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Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. június 18-án megtartott rendkívüli
nyilt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dr.Kerekes
György, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Dr.Szegvári Péter, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Dobi Ferenc, Hollós László, Soós Attila,
Szűcs Sándor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző,
Szentmihályi Ferenc aljegyző, Garamvölgyi Lászlóné
csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Csanádi István polgármester. Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Költségvetést érintő témákban kell a képviselőtestületnek döntést hoznia ez tette szükségessé
rendkívüli ülés összehívását.
A III. lángosolimpia programja között szerepel Kinyó Zsolt mezőhegyesi hagyományőrző
íjász és barátainak bemutatója, melynek keretében guiness rekordkisérletekre kerül sor.
Kinyó Zsolt rekordkisérleteiben segítők működnek közre, melynek költségvonzata van.
A képviselők 2007-ben az előző kisérletet 200 e Ft-tal támogatták. Ebben az évben is 200
e Ft-ra lenne szükség.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Tájékoztatta a testületet, hogy
Kinyó Zsolt lángosolimpián végrehajtott guiness rekordkísérletét a képviselők
képviselői rendelkezési alapjuk terhére támogatták.
A képviselők rendelkezési alap helyett 2008-tól tiszteletdíjban részesülnek, ezért
javasolják, hogy Kinyó Zsolt kísérletét a költségvetés terhére támogassák.
Csanádi István polgármester: A 200 e Ft támogatásban a segítő közreműködők
költsége is szerepel. Mindenképpen javasolja Kínyó Zsolt támogatását, tekintettel arra,
hogy a guiness rekordkísérlet már sajtóvisszhangot kapott, és Kínyó Zsolt minden egyes
rekordkísérlete során a várost is reklámozza.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Elismeri, hogy a Kinyó Zsolt tevékenysége támogatandó,
de az a véleménye, hogy ez korábban is tudható volt. Ezt Kinyó Zsoltnak korábban

- 2 jeleznie kellett volna. Kéri, hogy a jövőben ezt a költséget a lángosolimpia
költségvetésébe építsék be. Elvben nem ért egyet azzal, hogy erről rendkívüli ülésen, egy
nappal a rendezvénysorozat előtt döntsenek.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Kinyó Zsolt guiness rekordkísérletének
támogatása külön pénzeszközt nem igényel, mivel az a rendezvény költségvetésében
szerepel. A testületnek a támogatás odaítéléséről kell döntenie.
Uj Zoltán képviselő: Szegvári képviselő úr véleményével ért egyet. Ez előre látható
költség volt, amit Kinyó úrnak jeleznie kellett volna korábban.
Csomós Zsuzsanna képviselő. Korábban milyen összeggel támogatták ? A jelenlegi
támogatás a költségvetésben szerepel ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Igen, de nem nevesítve, ezért a
képviselőtestületnek nevesítve kell arról döntenie, hogy Kinyó Zsolt guniess
rekordkisérletét 200 e Ft –tal támogatja, melynek fedezete a 2009.évi költségvetés dologi
kiadása.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A lángosolimpia programtervét a testület elfogadta.
Abban szerepel a rekordkísérlet is. A rendezvény valamennyi fellépő résztvevőjével
megállapodást kötöttek. Kinyó Zsolttal ilyen megállapodást nem köthettek, mivel
a támogatás felhasználását magánszemélyként nem tudja számlával igazolni, ezért
szükséges a testület döntése.
Csanádi István polgármester: Javasolja, hogy Kinyó Zsoltnak a lángosolimpián
végrehajtandó guniess rekordkísérletéhez 200 e Ft támogatást biztosítsanak,
elszámolási kötelezettséggel.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 9 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
225/2009./VI.18./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Kínyó Zsolt orosházi lakosnak
a III. lángosolimpián 2009. június 21-én
végrehajtandó guiness rekordkísérletéhez 200 e Ft
támogatást nyújt, a 2009.évi költségvetés dologi
kiadása terhére.
Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi
XXXVIII.tv.13/A.§./2/ bekezdése értelmében
kötelezi Kinyó Zsoltot arra, hogy a nyújtott támogatás
rendeltetésszerű felhasználásáról 2009. december 31-ig
számoljon el. Felhivja figyelmét arra, hogy a támogatás
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
Határidő: 2009. június 19. a támogatás kifizetésére
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: Július 1. a Magyar Köztisztviselők
Napja és a Semmelweis nap. E napon ünneplik az egészségügyben és a közigazgatásban
dolgozókat.
Eddig minden évben szerény keretek között vendégül látta az önkormányzat az
egészségügyi alapellátásában és szociális ágazatában dolgozókat és a köztisztviselőket.
Kéri a testület döntését arról, hogy ebben az évben vendéglátásra biztosít-e fedezetet.
Uj Zoltán képviselő: Milyen összeggel kell a vendéglátást támogatni ?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Kb 160-200 e Ft körüli összeggel.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 2008-ban is biztosította az összeget.
Kerekes képviselő úr pedig emlékezete szerint úgy nyilatkozott, hogy nem lehet
annyira szegény az önkormányzat, hogy ne biztosítsa a vendéglátás költségét.
A vendéglátásra állófogadás vagy ebéd formájában kerülne sor.
Uj Zoltán képviselő: Azt támogatja, hogy egy ebédre lássák vendégül a dolgozókat, az
kevesebb költséggel jár.
Krcsméri Tibor képviselő. Az ÁMK vezetése pedagógus napon vacsorán látta
vendégül az intézmény dolgozóit. Támogatja a vendéglátást.
Uj Zoltán képviselő: Támogatja a vendéglátást, melyre 200 e Ft-ot biztosítsanak.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Magyar Köztisztviselők
napján az önkormányzat köztisztviselőit és Semmelweis napon az önkormányzat kötelező
feladatellátásában résztvevő egészségügyi és szociális területen dolgozókat lássák
vendégül. A vendéglátás költségét a 2009.évi költségvetés dologi kiadás terhére biztosítsa.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
226/2009./VI.18./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Magyar Köztisztviselők
napja és Semmelweis nap alkalmából az
önkormányzat köztisztviselőit, valamint az
önkormányzat kötelező feladatellátásában
résztvevő egészségügyi és szociális területen
dolgozókat vendégül látja.
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dologi kiadásai terhére biztosítja
Határidő: 2009. július 2.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet a III. lángosolimpia
rendezvény programjában bekövetkezett változásokról.
A június 21-én 10 órakor került volna sor a MH Kiképzőbázis toborzó katonai
bemutatójára. Isaszegi János mérnök vezérőrnagy arról tájékoztatta, hogy a
rendezvényen nem tudnak résztvenni, ugyanis ENSZ delegáció fogadására rendelték
ki őket. Mivel a szombati napnak ez súlyponti rendezvénye lett volna, ezért
vezérőrnagy úr a Délkelet-Magyarországi Hadkiegésztő Parancsnokságot kérte
fel a rendezvényen történő résztvételre.
Elmarad a szintén június 21-i programban szereplő Macska szépségbemutató is,
erről a bemutató szervezője tájékoztatta.
Tájékoztatta továbbá a testületet az olaszországi és romániai testvérvárosokból
érkező delegációk létszámáról, valamint arról, hogy az olaszországi Mordano város
küldöttsége helyhatósági választás miatt nem tud a rendezvényen résztvenni.
Kérte azokat a képviselőket, akik a két napos rendezvényen részt tudnak venni, hogy a
testvérvárosok delegációinak vendéglátásában vegyenek részt. A képviselők jelzése
alapján kijelölte a vendéglátásban résztvevőket.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A DÉMÁSZ Zrt-vel megkötötték az adásvételi
szerződést. A Zrt azonban jelezte, hogy az ingatlanhoz tartozó nem lakás céljára
szolgáló garázshelyiségekből egy helyiséget bérbe vennének.
A Zrt kérését egyeztetést követően a testület elé terjesztik.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Krcsméri Tibor és
Kurcsóné Gergely Erzsébet képviselőket
kmf.
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