Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
6/2009.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. június 30-án megtartott
ülésének nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Dobi Ferenc, Hollós László,
Krcsméri Tibor, Kurcsóné Gergely Erzsébet, Dr. Szegvári
Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Csomós Zsuzsanna, Dr.Kerekes György,
Soós Attila képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek. Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal hivatalvezetője, Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási
Központ vezetője, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Csanádi István polgármester. Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására
Munkatervben szerepelő napirendek:
1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója Mezőhegyes város
műemléki helyzetéről, az aktuális feladatokról.
Előadó: Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalvezetője
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2. A Képviselőtestület 2009. II. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
Egyebek
1. Előterjesztés a Dalkia Energia Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás tervezetről

2. Előterjesztés közös gázbeszerzéshez történő csatlakozásról, az erről szóló szindikátusi
szerződés-tervezet.
- 2 3. Előterjesztés a Békés megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási Szabályzatának
módosításáról.
4. Előterjesztés a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumba való belépés
lehetőségéről.
5. Előterjesztés a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás alapító okiratáról
6. Előterjesztés Dúl László mezőhegyesi lakos, Templom u. 3/6 sz. alatti önkormányzati
tulajdonú bérlakás bérlője kérelméről.
7. Előterjesztés Dr.Nadicsán József budapesti lakos kérelméről.
8. Somogyi 2001. Kft ajánlata villamosnergia napelemes rendszerrel történő kiváltásának
lehetőségéről
9.. Közös villamosenergia beszerzésével kapcsolatos beszerzési megállapodás
közbeszerzési eljárás együttes lefolytatására.
10. Előterjesztés az ÁNTSZ kistérségi tisztifőorvosa kezdeményezéséről parlagfűmentesítési
akciónap szervezéséről.
11. Előterjesztés munkabérhitel felvételéről
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót fogadja el.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
227/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 96/2009,98/2009,99/2009, 126/2009,
151/2009,169/2009,177/2009,185/2009,
187/2009,196/2009,205/2009,206/2009,
208/2009,211/2009,212/2009,213/2009,
214/2009,216/2009,220/2009,222/2009,
223/2009.kt.sz.határozatok végrehajtásáról
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Napirendek:
1. Napirendi pont tárgya: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója
Mezőhegyes város műemléki helyzetéről, az aktuális
feladatokról.
Előadó: Széphegyi László, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája
irodavezetője
Véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Csanádi István polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Széphegyi László
irodavezető urat, a napirend előadóját.
A testület tagjai megkapták a tájékoztatót, melyet a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményezett.
Kérdezi a napirend előadóját, kíván-e a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést
tenni ?
Széphegyi László, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője:
Igen. Megköszönte a képviselőtestületnek az épített környezet védelme iránt tanúsított
érdeklődését, elkötelezettségét. A régióban Mezőhegyes az egyetlen önkormányzat, aki
napirendre tűzi és megtárgyalja a műemlékek helyzetét. A tájékoztató reális képet ad a város
müemléki helyzetéről, és a szükséges tennivalókról. Az állam tulajdonában, a Mezőhegyesi
Ménes Kft kezelésében lévő 18. majori műemlék épületek és a több majorban megtalálható
zabsílótornyok rettenetes állapotban van. Tájékoztatatott arról, hogy Mezőhegyes továbbra
is a világörökség várományosi listáján szerepel a 6.7. helyen. Ez azt jelenti, hogy
néhány éven belül a világörökség részévé válhat, ami növelheti a város hírnevét és
elősegítheti a turizmus fellendülését.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő. Úgy tudja, hogy müemléki épületet
csak arra kijelölt szervek újíthatnak fel. Megteheti-e azt egy civil szervezet, hogy
műemléki épületen öt cserepet helyre tegyen ? A tájékoztatóban szerepel, hogy az
elhanyagolt épületek esetében a sok éves egyeztetések nem vezettek eredményre. Kivel
egyeztetett a Műemlékvédelmi Hivatal, és miért nem vezettek eredményre a tárgyalások ?
Hollós László képviselő: A város műemléki helyzetét a képviselőtestület legutóbb
2003-ben tárgyalta. Akkor több épület műemlékké nyílvánítására tettek javaslatot.
Kinek a hibájából eredően nem kerültek fel ezek az országos listára ?
18.majori műemlékek az ívsoros istállók és a zabsílótornyok valóban rettenetes állapotban
vannak. A két, un. putri épület felújítása elbírálás alatt áll.
A Műemléki Hivatal az illetékes szaktárcán keresztül el tudnák-e érni, hogy elvégezzék
az épületek állagmegóvási munkálatait,ugyanis a hatósági kötelezés korábban is megvolt,
de az nem minden esetben vezetett eredményre. Igy kerültek egyes ívsoros
műemléki istállóépületek lebontásra. Számára úgy tűnik, hogy a 18.majori ívsoros
istálló is közel áll ehhez.

