv vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben
szerepel.


A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a
hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.)
rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
Záradék

Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Alapszolgáltatási Központja alapító okiratát
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 200./2009. (V.26.) sz. kt. határozatával
2009. június 1. hatállyal hagyta jóvá.

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a védett épületek
felújításának támogatására benyújtott pályázatokkal kapcsolatos előterjesztést./7.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselőt, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság mellett
a Pénzügyi Bizottság javaslatát is tolmácsolja a testületnek.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A helyi védettségű épületek felújításának támogatására a 2009.évi költségvetés
elkülönítetten 600 e Ft-ot tartalmaz. Határidőben 3 pályázat érkezett.
A Református Egyházközség a templomharang felújítására, a Római Katólikus
Egyházközség a templom mennyeztének felújítására, és a Kozma F.u.15.sz.alatti
társasház lakói Sovák Károly, Dr.Török Imre, Dr.Török Imréné éa Dr.Vörös Krisztina
a társasház külső homlokzatának felújítására nyújtott be pályázatot.
A bizottságok javasolják a három pályázó egyenlő arányban, 200-200-200 e Ft összeggel
történő támogatását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
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térítendő támogatást biztosítson.
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:
201/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi építészeti környezet védelméről szóló
módosított 2/1996./II.1./ Ö.sz.rendelet 8.§-a alapján
200 e Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a Mezőhegyesi Református Egyházközséget
a templom épület harangja felújítására.
A támogatások kifizetésére és az elszámolásra a hivatkozott rendelet
előírásai az irányadók.
Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII.tv.13/A.§./2/
bekezdése értelmében kötelezi a Református Egyházközséget arra,
hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról
2009.december 31-ig számoljon el. Felhívja az Egyházközség
figyelmét, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
a Római Katólikus Egyházközségnek a templom épület menyezetének felújítására, egyes
bádogosszerkezetek cseréjére, valamint vakolatjavításra 200 e Ft visssza nem térítendő
támogatást biztosítson.
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:
202/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi építészeti környezet védelméről szóló
módosított 2/1996./II.1./ Ö.sz.rendelet 8.§-a alapján
200 e Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a Mezőhegyesi Római Katólikus
Egyházközséget a templom épület mennyezetének felújítására,
egyes bádogosszerkezetek cseréjére és vakolatjavítására.
A támogatások kifizetésére és
az elszámolásra a hivatkozott rendelet előírásai az
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bekezdése értelmében kötelezi a Római Katólikus Egyházközséget arra,
hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról
2009.december 31-ig számoljon el. Felhívja az Egyházközség
figyelmét, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
a Mezőhegyes, Kozma F. u. 15.sz.alatti társasház lakóinak / Sovák Károly, Dr.Török
Imre, Dr.Török Imréné, Dr.Vörös Krisztina / a lakóépület külső homlokzatának
felújítására 200 e Ft vissza nem téritendő támogatást biztosítson.
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:
203/2009./V.26./kt.sz.határozat
a helyi építészeti környezet védelméről szóló
módosított 2/1996./II.1./ Ö.sz.rendelet 8.§-a alapján
200 e Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti Sovák Károly, Dr.Török Imre, Dr.Török Imréné,
Dr. Vörös Krisztina Mezőhegyes, Kozma F. u. 15.sz. alatti lakosokat,
a tulajdonukban lévő Kozma F. u. 15.sz.alatti lakóépület külső homlokzatának
felújítására.
A támogatások kifizetésére és az elszámolásra a hivatkozott rendelet
előírásai az irányadók.
Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII.tv.13/A.§./2/
bekezdése értelmében kötelezi a tulajdonosokat arra,
hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról
2009.december 31-ig számoljanak el. Felhívja a tulajdonosok
figyelmét arra, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Nadobán Erika budapesti
lakosnak, a battonyai úton lévő kereskedelmi-gazdasági övezetből 6371 m2 terület
értékesítésére benyújtott kérelmével kapcsolatos előterjesztést.
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejelsztési és Környezetvédelmi Bizottság és
a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
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kérelmező a mai napon telefonon arról tájékoztatta, hogy a kért területet
egy szlovákiai Komárnoi cég, a HUN DUNA SRO nevében vásárolná meg.
