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

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. július 21-én megtartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Agonás János, Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi
Ferenc, Dr.Guti Pál, Hollós László, Dr.Kerekes György
Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet, Dr.Szegvári Péter,
Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Perlaki János, a helyi Választási Bizottság
elnöke, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Dr.Kerekes György képviselő úr a testületi ülésre később érkezett meg.
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta. Külön köszöntötte Perlaki János urat, a
helyi Választási Bizottság elnökét.
Napirend előtt.
Csanádi István polgármester: Soós Attila képviselő úr halálával egy
képviselői hely megüresedett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvény értelmében a 2006. októberi önkormányzati választásokon a
legtöbb szavazatot elért képviselő jelölt lép a helyébe.
Felkéri Perlaki János urat, a helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő a testületi ülésre megérkezett.
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: Mintahogy polgármester úr utalt rá,
egy képviselői hely megüresedett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 1990.évi LXIV. tv. 53.§./3/ bekezdése értelmében a listán következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép Soós Attila helyébe. A Választási Bizottság a 2006.
októberi helyi képviselő választások iratait megvizsgálva megállapította, hogy Soós Attilát
követő legtöbb szavazatot elért jelölt, Dr.Guti Pál a listán a 15. helyet foglalta el, aki a
képviselői megbízatást vállalta. Mandátumát megvizsgálva azt hitelesnek találta.

Felkéri polgármester urat, vegye ki az esküt Dr.Guti Pál képviselő jelölttől.
-2 Csanádi István polgármester: Felkéri Dr.Guti Pál képviselő jelöltet az alábbi
szövegű eskü letételére:
„Én Dr. Guti Pál esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami
és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el
és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Mezőhegyes javát szolgálom.
„Isten engem úgy segéljen”
Perlaki János Választási Bizottság elnöke: Gratulált Dr.Guti Pál képviselő
úrnak és felkérte a megbízólevél átvételére.

Csanádi István polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívásának elsődleges oka
az ÁMK megüresedett igazgatói álláshelyére a pályázat kiírása, és dönteni kell még két
aktuális témában.
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket vitassák meg.
1. Előterjesztés az ÁMK igazgatói álláshelyére kiírandó pályázatról.
2. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében, Medgyesegyháza
gesztorságával megvalósuló jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló
társulási megállapodás módosítása.
3. Városi sporttelep felújítására árajánlatok bekérése
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 14 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.

1. Előterjesztés az ÁMK igazgatói álláshelyére kiírandó pályázatról.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK igazgatói
álláshelyére kiírandó pályázatról szóló előterjesztést/ előterjesztés jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Dr. Kerekes György képviselő: Lehetséges az, hogy a vezetői megbízás ideje 5 év és 8
hónap ?
Uj Zoltán képviselő: Miért éppen 5 év és 8 hónap ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Igen. lehetséges. Jogszabály szerint magasabb vezetői
megbízást adni minimum 5 és maximum 10 év között lehet. A megbízás lejártának
időpontját mindenképpen július 1 és augusztus 31- között kell meghatározni, ezért a
megbízás időtartamát ennek megfelelően kellett megállapítani.

-3 Az álláshely csak pályázat útján tölthető be, a pályázati eljárás minimum 3 hónapot vesz
igénybe.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Mit jelent az, hogy másodszor és további megbízás
esetén kötelező a pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői
szakképzettség ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A pedagógus -továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
továbbképzésekről szóló módosított 277/1997./XII.22./ Kormányrendelet 20.§./5/ bekezdése
értelmében 2010.január 1-től csak pedagógus szakvizsgával rendelkező kaphat vezetői
megbízást. Jogszabály értelmében oktatási-nevelési intézményvezetői megbízás feltétele a
másodszor vagy több alkalommal történő vezetői megbízás esetén, a pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megléte.
Dr.Kerekes György képviselő: Ezt azt jelenti, hogy ha olyan személy pályázza meg az
álláshelyet, aki már rendelkezett vezetői megbízással, attól meg kell követelni ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Igen. A korrekt tájékoztatás érdekében el kell
mondania, hogy a képviselőtestület ettől függetlenül megkövetelheti a pedagógus
szakvizsgát, de azt a jogszabály csak 2010.január 1-től teszi kötelezővé.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az ÁMK igazgatói
álláshelyére az előterjesztésben szereplő pályázatot írja ki, azt az Oktatási Közlönyben
valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
internetes oldalán tegye közzé.
A képviselőtestület 14 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
256/2009./VII.22./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési Központ
igazgatói állásának betöltésére az alábbi
pályázatot írja ki:
Magasabb vezetői megbízás időtartama 5 év 8 hónap
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2009.december 1.
A megbízás megszűnésének időpontja 2015. július 31.
Magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok. általános vezetési tevékenységen
túl,
-ellátja az Óvoda, Általános Iskola, Közművelődés és Könyvtár, Diákotthon, Alapfokú
Művészeti Iskola vezetésével kapcsolatos,
-az intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv működéséből eredő
feladatokat.