A majorokban lévő épületek közül azokat érdemes felújítani, amelyeknek van funkciója és
gazdája. A Müemléki Hivatal tudna-e segítséget nyújtani ahhoz, hogy ezeknek
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jelenleg a Mezőhegyesi Ménes kft kezelésében lévő műemléki épületekre, anyagiak híján
nem tudnak fordítani. Az a véleménye, hogy a Műemléki Hivatalnak a tulajdonossal
együtt lépni kellene, annak érdekében ,hogy az épületek funkcióval legyenek ellátva.
Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője.
- Természetesen nem kell külön engedély ahhoz, hogy egy műemléki épületen karbantartási
munkát végezzenek, öt darab félrecsúszott cserepet helyre tegyenek. A műemléki védelem
alatt álló épületek karbantartása, javítása a tulajdonos, illetve a fenntartó jó gazda
módjára történő kötelezettsége lenne. Ez az, ami régóta hiányzik. Felújítási munkálatokat
megfelelő képesítésű kivitelező végezheti el, amire a tulajdonos és a fenntartó
a jogszabályi előirás betartásával javaslatot tehet. Erről azonban az Irodát tájékoztatni
kell. Ilyen munkálatokhoz, ha igénylik a szakembert, az Iroda segítséget nyújt.
Az elhanyagolt épületekről a fenntartó tulajdonosokkal egyeztetettek, az egyeztetés azért
nem vezetett eredményre, mert a fenntartók az anyagiak hiányára hivatkoztak.
Mezőhegyes esetében azt nem tudja elfogadni, hogy a belterületen lévő Ménesintézet
központi épülete nagyon szép és rendezett, a majorokban lévő zabsílótornyok
pedig tönkremennek, amelyek egyébként az országos műemléki jegyzékben szerepelnek. Azt
el kell mondania, hogy a „legrosszabb” tulajdonos maga az állam. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal megpróbálja „kikényszeríteni” a jó gazda gondosságát, ugyanis a
tájékoztatóban szereplő, és az általa szóban jelzett műemléki épületek most értek el arra a
pontra, amikor a felújítással már nem várhatnak.
- A 2003-ben műemléki védelembe vételre javasolt épületek felvétele nem maradt el.
A városi köztemetőben lévő Traun kápolna és a 6. majori zabsilótorony védelem alá
került. A jegyzékbe történő felvétel a szaktárca miniszterének hatáskörébe tartozik. A
országos védelembe vételre az utóbbi időben kevesebb időt fordított a szaktárca.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Alföldi Irodája három megyére kiterjedő
regionális feladatot lát el, de védelembe vételre hatáskörrel nem rendelkezik.
A felújítások érdekében a tulajdonosoknak figyelni kell a pályázati lehetőséget,
sikeres pályázat esetén lehet a felújításban gondolkodni.
-18.majori műemlékek rettenetes állapotban vannak, az állagmegóvás és a felújítás a
tulajdonos feladata.
A két, un. putri épületre lehetett pályázni és pályáztak is, melynek köszönhetően az
egyiket sikerült helyreállítani. Korábban nem volt ismert előttük eredeti hasznosításuk, az,
hogy étkeztetés céljára használták.
Valamennyi elhanyagolt állapotú épületnél elindítják a hatósági eljárást, a felújításra
való kényszerítést törvény írja elő, amivel az irodának élnie kell.
Azt tartaná jónak, ha az Irodának lehetősége lenne, mint a 80-as és 90-es években,
a felújítások anyagi támogatására.
Funkciót nem tudnak találni az épületeknek. Remélhetőleg lesz majd állami forrás
az állagmegóvásra. A Pitvarosi úton a 13.majori istállók közül az egyik azért került
lebontásra, mert nem állt műemléki védelem alatt, a másik pedig azért, mert felújítása
rengeteg pénzbe került volna, és már félig széthordták.
- Mintahogy már utalt is rá, a műemléki épületek felújítása, karbantartása a tulajdonos
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biztosítani, illetve a felújítások engedélyezési eljárásában tud segítséget nyújtani.
- Országosan is „gazdát” keresnek a műemléki épületeknek. Utalt arra, hogy
külföldön már bevált gyakorlat az, hogy a műemléki épület tulajdonosa a helyi értéket
felkarolva funkcióval látja el az épületeket. Ezért a Mezőhegyesen lévő műemléki
védelem alatt álló zabsilótoronyoknak is funkciót kell találni.
Csanádi István polgármester: Kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Regionális Irodája
tájékoztatóját megvitatta. A tájékoztató kapcsán kérdésként merült fel, hogy a műemléki
védelem alatt álló Városháza felújítása során milyen műszaki, technikai megoldásokat
alkalmazhatnak ?
Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője.
A modern, mai kornak megfelelő műszaki és technikai megoldások alkalmazására
a Városháza felújítása során tágabb lehetőségek állnak rendelkezésre.
A nyílászárók és a belső burkolat tekintetében a felújítás csak az eredeti állapotnak
megfelelően történhet. Az ablakok egyedi elkészítése nagy szakértelmet igényel.
A belső burkolatnál is az eredeti állapotot kell alkalmazni. Ez egy átlagépület
felújításához képest többletköltséget jelent. A 90-es években az állami költségvetésben
erre a többletköltségre forrás állt rendelkezésre. Erre a jogi lehetőség most is adott, de
az állami költségvetés a többletköltség fedezetére forrást nem tartalmaz.
A fűtéskorszerűsítés kapcsán a hőszivattyús, un. befúvós rendszer lenne a
leggazdaságosabb. A napelemes rendszer csak az épülettől megfelelő távolságban
helyezhető el.
Csanádi István polgármester: A tájékoztató a város műemléki helyzetéről
reális és objekív állapotot tükröző. A többletköltség fedezetét pályázati pénzből lehetne
biztosítani. A pályázati feltételek azonban 30-40% önrészt írnak elő,
amivel a tulajdonosok nem rendelkeznek.
Kéri Széphegyi urat, hogy az Iroda jelezze az illetékes szaktárca felé, hogy
a pályázati kiírások teljesíthető feltételeket tartalmazzanak. A műemlékvédelem valóban
fontos, Mezőhegyes kiemelten kezeli ezt a területet.
A megújuló energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban milyen álláspontot
képvisel az Iroda, tekintettel arra, hogy a zöldmozgalmak erősödnek ?
Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője.
Véleménye szerint polgármester úr az Irodának nagyobb hatáskört tulajdonít, mint amivel
valójában rendelkezik. A tájékoztatóban leírta, és az előzőekben szóban is utalt az Iroda
feladaté- és hatáskörére.
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hatáskörrel, annak ellenére, hogy több alkalommal kérték a kiírás kapcsán
az összehangolt együttműködést.
Az örökségvédelmi törvény számos lehetőséget tartalmaz a külfönféle támogatások
igénybevételére vonatkozóan, de mintahogy már elmondta, az állami költségvetés
arra fedezetet nem tartalmaz.
A megújuló energiák alkalmazása tekintetében meg kell találni a helyes
utat, az örökségvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban alkalmazva azokat.
Ugyanez a szabály vonatkozik a régészeti lelőhelyekre is.
Ennek érdekében a város rendezési tervét, illetve településfejlesztési koncepcióját
kötelező elemként örökségvédelmi hatástanulmánnyal kell kiegészíteni.
Hollós László képviselő: Abban az esetben, ha Mezőhegyes a világörökség részévé
válik, nagyobb lehetősége lesz a felújításokra ? Széphegyi úr a képviselőtestület 2003ban történt tájékoztatása során arról tájékoztatott, hogy Mezőhegyes a világörökség
várományosi listán a 3. helyen áll, ezt követően nem történt semmi. A közelmúltban egy
kiadványban felmerült Mezőhegyes neve, mely szerint természetvédelmi területként és a
világörökség várományosai között fog szerepelni. Ha megkapnák a világörökség címet, mit
jelentene ez a városnak, profitálhat ebből a város ?
Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője.
A természetvédelem és az örökségvédelem két külön kategória. A világörökségen kívül
van még Európai örökség cím is. A világörökség része cím elnyerése nem azt jelenti, hogy
több támogatást kap a város hanem azt, hogy könnyebben tud pályázni. A cím egyfajta
dicsőség, amit a világ minden táján számon tartanak. Ennek valószínűleg nem pár éven
belül lesz pozitív hatása, de 20-25 év múlva biztosan. Erre példaként hozta fel a
szlovákiai Szepességet. A cím elnyerése maga után vonhatja a turizmus fellendülését is.
Uj Zoltán képviselő: 53 műemlék van Mezőhegyesen, ebből 29 db állami
tulajdonban lévő, amiből 20-ra rengeteget kellene rákölteni. Ez csak pályázati pénzből
lenne lehetséges.. Egy dologban lát problémát. Széphegyi úr említette a Gyulavári kastély
felújítását, Ő elment, megnézte, felújítása 550 millió forintba került.
Mezőhegyesen az 53 db műemléket lehetetlen funkcióval megtölteni. A mezőhegyesi
műemlékek egy része látványosságnak sem felel meg, mert olyan állapotban van.
Nem látja reális esélyét a felújításuknak, mert az milliárdos összegbe kerülne. Milyen
reális esély van arra, hogy ezeket felújíthassák ? Van-e lehetőség arra, hogy
megmaradjanak ezek az épületek ?
Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője.
Van jövője a mezőhegyesi műemlékeknek, ehhez próbálnak segítséget nyújtani. Több
európai országban áldoznak a műemlékekre, és nem számolják, mikor térül meg. Ez
később térül meg, akkor, amikor a világörökség részeként a világ számon tartja. Ez
másutt bevált, miért nem képzelhető el Mezőhegyessel is ? A kisebb javítások lehetővé
teszik, hogy 5-25 évig fennmaradjanak ezek az épületek.
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az országokban élők kreativitása, valamint a fellépő közösségi szellem példaértékű, de ez
nem ennek az ülésnek a témája.
Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alföldi Irodája irodavezetője.
Visszatérve a Gyulavári kastély felújítására. Az nem volt műemlék, de a település
megtalálta a módját a pályázati lehetőségek kiaknázásának. Alapítványt hoztak létre, aki a
pályázatot benyújtotta.
Uj Zoltán képviselő. Arra próbált kitérni, hogy ha egy épület felújítását az Unió jelentős
összeggel támogatná, akkor a városnak 50-70 millió elég lenne ahhoz, hogy az épületek
állagát megőrizze.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Javasolja a testületnek a tájékoztató elfogadását, tekintettel arra, hogy a bizottsági
ülésen felmerült kérdésekre Széphegyi úrtól választ kaptak.
Csanádi István polgármester: Megköszönte Széphegyi úrnak a tájékoztató
elkészítését és a testület elé terjesztését. Bízik abban, hogy a hivatal segítségével jelentős
összegű támogatáshoz jutnak, és a következő tájékoztató során erről számot adhatnak.
Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatának megfelelően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél- Alföldi
Regionális Irodájának Mezőhegyes város műemléki helyzetéről és az aktuális feladatokról
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:
228/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dél-Alföldi Regionális Irodájának
Mezőhegyes város műemléki helyzetéről
és az aktuális feladatokról szóló
tájékoztatóját elfogadta.
2. Napirendi pont tárgya: A képviselőtestület 2009. II. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009. II.félévi
munkaterv tervezetet. A munkaterv összeállításához a Szervezeti és Működési Szabályzat
értelmében javaslatot kért a képviselőktől, az önkormányzati intézmények vezetőitől,
valamint a városban lévő civil szervezetektől.