Dr.Kerekes György képviselő: Ezzel az a probléma, hogy szántó művelési ágú
a terület, jogi személy azt nem vásárolhatja meg, csak művelési ág alóli kivonást
követően, ami jelentős költséggel jár.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. A művelési ág alóli kivonást követően
értékesíthető gazdasági társaságnak is a terület, a költséget a vevőnek kell vállalnia.
Ezt az előterjesztés is tartalmazza.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy az előterjesztést a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes
ülésen vitatta meg, felkéri Szűcs Sándor képviselőt, a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát is tolmácsolja
a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztésben foglaltak megvitatta. Javasolja a kért területet a hivatalos
értékbecslésben likviditási értéknek meghatározott 450,-Ft/m2+ÁFA áron értékesíteni, azzal,
hogy a terület művelési ág alóli kivonás költsége, és a vétellel kapcsolatos egyéb
költségek a vevőt terhelik.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
és az önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi 835/7 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlanból 6371 m2 területet a szlovákiai, Komárnoi székhelyű HUN DUNA SRO
cég részére értékesítsen. Az eladási árat 450,-Ft/m2+ÁFA összegben állapítsa meg, azzal,
hogy vevőt terheli az ingatlan kialakításával, művelési ág változással és a vétellel
kapcsolatos valamennyi járulékos költség.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
204/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a mezőhegyesi 835/7 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú, szántó művelési ágú ingatlanból
telekalakítást és művelési ág alóli kivonást követően
6371 m2 területet értékesít a szlovákiai
Komárnoi székhelyű HUN DUNA SRO
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Eladási árként 450,-Ft/m2+ÁFA,azaz
2.866.950,-Ft+ÁFA árat állapít meg.
Vevőt terheli az ingatlan kialakításával,
művelési ág változással és a vétellel kapcsolatos
valamennyi járulékos költség.
Beépítés: A területre érvényes ÖRT és OTÉK előírásai szerint.
Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az a problémája , hogy bizottsági ülésen arról volt szó,
hogy a Mezőhegyesről elszármazott Nadobán Erika szeretné a megvásárolni a telket,
Kolozsi úr pedig most arról tájékoztatott, hogy nem magának, hanem egy külföldi cégnek
akarja megvenni.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladatellátásáról szóló együttműködési
megállapodás módosításával kapcsolatos előterjesztést./ 9.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/ Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztésben foglaltakat megvitatta, javasolja a testületnek a megállapodás
előterjesztésnek megfelelően történő módosítását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja el.
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:
205/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
belső ellenőrzési feladatellátásáról szóló
együttműködési megállapodás
módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Megállapodás-tervezet 4.1 alpontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[Éves ellenőrzési terv]
„4.1.
A társult önkormányzatok éves ellenőrzési ütemterve összeállításának részletes
Ütemezését jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
A kormányrendeletben (Ber) meghatározott szabályszerűségi-, pénzügyi-,
rendszer-, teljesítmény-, megbízhatósági ellenőrzés, az informatikai
rendszerek ellenőrzése az éves belső ellenőrzési ütemterv alapján kerül
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előzetesen megküldi a Társulás Pénzügyi Bizottságának is.
A Társulás munkaszervezetének vezetője a Társulás Pénzügyi Bizottságának javaslatát
és a Jegyzői Kollégium javaslatát a Társulási Tanács útján
ismerteti a kistérséghez tartozó önkormányzatok polgármestereivel.”
Határidő: 2009. június 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás megkeresésével
kapcsolatos előterjesztést./ 10.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került az előterjesztést megvitatásra
felkéri Szűcs Sándor képviselőt, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést és a DAREH közgyülése által hozott határozatokat
megvitatta. Ennek figyelembe vételével javasolja a testületnek, hogy a DAREH
Önkormányzati Társulási Megállapodás hagyja jóvá, a 2009.évi működési hozzájárulást
lakosságszám arányosan, 35,-Ft/fő összegben állapítsa meg, melynek fedezetét a 2009.évi
költségvetésben biztosítsa.
Javasolja továbbá, hogy támogassa a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése
által benyújtandó pályázatot, a pályázat benyújtásához szükséges önerőt a Társulási
megállapodás 35/c pontja alapján lakosságszám arányosan biztosítsa,
mértékét 80,-Ft,/fő összegben állapítsa meg, melynek fedezetét a 2009.évi költségvetésében
biztosítsa.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Telelpülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a DAREH
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását hagyja jóvá, a társulás 2009.évi
működési hozzájárulását lakosságszám arányosan 35,-Ft/fő összegben állapítsa, melynek
fedezetét a 2009.évi költségvetésben biztosítsa
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
206/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja.
