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

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. július 15-én megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek: Erdődi Zoltán alpolgármester, Agonás János, Antal János,
Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc, Hollós László, Krcsméri
Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet, Dr.Szegvári Péter,
Szűcs Sándor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Csanádi István polgármester, Dr.Kerekes György,
Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Erdődi Zoltán alpolgármester: A rendkívüli ülés összehívásának oka, egy rendkívül
sajnálatos esemény. A testület tagjai előtt is ismert, hogy Soós Attila képviselő
úr, az Általános Műávelődési Központ igazgatója 2009. július 14-én elhunyt.
Soós Attila 12 évig volt a képviselőtestület tagja, és 12 évig vezette az intézményt.
Tájékoztat arról, hogy az önkormányzati rendelet alapján képviselő úrnak érdemei
elsimeréseként örök temetkezési sírhely adományozható, és lehetőség van arra, hogy
az önkormányzat saját halottjának tekintse, mely azzal jár, hogy a számlával igazolt
temetési költséget átvállalja.
Kéri a testület véleményét.
Agonás János képviselő: Javasolja a testületnek, hogy Soós Attila képviselő urat
az ÁMK igazgatóját, érdemei elismeréseként tekintse az önkormányzat saját halottjának,
és a számlával igazolt temetési költséget vállalja át, és az önkormányzati rendelet
alapján adományozzon neki örök temetkezési sírhelyet. 12 évig volt önkormányzati
képviselő, és 12 évig intézményvezető.
Szűcs Sándor képviselő: Egyetért Agonás képviselő úr javaslatával és azt támogatja.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy az elhunyt Soós Attila
képviselő urat, az Általános Művelődési Központ igazgatóját érdemei elismeréseként
nyilvánítsa az önkormányzat saját halottjának. A számlával igazolt temetési költséget a
2009.évi költségvetés működési tartalék alapja terhére biztosítsa.

-2 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 az alpolgármester kihirdette.
254/2009./VII.15./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Soós Attila képviselő urat, a József Attila Általános
Művelődési Központ igazgatóját az önkormányzat saját
halottjának tekinti.
A számlával igazolt temetési költséget a
2009.évi költségvetés működési tartalék alapja terhére
biztosítja.
Utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: 2009.július 20.
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester

Erdődi Zoltán alpolgármester. Javasolja a testületnek, hogy a köztemetőről és
temetkezésekről szóló módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.rendelet 15.§./1/ és /3/
bekezdésében foglaltak alapján az elhunyt Soós Attila képviselőnek, az Általános
Művelődési Központ igazgatójának a település szolgálatában végzett érdemei elismeréseként
örök temetkezési helyt adományozzanak.
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:
255/2009./VII.15./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a köztemetőről és temetkezésekről szóló
módosított 45/2005./XII.21./ Ö.sz.
rendelet 15.§./1/ és /3/ bekezdésében
foglaltak alapján az elhunyt Soós Attila önkormányzati
képviselőnek, a József Attila Általános Művelődési Központ
igazgatójának a település szolgálatában végzett érdemei
elismeréseként örök temetkezési helyet adományoz.
Utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő. 2009. július 20.
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester

-3 Erdődi Zoltán alpolgármester. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Antal János, és
Csomós Zsuzsanna képviselőket.
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