-8 Felkérésére a civil szervezetek közül a Mezőhegyes Városért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület elnöke,
az ÁMK Központi Nyugdíjas Klubjának vezetője, a Vakok és Gyengénlátók
Mezőhegyesi Kistérségi Klubjának vezetője, valamint a Mezőhegyes Turizmusáért
Egyesület elnöke tett javaslatot, melyet megköszönt.
A beküldött javaslatok közül a Mezőhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriuma
elnökének az „ Út a munkához program” javaslata a munkaterv- tervezetbe beépítésre
került. Az előzőekben ismertetett civil szervezetek javaslatai nem kerültek beépítésre,
tekintettel arra, hogy azok feladat- meghatározások, melyek út és gyalogjárda építésére
vonatkoznak, közegészségügyi és környezetvédelmi feladatokat határoznak meg, és
Ómezőhegyes állapotfelmérésével és belterületbe történő bevonásával kapcsolatosak.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Korábban a képviselőtestület megbízta a
Pénzügyi Bizottságot a 2009.évi költségvetés felülvizsgálatával. A bizottság a végzett
munkáról napirend keretében számoljon be.
Csanádi István polgármester: Nem kell a bizottságnak napirend keretében beszámolni,
arról határidőben számot fognak adni. Javasolja a testületnek, hogy a 2009.II.félévi
munkatervét 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:
229/2009./VI.30.t.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a 2009. II. félévi munkatervét az
alábbiak szerint elfogadta :
2009.szeptember 29.
1. Tájékoztató a 2009.évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009.(II.18.)Ö.sz.rendelettel
módosított 3/2009.(II.18.)Ö.sz.rendelet módosításáról.
3. Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól.
Előadó: Csanádi István polgármester
Napirendhez kapcsolódóan: Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok
beszámolója.
4. József Attila Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
Előadó: Csanádi István polgármester
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1. Alapszolgáltatási Központ tevékenységének, munkájának értékelése, ezen belül:
a./ Tájékoztató az intézménynél lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
b./ Az intézmény szakmai munkájának eredményessége.
Előadó: Kunné Horváth Izabella, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
2. Az önkormányzati főépítész összefoglaló jelentése a város rendezési terveinek
hatályosulásáról, tapasztalatairól.
Előadó: Jeney Lajos D.L.A. városi főépítész
3. Mezőhegyes, Hild J.u.2.szám alatti ingatlan hasznosításának lehetőségei.
Előadó: Településfejlesztési-és Környezetvédelmi Bizottság
2009.november 24.
1. A 2009. évi költségvetés koncepciója
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató a 2009.évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tájékoztatója a Mezőhegyesen végzett települési
szilárd -és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás gyakorlati tapasztalatairól, különös
tekintettel a 2009. június 1. óta eltelt időszakra.
Előadó: Koltainé dr.Farkas Gabriella a Kft.ügyvezető igazgatója
2009. december 15.
1. Képviselőtestület 2010.I.félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
2. „Út a munkához „ program tapasztalatai, hatása a település arculatára, és a
munkanélküliség alakulására.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előadó: Palacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. A lakosság tájékoztatása Mezőhegyes környezet állapotának elemzéséről, értékeléséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dalkia Energia Zrt
jogelődjével, a PROMETHEUS RT-vel a városi távhőellátórendszer üzemeltetésére