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hozzájárulást lakosságszám arányosan
35,-Ft/lakos összegben állapítja meg, melynek
fedezetét a 2009.évi költségvetésében
biztosítja.
Felhatalmazza polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2009. június 15. a határozat
továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően
támogassa a DAREH Önkormányzati Társulás által a K.E.O.P. 1.1.1. kódszám felhívásra
a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztés” a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
területén címmel benyújtott pályázatot. A pályázati projekt teljes, várhatóan 214.231.800,Ft+ÁFA összegű költségvetésének 32.134.770,-Ft+ÁFA összegű saját erejéhez a Társulási
Megállapodás 35/c pontja alapján lakosságszám arányosan 80,-Ft/fő összeggel járuljon
hozzá, melynek fedezetét a 2009.évi költségvetésében biztosítsa.
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:
207/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
támogatja a DAREH Önkormányzati Társulás
által a K.E.O.P. 1.1.1.kódszámú felhívásra a „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás területén
címmel benyújtott pályázatot.
A pályázati projekt teljes, várhatóan
214.231.800,-Ft+ÁFA összegű költségvetésének
32.134.770,-Ft+ÁFA összegű saját erejéhez
a Társulási megállapodás 35/c. pontja alapján
lakosságszám arányosan 80,-Ft/fő összeggel
járul hozzá, melynek fedezetét a 2009.évi
költségvetésében biztosítja.
Utasítja a polgármestert, gondoskodjon
a 80,-Ft/fő saját erő Társulás felé történő
átutalásáról.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
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beérkezett pénzügyi tárgyú beadványokról szóló előterjesztést./ 11.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság tagját, tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztésben
lévő „Szemem Fénye” a Beteg Gyermekekért Alapítvány és a Törpi-kék Egyesület
anyagi támogatásra irányuló kérelmét megvitatta, az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel támogatásukat nem javasolja.
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
javaslatának megfelelően a „Szemem Fénye” Beteg Gyermekekért Alapítvány beadványát,
az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ne támogassák.
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:
208/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a „Szemem Fénye” a Beteg Gyermekekért
Alapítvány működésének és szállítási
feladatainak anyagi támogatására irányuló
kérelmét, az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel nem támogatta.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően a Törpi-kék Egyesület anyagi támogatásra irányuló kérelmét,
az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ne támogassa.
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:
209/2009./V.26./kt.sz.határozat
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irányuló kérelmét, az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel nem támogatta.
Határidő. 2009. június 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai tájékoztatás céljából megkapták
az Idősek Háza „Gréti Alapítvány” vezetője, Palacsik Béla úr kérelmét, melyben az
Idősek Háza ingatlanán tervezett szélkerék felépítéséhez kéri a testület hozzájárulását.
A kérelem tárgya építéshatósági ügy, mely a jegyző hatásköre.
Tekintettel arra, hogy az Idősek Háza vezetője kérelmét a testületnek címezte, ezért
szükségesnek tartotta a testület tájékoztatását.
A testületnek címzett kérelmet együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményéről is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A tegnapi bizottsági ülésen a testületnek címzett kérelmet megvitatták, érdekes helyzet
alakult ki, ugyanis a kérelemben foglaltakkal, fűtési mód megújuló energiával történő
kiváltásával még nem foglalkoztak. Kérelmező szóban érdeklődött az építéshatóságnál,
szóban elutasító választ kapott. Megállapítható, hogy megújuló energia
fűtési módra való átállásra kérelem még nem érkezett, a testületnek címzett beadvány pedig
nem tekinthető kérelemnek. A bizottsági ülésen azt vitatták meg, hogyan lehetne a kérést
támogatni. A szélkerék létesítse építési engedély köteles, az engedély kiadása jegyzői
hatáskör. A bizottsági ülésen több képviselő bizottsági tag kinyilvánította, hogy a
megujuló energia kiváltása mellett elmenni nem szabad. Tekintettel arra, hogy korábban
ez nem volt napirenden, mérlegelni kell. A város rendezési terve elkészítése folyamatban
van, ezért a végleges terv előtt szükséges az ehhez hasonló kérdésekről egyeztetni.
Dönteni kell arról, hogy bizonyos építményeket hol és milyen formában lehet létesíteni.
Ha ez megtörténik, akkor sokkal könnyebben lesz kezelhető, de ennek jogszabályi hátterét
meg kell teremteni.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az
Idősek Háza vezetőjének testülethez címzett kérelmét jogi szempontból vizsgálta, és más a
véleménye.
Egyértelmű az, hogy a kérelem tárgya nem a képviselőtestület hatásköre, az
építéshatósági ügy lévén jegyzői hatáskör, amit a testület nem vonhat el.
A kérelemben foglaltaknak megvannak az eljárási szabályai. A jelenleg hatályos
településrendezési terv a kérelemben foglaltak megvalósítására nem ad lehetőséget.
Előkészítés alatt áll az új településfejlesztési koncepció, és azt követően a
településrendezési terv, mely adott esetben a kérelemben foglaltakra pozitív vagy negatív
irányban hathat.
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figyelmet a rendezési terv kapcsán a túlszabályozottság elkerülésére.
Az Ügyrendi Bizottság álláspontjával ért egyet, azt tartja elfogadhatónak. Az a véleménye
azonban, hogy a kezdeményezéstől ne zárkózzanak el.
Csanádi István polgármester: A testülethez címzett kérelem tárgya jegyzői hatáskör és
nem a képviselőtestületé. Nem zárkózik el a testület a megújuló energiaforrás
felhasználására vonatkozó kezdeményezéstől, mivel a műemlékvédelem mellett a
testületnek a környezetvédelem is szívügye
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési terv tervezés alatt áll. A tervezetet
lakossági fórum keretében társadalmi vitára bocsátják, ahol mindenki elmondhatja
véleményét, javaslatát. Úgy gondolja, hogy a bizottságok is ezt a véleményt képviselték.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A kérelemben foglalt létesítmény megépítésének
engedélyezése jegyzői hatáskör, erre figyelemmel csak az Ügyrendi Bizottság álláspontját
tudja elfogadni.
Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az építéshatósági eljárásban számtalan szakhatóság
működik közre, tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy beadott kérelemből építési engedély
lesz. Palacsik úr nem nyújtott be irásos kérelmet, tehát hatósági eljárás nem is indult.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét
vegye tudomásul, azt, hogy Palacsik úr testülethez benyújtott kérelme építéshatósági ügy,
melyre a képviselőtestület hatáskörrel nem rendelkezik, az jegyzői hatáskör.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
210/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Idősek Háza „Gréti Alapítvány” kérelmét, melyben szélkerék
felépítéséhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását, támogatni nem tudja,
tekintettel arra, hogy az építési engedélyezési eljárás
lefolytatása, az építési engedély kiadása nem képviselőtestületi,
hanem jegyzői feladat- és hatáskör.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009.május 8-i rendkívüli
ülésen hozott döntés értelmében a DARF által LEKI, TEKI, CÉDE pályázati kiírásra
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztések jegyzőkönyv mellé
csatolva/
A testület megjelölte a pályázati célokat is. Ezek közül a LEKI pályázati kiírás céljai
változtak, igy a pályázatot a Rákóczi utcai lakóút építésére készítették elő. A Pénzügyi
Bizottság és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tegnapi együttes ülésén
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Kéri Kolozsi urat, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Kolozsi József csoportvezető: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a TEKI keretében
a város településrendezési terve készítésének támogatására, a LEKI keretében pedig
a Diákotthon belső felújításának támogatására kívántak pályázatot benyújtani.
A pályázati kiírás feltételei változtak. A Diákotton belső felújítása, mivel az nem
kötelezően ellátandó alapellátás, nem támogatható, ezért azt javasolják, hogy a Rákóczi
utcai lakóút építésére nyújtsanak be pályázatot. Az előterjesztést ennek megfelelően
készítették elő. a pályázaton maximum 20 millió forint nyerhetó, a Rákóczi utcai útépítés
bekerülési költsége ennél jóval magasabb összeg. A bizottságok javaslata az, hogy a
pályázati támogatás 20 millió forint feletti részét vállalja fel a testület, és azt a 2010.évi
költségvetésben biztosítsa.
A pályázati kiírás a város településrendezési terv készítését sem támogatta, ezért javasolják,
hogy a városközpont reprezentatív járdaburkolatának megújítására adjanak be pályázatot.