kötött határozott idejű szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
szóló előterjeszést, csatolva a megállapodás tervezetet, és a Zrt-vel folytatott
- 10 tárgyalásról Dr.Varga Imre ügyvéd úr által készített emlékeztetőt. / 1.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést és a megállapodás tervezetet együttes ülésen a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
A bizottságok véleménye előtt felkéri jegyző asszonyt, hogy a megállapodás
tervezet 2.3. pontjával kapcsolatban tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A tegnapi bizottsági ülésen arról tájékoztatott, hogy
kérte Dr.Varga Imre ügyvéd urat, a megállapodás tervezet 2.3. pontjában szereplő átalányra
tegyen a Dalkia konkrét javaslatot, anélkül ez a pont nem tárgyalható. A mai napon
ügyvéd úr e-mailban tájékoztatta, a 2.3 ponton kívül javaslatot tett a DALKIA a 4.1, a 4.3
és a 4.6 pontok módosítására is. Ennek megfelelően kéri a tervezetet módosítani:
-2.3 pont: az összeg 583 e Ft+ÁFA/hó
-4.1 pont: 1.822.000,-Ft helyett 1.056.448,-Ft
- 4.3 pont: 5.042.735,-Ft helyett 5.046.592,-Ft
-4.6 pont: „2010.június 30.” szövegrészt kéri törölni.
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 bizottságok az előterjesztést és a megállapodás tervezetet megvitatták.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat határozattá emelését nem javasolják,
tekintettel a megállapodás tervezet 2.3. pontjára. Javasolják, hogy a testület hatalmazza
fel a polgármester urat arra, hogy megállapodás tervezet koncessziós pályázat kiírására
vonatkozó pontjai figyelembe vételével a Dr.Varga Imre ügyvéd által előkészített
koncessziós pályázati kiírást jóváhagyja.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat és a
Dalkia Energia Zrt jogelődje, a PROMETHEUS RT között 1998. június 22. napján a
városi távhőellátó rendszer üzemeltetésére létrejött szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló megállapodás tervezetet a 2.3. pontra figyelemmel ne fogadja el.
Hatalmazza fel a megállapodás tervezet koncessziós pályázati kiírásra vonatkozó
pontjai figyelembevételével a Dr.Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadó által
előkészített pályázati kiírást jóváhagyja.
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:
230/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat és a Dalkia Energia Zrt
jogelődje, a PROMETHEUS Rt között 1998.