A felújítás a Hild J.utca- Kozma F. utcák által behatárolt területet érintené, magában foglalja
a Béke parkot és a Szent György teret is. Az önerőt ebben az esetben is a 2010.évi
költségvetésbe javasolják beépíteni. Az előterjesztés ennek megfelelően került előkészítésre.
A CÉDE pályázati kiirás céljai még nem változtak, ezért a testület rendkívüli ülésén
meghatározott célra, önkormányzati célú közcélú foglalkoztatás anyag és
eszközbeszerzésére készíttetnék elő a pályázatot. A pályázati önerőt a 2009.évi
költségvetés terhére javasolják biztosítani.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázatok benyújtásáról szóló
előterjesztéseket.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy DARFT/TEKI pályázati felhívásra Mezőhegyes
történelmi városközpontja reprezentatív járdaburkolatának megújítása tárgyában a
pályázatot benyújtsák, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
211/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be
„Mezőhegyes történelmi városközpontja reprezentatív járdaburkolatainak
megújítása /Hild J.u. – Kozma F. u. – Béke park- Szent György park” címmel
a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DARFT/TEKI/2009.
kódszámú, helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok /TEKI/ pályázati felhívásra
23.528.991,-Ft bruttó bekerülési költséggel, 85%- támogatási intenzitás,
19.999.642,-Ft támogatás mellett, 3.529.349,-Ft önerő biztosításával.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a teljes támogatási
igény 2,5%-át, azaz 499.991,-Ft-ot pályázati díjként a
Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar
Államkincstárnál vezetett 10028007-00283858-0000000
számú számlájára a benyújtást megelőzően megfizet, továbbá
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, okirat
aláírására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Határidő: 2009. június 2.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy DARFT/LEKI
pályázati kiírásra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Mezőhegyes, Rákóctzi
utcai lakóút építése tárgyában a pályázatot benyújtsák, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
212/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be
„Mezőhegyes Rákóczi F. utcai lakóút építése ” címmel
a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DARFT/LEKI/2009.
kódszámú, leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának
támogatására /LEKI/ pályázati felhívásra 23.528.991,-Ft bruttó bekerülési
költséggel, 85%- támogatási intenzitás, 19.999.642,-Ft támogatás mellett,
3.529.349,-Ft önerő biztosításával.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a teljes támogatási
igény 2,5%-át, azaz 499.991,-Ft-ot pályázati díjként a
Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar
Államkincstárnál vezetett 10028007-00283858-0000000
számú számlájára a benyújtást megelőzően megfizet, továbbá
a pályázat 3.529.349,-Ft önerejét 2010. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, okirat
aláírására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Határidő: 2009. június 2.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az elhangzottaknak
megfelelően a DARFT/CÉDE pályázati kiírásra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
„Mezőhegyes városban önkormányzati fejlesztéshez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás
anyag és eszközbeszerzése” címmel nyújtson be pályázatot.
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:
213/2009./V.26./kt.sz.határozat
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„Mezőhegyes városban önkormányzati fejlesztéshez
kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése” címmel
a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DARFT/CÉDE/2009.
kódszámú, önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül /CÉDE/ támogatás elnyerésére pályázati felhívásra
23.528.991,-Ft bruttó bekerülési költséggel, 85%- támogatási intenzitás,
19.999.642,-Ft támogatás mellett, 3.529.349,-Ft önerő biztosításával.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a teljes támogatási
igény 2,5%-át, azaz 499.991,-Ft-ot pályázati díjként a
Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar
Államkincstárnál vezetett 10028007-00283858-0000000
számú számlájára a benyújtást megelőzően megfizet, továbbá
a pályázat 3.529.349,-Ft önerejét 2009. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, okirat
aláírására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Határidő: 2009. június 2.
Csanádi István polgármester: A Vasutas Települések Szövetsége „Virágos
Vasútállomásokat” pályázati felhívással fordult az érintett települési önkormányzatok felé.
A pályázatot a Szövetség elnökéhez kell benyújtani. Javasolja a testületnek, hogy
a pályázatot 150 e Ft fejlesztésre 135 e Ft támogatás elnyerése érdekében nyújtsa be,
melyhez 15 e Ft saját erőt biztosítson munkavégzés formájában. Erről a Pénzügyi
Bizottságot tájékoztatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság tagját, tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság polgármester úr
előterjesztését megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a pályázat benyújtását hagyja
jóvá.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, hagyja jóvá a pályázat benyújtását.