június 22. napján „Városi Távhőellátó rendszer,
Mezőhegyes-Hő-, használati melegvíz-, elosztó
- 11 rendszer üzemeltetési szerződése” címmel,
270/M/1998.szám alatt létrejött szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
szóló megállapodás tervezetet a 2.3. pontra
figyelemmel nem fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás
tervezet koncessziós pályázati kiírásra vonatkozó
pontjai figyelembevételével Dr.Varga Imre
hivatalos közbeszerzési tanácsadó által előkészített
koncessziós pályázati kiírást jóváhagyja.
Határidő. értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a közös gázbeszerzéssel
kapcsolatos előterjesztést, csatolva a szindikátusi szerződést. / 2.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/ A testület tagjai megkapták a villamosenergia közös
beszerzésével kapcsolatos beszerzési megállapodást. is. / melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Javaslom a testületnek, hogy a két témát együtt vitassa meg.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester. Az közös gázbeszerzésről szóló előterjesztést és a
szindikátusi szerződést , valamint a villamosenergia közös beszerzésével kapcsolatos
beszerzési megállapodást együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
A testületnek arról kell döntenie, hogy a csatlakozik-e a közös gázbeszerzéshez, és a
szindikátusi szerződést elfogadja-e.
A villamosenergia közös beszerzésével kapcsolatban pedig arról kell döntenie, hogy a
beszerzési megállapodást elfogadja-e.
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 bizottságok az előterjesztéseket megvitatták.
Javasolja a testületnek, hogy csatlakozzanak Békés megye Önkormányzata által
kezdeményezett közös gázbeszerzéshez, és a közös gáz-energia beszerzésére vonatkozó
szindikátusi szerződést hagyja jóvá.
Javasolja a testületnek, hogy a villamosenergia közös beszerzéséről szóló Beszerzési
Megállapodást is hagyja jóvá.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.

- 12 Hollós László képviselő: Egyetért a bizottságok javaslatával. Mezőhegyesen 10-12
gáztermelő kút működik. Lehetne-e ebből előnyt kovácsolni, a városnak profitálni ? Arra
gondolt, hogy jó lenne, ha az állami gázvagyonból ennek arányában részesülnének.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Hollós képviselő úr felvetéséről az a véleménye, hogy ez
lehetetlen. Makó sem részesül a város és környékén feltárt gázmezők nyereségéből,
ezért Mezőhegyesnek sincs erre semmi esélye. A gáz un. közkincs, ebből előnyt egyik
önkormányzat sem tud kovácsolni.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A z ülés előtt a Békés megyei Önkormányzat emailban új szerződést küldött. A testületi anyagban kiküldött szerződéssel szemben ebben
az V.2. pontban a 2 millió Ft helyett 3,6 millió Ft szerepel, és az nem tartalmazza az V.3.
pontot.
Csanádi István polgármester: Javasolja, hogy a képviselőtestület a Békés megyei
Önkormányzat által kezdeményezett gáz-energia közös beszerzésében működjön együtt
Békés megye e célból közösséget vállaló önkormányzatival. A közös gáz-energia
beszerzésére vonatkozó szindikátusi szerződést jegyző asszony által ismertetett
módosításoknak és a bizottságok javaslatának megfelelően hagyja jóvá, és hatalmazza fel a
szerződés 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:
231/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Békés megyei
Önkormányzat által kezdeményezett gáz-energia
konzorciális keretek között történő beszerzésében
együtt kíván működni Békés megye e célból
közösséget vállaló önkormányzataival.
A közös gáz-energia beszerzésére vonatkozó
Szindikátusi Szerződést, tartalmának ismeretében
jóváhagyja. / A Szindikátusi szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi./
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2009. július 3. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát
fogadja el, és a villamos-energia konzorciális keretek között történő beszerzéséről, valamint
közbeszerzési eljárás együttes lefolytatásáról szóló Beszerzési Megállapodást hagyja jóvá.

- 13 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
232/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a villamos- energia konzorciális
keretek között történő beszerzésről,
valamint a közbeszerzési eljárás együttes
lefolytatásáról szóló Beszerzési Megállapodást,
tartalmának ismeretében jóváhagyja.
/A Beszerzési Megállapodás a jegyzőkönyv
mellékletét képezi./
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő. 2009. július 3. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei Vízművek
Zrt önköltség számítási szabályzatának módosításával kapcsolatos előterjesztést, ennek
megfelelően csatolva az önköltség számítási szabályzatot./ 3.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
Az előterjesztést és a szabályzatot együttes ülésen
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
megvitatta.
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, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést és az önköltség számítási szabályzatot megvitatták.
Az önkormányzatok jelzéssel éltek a Vízmű Zrt felé a rekonstrukciós költség csökkentése
érdekében. A Vízművek Zrt talált megoldást, az általános költséget nem fogja
érvényesíteni,. E miatt szükséges az önköltség számítási szabályzat módosítása.
Ez az önkormányzat számára kedvező, mivel a rekonstrukciós munkák kevesebbe
kerülnek.
Javasolja a testületnek, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az önköltség
számítási szabályzatot fogadja el , és hatalmazza fel polgármester urat az elfogadásról és
a felhatalmazásról szóló nyilatkozat aláírására.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy

a bizottságok

javaslatának megfelelően az önköltség számítási szabályzatot fogadja el, és hatalmazza fel
az elfogadásról és a felhatalmazásról szóló nyilatkozat aláírására.
- 14 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:
233/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Békés megyei Vízművek Zrt Közgyűlése
által 40/2009./05.27./ sz. határozatával
elfogadott, a Társaság Együttműködési
Szerződésének mellékletét képező
Önköltség- számítási Szabályzat módosítását,
tartalmának ismeretében elfogadja./ Az Önköltség számítási
Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Felhatalmazza a Békés megyei Vízművek Zrt
Igazgatóságának Elnökét, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Önköltség-számítási
Szabályzatot ellenjegyezze, hitelesítse.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadásról és
felhatalmazásról szóló nyilatkozatot aláírja.
Határidő. 2009. július 3. a határozat és a nyilatkozat
továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Alföldi
Ivóvízminőségjavító Konzorciumba való belépés lehetőségéről szóló
előterjesztést, csatolva a Konzorciós szerződést. / 4.sz.melléklet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
A testületnek abban kell döntenie, hogy részt vesz-e a programban, belép-e a
konzorciumba, és a konzorciós szerződést elfogadja-e ?
Az előterjesztést és a konzorciós szerződést együttes ülésen a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület
felé.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést és a konzorciós szerződést megvitatta.
A képviselőtestület 2006-ban az ivóvizminőségjavitó program kapcsán kezdeményezte
a Konzorciumba történő belépést. Akkor jogszabály nem adott erre lehetőséget.
A Kormányrendelet módosítása következtében most lenne lehetőségük a belépésre,
ennek azonban anyagi vonzata, sőt visszamenőleges anyagi vonzata van, amivel
nem értettek egyet. A konzorciós szerződés szerint a tagi hozzájárulást úgy kell
megfizetni, mintha a programban kezdetek óta részt vettek volna. A Konzorcium 2005-tól