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:
214/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Vasutas Települések Szövetségéhez
benyújtandó „Virágos Vasútállomásokat”
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elnyerése érdekében nyújtja be, melyhez 15 e Ft saját forrást
biztosít munkavégzés formájában.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a folyószámla-hitelkert
összegének megemeléséről szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri, Szűcs Sándor képviselőt, a Pénzügyi Bizottság tagját, tájékoztassa a testületet
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztésben
foglaltakat megvitatta, javasolja a testületnek a hitelkeret szerződés megkötésének
jóváhagyását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, a hitelkeret szerződés megkötését hagyja jóvá.
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:
215/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármesteri Hivatal 75 millió
forint keretösszegű folyószámla-hitelkeret
szerződés megkötését jóváhagyja.
A képviselőtestület a hitel tőkerész és járulékainak
visszafizetését a 2009.évi költségvetésében
megtervezett összegből fedezi.
A képviselőtestület vállalja, hogy a hitel tőkerész és
járulékainak 2010.évet érintő visszafizetését a 2010.évi
költségvetésében minden más fejlesztési célú kiadást
megelőzően betervezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámlahitelkeret szerződés megkötéséről.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a munkabérhitel felvételével
kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
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Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztésben
foglaltakat megvitatta. Javasolja a testületnek, a munkabérhitel felvételét hagyja jóvá.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, a munkabérhitel felvételét hagyja jóvá.
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:
216/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
szóló 3/2009./II.18./Ö.sz.rendeletének 22.§-a
alapján a 2009. április havi bérek és segélyek
kifizetéséhez 25 millió forint nagyságrendű
munkabér hitel felvételét határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy
a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését –
30 napon belül - a 2009.évi költségvetéséből fedezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
hitelszerződés megkötéséről.
Határidő: 2009. május 29.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a DÉMÁSZ Zrt
írásban arról értesítette, hogy az ingatlan bérbeadásától nem zárkózik el, a testület
ajánlatával szemben azt kéri, hogy az ingatlan használatáért az ingatlan birtokba vételéről a
vételár teljes kiegyenlítéséig 10 e Ft/hó+ÁFA bérleti díjat fizessen meg
az önkormányzat. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság együttes ülésen az DÉMÁSZ Zrt ajánlatát megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az ajánlatot megvitatták, a konstrukció kedvező, javasolja, hogy éljenek vele.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a
184/2009./V.12./kt.sz.határozatát, melyben a DÉMÁSZ Zrt-től az ingatlan

bérbeadását kérte, vonja vissza.
- 41 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:
217/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 184/2009./V.12./kt.sz.határozatát,
melyben a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában lévő
Mezőhegyes, Hild J.u.2.sz.alatti ingatlan
határozott időre a Polgármesteri Hivatal felújítása
idejére, várhatóan 4 hónapra történő
bérbeadását kérte, visszavonja
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a
183/2009./V.12./kt.sz.határozatát, melyben vételi ajánlatot nyújtott be a DÉMÁS Zrt-nek,
a Mezőhegyes Hild J.u.2.sz.alatti ingatlan megvásárlására, egészítse ki azzal, hogy az
ingatlan használatáért, annak birtokba vételétől, a vételár teljes kiegyenlítéséig 10.000,Ft/fó+ÁFA bérleti díjat fizet a DÉMÁSZ Zrt-nek.
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:
218/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város képviselőtestülete
a 183/2009./V.12./kt.sz.határozatát melyben
vételi ajánlatot nyújtott be a DÉMÁSZ Zrt-nek a
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hild J.u. 2.sz.alatti ingatlan
megvásárlására az alábbiak szerint egészíti ki:
„Vállalja, hogy az ingatlan használatáért, annak
birtokba vételétől, a vételár teljes kiegyenlítéséig
10.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díjat fizet a DÉMÁSZ Zrt-nek.”
Határidő: 2009. május 28. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Varga Zoltán
önkormányzati miniszter levélben köszönte meg miniszteri kinevezése alkalmából a
képviselőtestület, és a város lakossága nevében küldött gratulációját, és jókívánságait.
A Kormány tagjaként azt azt ígéretet tette, hogy minden erejével azon lesz, hogy a
kormányprogram sikeres végrehajtása révén ne nehezedjenek, hanem stabilizálódjanak az
önkormányzati szektor működési feltételei, és az időszak végére kirajzolódjon az
önkormányzati rendszer új, a kor követelményeinek megfelelő fejlődési pályája.