visszamenőleges hatállyal, büntető kamat terhe mellett kéri a tagi hozzájárulás
megfizetését.
- 15 –
Ezzel kapcsolatban megkeresték a Konzorcium elnökét, kérve a segítségét.
Ugyanakkor kérték a Békés megyei Vízművek Zrt segítését is. Megkérdezték továbbá
Király Zoltán urat, a DARFŰ Nonprofit Kft-nek régiófejlesztési igazgató-helyettesét
arról, hogy a képviselőtestületnek milyen határidőn belül kell a belépésről szóló döntést
meghoznia. Tájékoztatása szerint 2009. július 31-ig dönthet a testület. Király úr tájékoztatása
szerint 2009. július 9-én az ivóvízminőség javító program tervismertetésére kerül sor, melyre
meghivást kapnak. Ott bővebb információhoz juthatnak.
Mindezekre tekintettel javasolja a testületnek, hogy jelen ülésen a Konzorciumba történő
belépésről ne döntsön, arra a beérkező információk birtokában, rendkívüli ülésen térjen
vissza.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát
fogadja el, a Dél- Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorciumba való belépésről,
a Konzorciós szerződés elfogadásáról a szükséges információ birtokában rendkívüli ülésen
hozza meg döntését.
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:
234/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Dél-Alföldi
Ivóvízminőségjavitó Konzorciumba
való belépésről, a Konzorciós szerződés
elfogadásáról , a szükséges
információk birtokában, rendkívüli
ülésen hozza meg döntését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő az ülésterembe visszatért.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
alapító okiratáról szóló előterjesztést. / 5.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület
felé.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:

A bizottságok az előterjesztést és az alapító okiratot megvitatták. Tekintettel arra, hogy
a Társulásba való belépésről korábban már döntöttek, javasolja az alapító okirat
jóváhagyását.
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kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
235/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a jegyzőkönyv mellékletét képező
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratát, tartalmának ismeretében
jóváhagyja.
Határidő: 2009. július 15. a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Dúl László mezőhegyesi
lakosnak, a Mezőhegyes, Templom u.3/6 sz.alatti bérlakás bérlőjének légkondicionáló
berendezés felszerelésére irányuló kérelmével kapcsolatos előterjesztést. / 6.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá
ahhoz, hogy Dúl László bérlő a Mezőhegyes, Templom u.3/6 sz.alatt bérlakás
homlokzatára légkondicionáló berendezést szereljen fel, azzal a feltétellel, hogy
a bérleti idő lejártát követően a berendezést nem szerelheti le.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát
fogadja el, adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy Dúl László a Mezőhegyes,
Templom u.3/6 sz.alatti bérlakás bérlője a bérlakás homlokzatára légkondicionáló
berendezést szereljen fel, azzal a feltétellel, hogy a felszerelés minden költsége bérlőt
terheli, és a bérleti idő lejártát követően a berendezést nem szerelheti le.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 8 szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta

A határozatot a polgármester kihirdette:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Mezőhegyes, Templom u. 3/6 sz.alatti
önkormányzati bérlakás homlokzatára
a bérlő, Dúl László légkondicionáló
berendezést szereljen fel, azzal a feltétellel, hogy
a felszerelés költsége a bérlőt terheli, és a bérleti idő
lejártát követően a berendezést nem szerelheti
le.
Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Dr.Nadicsán József
budapesti lakos felajánlását a tulajdonába került Kozma F.u.12.sz.alatti volt társasházi
lakás piaci értéken történő megvásárlására. /7.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A felajánlásról szóló előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy a bizottság véleményét tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság Dr.Nadicsán József felajánlásáról szóló előterjesztést megvitatta.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak több olyan ingatlan van, melyet értékesítésre
meghirdetett, ezért nem javasolja a testületnek az ingatlan megvásárlását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát
fogadja el, a Dr.Nadicsán József budapesti lakos tulajdonába lévő, Mezőhegyes, Kozma
F.u.12.sz.alatti társasházi lakást ne vásárolja meg.
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:
237/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Dr.Nadicsán József
budapesti lakos által piaci értéken vételre
felajánlott, a tulajdonát képező Mezőhegyes,
Kozma F.u.12.sz.alatti társasházi lakást
nem vásárolja meg.

- 18 Csanádi István polgármester: Tájékoztatás végett a testület tagjai megkapták
a Somogyi 2001. Kft-nek napelemes rendszerek forgalmazásával, telepítésével
kapcsolatos ajánlatát./ 8.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az ajánlatot együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
és a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
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 bizottságok megtárgyalták a Somogyi 2001. kft napelemes rendszerek telepítésével
kapcsolatos tájékoztatóját, ajánlatát. A tájékoztató kevés információt tartalmaz, nem
szerepel benne referencia sem. Kéri, keressék meg a Kft-t, és kérjenek bővebb
információt, és referenciát.
Hollós László képviselő: A levél több ingyenes ajánlatot tartalmaz. Véleménye szerint
éljenek a lehetőséggel, akkor is, ha nem szándékoznak megrendelni munkát. Ingyen egy
komoly állapotfelméréséhez juthatnak..
Csanádi István polgármester: Úgy gondolja, hogy azért ajánlják ingyenesen a helyszíni
állapotfelmérést, mert megrendelést várnak tőle. Megrendelés nélkül nem tartja etikusnak,
hogy kérjék azt
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A tájékoztatóban kevés információ áll rendelkezésre. Napelemen keresztül történő
energia termelés egy más téma. Referenciát kellene kérni, hogy lássák, hogyan működik
ez a gyakorlatban. Véleménye szerint sem korrekt ingyenes állapotfelmérést
kérni, akkor, ha nem szándékoznak a megrendeléssel foglalkozni..
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatának
megfelelően a napelemes rendszerek forgalmazásával és telepítésével foglalkozó
Somogyi 2001. Kft-t keressék meg, és kérjenek referencia munkát.
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:
238/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
utasítja a polgármestert, hogy kérjen
referenciát a Somogyi 2001.Kft -től
a napelemes rendszerek telepítésével
kapcsolatos munkájáról.
Felhatalmazza a polgármestert, a Kft

megkeresésére.
Határidő: 2009.szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei ÁNTSZ
helyettes kistérségi tisztifőorvosának parlagfű mentesítési akciónap szervezésével
kapcsolatos előterjesztést./ előterjesztést jegyzőkönyv mellé csatolva/
A tisztifőorvos azt indítványozza, hogy Mezőhegyes város vállaljon partnerséget
az akciónap megszervezésében és lebonyolításában.
Az előterjesztést együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Nem tartják indokoltnak, hogy Mezőhegyes
az akciónap megszervezésében és lebonyolításában partnerséget vállaljon, tekintettel arra,
hogy a város a parlagfűmentesítéssel a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kellő
mélységgel foglalkozik.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával azzal ért,
egyet, hogy a 2009-es parlagfű mentesítési akciónap megszervezésében és
lebonyolításában ne vállaljanak partnerséget, tekintettel arra, hogy a parlagfű elleni
védekezés és mentesítés a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatos, .
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
239/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az ÁNTSZ helyettes kistérségi
tisztifőorvosa által indítványozott 2009-es parlagfű
mentesítési akciónap megszervezésében
és lebonyolításában nem kíván partnerséget
vállalni, tekintettel arra, hogy a városban a jogszabályi
előírásoknak megfelelően a parlagfű mentesítés folyamatos.
Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a munkabérhitel felvételéről
szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy tájékoztassa
a testületet.

- 20 Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést
megvitatta, és mivel nincs más lehetőség, jóvá kell hagyják a munkabérhitel felvételét.
Választ kíván adni Krucsóné képviselő asszonynak, a 2.napirendi pont tárgyalása
során a Pénzügyi Bizottság megbízásával kapcsolatos felvetésére.. A Pénzügyi Bizottságot
a testület két hónappal ezelőtt megbízta a 2009.évi költségvetés felülvizsgálatával.. A
bizottság a felkérésnek eleget téve végzi munkáját. Erről a tegnapi bizottsági ülésen
részben tájékoztattak.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően 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.
240/2009./VI.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
szóló 3/2009./II.18./ Ö.sz.rendeletének 22.0-a
alapján a 2009. június havi bérek és segélyek kifizetéséhez
39 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. július 3.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Robotka Mária, a
Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesületének elnöke az egyesület vezetősége
nevében megköszönte a képviselőtestület által nyújtott támogatást, melyet az
esélyegyenlőségi nap rendezvényére használtak fel.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a város lakosságát, hogy a Polgármester
A Hivatal felújítására benyújtott pályázaton közel 50 millió forint támogatást nyertek.
A hivatal a felújítás idejére az okmányiroda és az anyakönyvi iroda kivételével
a volt DÉMÁSZ irodaházba költözött át.
Tájékoztatott továbbá arról, hogy a városi sporttelep felújítására 2 millió forint
pályázati támogatást nyertek.
Megköszönte a III. lángosolimpia rendezvény sikeres lebonyolításában közreműködőknek a
segítséget és a résztvételt.
Tájékoztatta a testületet, hogy a szombati discó rendezvényt követően ismételten

jelentős károkozás történt. Felháborítónak tartja, hogy Posta u. és Kozma F. utca
találkozásában lévő turisztikai információs táblát kitépték a helyéről. Azt nem tudja, hogy a
rendőri ellenőrzés hol maradt.
- 21 Uj Zoltán képviselő: Korábban a rendőrök ezt ez útvonalat fokozottan figyelték.
Csanádi István polgármester: Kérni fogja a helyi rendőrörs parancsnokát, hogy
ezt az útvonalat hétvégén fokozottan ellenőrizzék.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Az sem mindegy, hogy hétvégén ki vezeti az ügyeletet.
Ha örsparancsnok úr, akkor az azonnali intézkedés megtörténik.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy munkaterv szerint
a képviselőtestület következő ülése szeptemberben lesz, a képviselőtestület tagjainak
a nyári szünetben jó pihenést kívánt Kéri, a képviselőket, hogy rendkívüli ülésre
számítsanak.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Dr.Szegvári Péter és
Szűcs Sándor képviselő urakat.
Csanádi István polgármester: A következő előterjesztésben a testületnek önkormányzati
hatósági ügyben kell döntenie, ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés a./ pontja alapján a képviselőtestület zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
kmf.
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polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző
Dr.Szegvári Péter
Szűcs Sándor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