Ebben a felelősségteljes munkában számít a személyes segítségre.

-42 Csanádi István polgármester: A Dél- Alföldi Operatív Program keretében újabb
pályázati kiírás jelent meg.
Kéri Kolozsi József csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Tájékoztatta a testületet arról, hogy
a DAOP keretében újabb pályázati kiirás jelent meg, melynek keretében komplex
akadálymentesítésre pályázatot lehet benyújtani, ebben az évben utoljára.
E célra 460 millió forint pályázati pénz áll rendelkezésre. Egy pályázat esetén
5-30 millió Ft közötti támogatásra lehet pályázni.
Az elmúlt évben a Kozma F. u.15.sz.alatti rendelő akadálymentesítése készült el.
A Polgármesteri Hivatal felújításával az akadálymentesítés is megtörténik. A Centrál
akadálymentesítése pedig a felújításra elnyert 300 millió pályázati pénzből fog
megvalósulni. A központi óvoda és az újtelepi óvoda, valamint az Alapszolgáltatási
Központ akadálymentesítése még nem történt meg.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kéri a testület döntését arról,
hogy akadálymentesítésre kíván-e pályázatot benyújtani, ha igen, mely intézmények
vonatkozásában. Célszerűnek tartaná ha az Alapszolgáltatási Központ épületének
akadálymentesítésére nyújtanának be pályázatot.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Dél-Alföldi Regionális
Operatív program keretében az Alapszolgáltatási Központ épületének akadálymentesítésére
nyújtsanak be pályázatot.
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:
219/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
Dél-Alföldi Operatív Program keretében
az Alapszolgáltatási Központ épületének
akadálymentesítésére pályázatot kíván benyújtani.
Utasítja a polgármestert gondoskodjon a pályázat
előkészítéséről és annak testület elé terjesztéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Uj Zoltán képviselő: Igaz, hogy már döntött a testület, de jó lett volna a központi óvodára
is benyújtani a pályázatot.
Csanádi István polgármester: Nem látja reális esélyét annak, hogy mindkét
intézmény akadálymentesítésére benyújtott pályázat eredményes elbírálásban részesülhet.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A közmunkaprogram keretében foglalkoztattak

szépen és látványosan dolgoznak a város belterületén.
- 43 Kéri, hogy Ómezőhegyesen is végezzék el a közterületek gondozását, egyes területeken
akkora a gaz, hogy ott már a fűnyíró nem elég.
Tájékoztat arról is, hogy Ómezőhegyesen a volt tejház mögötti területen hatalmas
illegális szeméttelep alakult ki. Tekintettel a közelgő nyári melegre, kéri, hogy
a közmunkaprogramban foglalkoztatottak segítségével a szeméttelepet szüntessék meg,
járványveszély alakulhat ki.
Csanádi István polgármester: A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakat
nem ilyen munkára vették fel. Ismert előtte is az illegális szeméttelep, ott legalább 25
pótkocsira való szemét gyűlt össze. A probléma azonban nem mostani keletű.
A szeméthegy elszállítása jelentős összegbe kerülne. Az elmúlt évben a Ménesbirtokkal
közösen mintegy 7,5 tonna illegális szemetet gyüjtöttek össze, ami tetemes szállítási
költséget jelentett.
Az a véleménye, hogy azok a lakosok hordják oda a szemetet, akik a Településtisztasági
Kft szemétszállítási közszolgáltatását nem veszik igénybe, nem kötöttek a Kft-vel
szerződést. Tisztában van vele, hogy a szemét a nyári időszak közeledtével járványveszélyt
rejt magában, és a látvány is lehangoló. Megpróbálják orvosolni, de megoldása nem
egyszerű. Azért, hogy ott ez a helyzet kialakult, elsősorban a lakosok tehetők felelőssé,
akik szemétszállítási díjat nem fizetnek, és a háztartásban keletkező szemetet oda hordják
ki.
- A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottaknak köszönhetően a parkok szépek,
gondozottak, azonban jogos azoknak a felháborodása, akik jelezték, hogy a Kozma F. utca
sarkán lévő virágágyásokból mintegy 50-60 db virágot tövestől kitéptek. Az a véleménye,
hogy akik ezt látják, azoknak azonnal szólni kellene. Ezt felháborítónak tartja.
-Kérte továbbá a testület azon tagjait, akik a Mi otthonunk magazinban a Mezőhegyesről
megjelenő cikk megjelentetésének költségére tiszteletdíjukból 10 e Ft-ot ajánlottak fel,
szíveskedjenek vállalásaiknak eleget tenni. Eddig csak 5 képviselő fizetett.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Tájékoztatta a testületet és a város lakosságát,
hogy a Csongrád megyei Településtisztasági Kft a heti szemétszállítás időpontját
megváltoztatta. A szállításra családiházas övezetben minden kedden, lakótelepeken
pedig kedden és pénteken kerül sor.
Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy a Templom u.3/8 sz. alatti költségalapú
bérlakás 2009. május 15. napjával megüresedett. A testület a bérlakást pályázati úton
bérbeadásra meghirdeti-e, vagy várjanak, hátha az ÁMK részéről lenne rá igény ?
Uj Zoltán képviselő: Ne várjanak, hirdessék meg bérbeadásra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló Mezőhegyes, Templom u.3/8 sz. alatti költségalapú, 2 szobás, 60 m2
alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú bérlakást pályázati úton bérbeadásra
hirdessék meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
220/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete

- 44 az önkormányzat tulajdonában álló
Mezőhegyes, Templom u.3/8 sz.alatti
költségalapú 2 szobás, 60 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfkozatú bérlakást
pályázati úton bérbeadásra meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat
kiírására, annak városi havilapban, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
és a város honlapján történő közzétételére.
Határidő: 2009. június 10. a pályázat kiírására
Felelős. Csanádi István polgármester
Hollós László képviselő: A III. lángosolimpiára június 19,20,21-én kerül sor.
A részeletes programot több helyen közzéteszik. A lángosolimpiával egyidejűleg
kerül megrendezésre a mezőhegyesi mén és kancaverseny. A rendezvények kapcsán több
színvonalas programra kerül sor, így Kinyó Zsolt ismét guiness rekordra készül. A
lángossütő verseny mellett bográcsfőző versenyre is sor kerül.
Uj Zoltán képviselő: Szeretné kérni, hogy tegyék lehetővé azoknak a városlakóknak
is a testületi ülés városi televizión történő megtekintését, akik a T-COM
kábelszolgáltatótól leváltak és a CSOKI-nett szolgáltatóval kötöttek szerződést. A
CSOKI-nett ugyanis nem közvetíti a testületi üléseket, de Csokány János vállalkozó
felajánlotta, hogy ha lehetővé teszik számára, úgy a testületi üléseket díjtalanul közvetíti
az ügyfeleknek, ez 700-800 főt érint. Kéri, ne zárkózzanak el Csokány János szolgáltató
felajánlásától.
Csanádi István polgármester: Ezt a gesztust csak meg lehet köszönni a szolgáltatónak,
Csokány János vállalkozónak.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy május 15-én volt
10 éve annak, hogy Dr.Hajtman Pál volt képviselő, és alpolgármester elhunyt, akit sokan
szerettek és tiszteltek. Kéri, hogy emlékének egy perces felállással adózzanak.
A képviselőtestület néhai Dr.Hajtman Pál emlékének egy perces felállással adózott.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 2009. június 30-i ülésének
2. napirendi pontja a Képviselőtestület 2009.II.félévi munkaterve
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a SZMSZ értelmében a munkaterv összeállításához
2009. június 19. napjáig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal titkárságára napirendi
javaslataikat. Az intézményeinek vezetőit, a társadalmi és civil szervezetek képviselőit
írásban fogja felkérni.
Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját és
napirendjeit:
2009. június 30-án 16 óra
1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes város műemléki

helyzetéről, az aktuális feladatokról.
- 45 Előadó: Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője
2. A Képviselőtestület 2009. II.félévi munkaterv
Előadó: Csanádi István polgármester
Kéri, hogy aki a napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendeket
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
221/2009./V.26./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
következő ülését 2009. június 30-án
16 órában állapítja meg az alábbi
napirendekkel:
1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes város műemléki
helyzetéről, az aktuális feladatokról.
Előadó: Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője
2. A Képviselőtestület 2009. II. félévi munkaterv
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Csomós Zsuzsanna
és Hollós László képviselőket.
Csanádi István polgármester: A következőkben a képviselőtestületnek önkormányzati
hatósági ügyben kell döntenie, ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdése 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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