Pályázati feltétel:
-4 - A közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX.tv.17.§./1/-/2/ bekezdésében felsorol
felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakképzettség,
-másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
-Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992.évi XXXIII.tv.
alapján és megegyezés szerint.
- A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyűgyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított
60 nap.
A pályázatot írásban, zárt borítékban Csanádi István polgármester részére 5820
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. címre kéri küldeni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai életrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
- 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
-végzettséget, szakképesítést bizonyító okiratok másolatát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhető,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Határidő: 2009.július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
2. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében, Medgyesegyháza
gesztorságával megvalósuló jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló
társulási megállapodás módosítása.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás gesztor települése, Medgyesegyháza megkeresését, melyben
kéri, hogy a testület a társulási megállapodás 4. pontját az abban foglalt
határozati javaslatnak megfelelően módosítsa, csatolva a nyilatkozatot, melyben
felhatalmazza arra, hogy a gesztor település jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva
igénylése céljából azt aláírja.
A megállapodás módosításra azért van szükség, hogy a gesztor a társulásban résztvevő
önkormányzatoknál kihelyezett készülék után jogosult legyen normatíva igénylésére.
Dr.Kerekes György képviselő:

Hány darab készülék van Mezőhegyesre kihelyezve ?

Csanádi István polgármester: Kb. 8 db.
Uj Zoltán képviselő: Az ez után járó normatívát az önkormányzatnak kell megigényelnie ?

-
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem, a normatívát a gesztor település,
Medgyesegyháza igényli meg, és hívja le a támogatást. A társulási megállapodás
alapján Medgyesegyháza csak a saját maga által házi segítségnyújtásban részesített létszám
háromszorosáig igényelhet normatívát. Ahhoz, hogy a társulásban résztvevő
önkormányzatoknál kihelyezett készülék után is jogosult legyen normatíva igénylésre,
szükséges a megállapodás módosítása.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás működtetésére kötött társulási megállapodás 4. pontját
a gesztor település előterjesztésében foglaltaknak megfelelően módosítsa, és hatalmazza
fel a nyilatkozat aláírására.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 14 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
257/2009./VII.22./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
működtetésére kötött Társulási Megállapodás
4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4. a/ A 3. pontban nevezett intézmény vezetője
a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételekkel
biztosítja, hogy az ellátás feladatvégzése a szakmai
jogszabályi előírásokban, szakmai programban és
az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
foglaltak szerint történjen.
A vezető gondoskodik a feladatellátás megszervezéséről,
az adminisztratív, koordináló, rendszeres és folyamatos
kapcsolattartási feladatok végzéséről.
b./ A házi segítségnyújtást a társult önkormányzatok a
településükön saját maguk látják el a működési
engedélyük alapján, a szakmai jogszabályok szerint.
Az erre az ellátásra járó normatívát saját maguk igénylik
meg és használják fel, majd számolnak el vele.
A gesztor önkormányzatnak nyilatkoznak az ellátottak
számáról, amely ennek alapján határozza meg –
kistérségi szinten – a kihelyezhető készülékek számát.
Felhatalmazza Csanádi István polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2009. július 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester

- 6 3. Városi sporttelep felújítására kivitelezői ajánlat bekérése
Csanádi István polgármester. A városi sporttelep öltöző és kiszolgáló épületének
felújítása, fejlesztése tárgyában benyújtott pályázaton 2 millió forint támogatást
nyertek .Ez az összeg az öltöző és a vendég illemhely kialakítására szolgálna. A
kivitelezésre árajánlatot kell a testületnek bekérnie.
Kéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mivel 2 millió forintról an szó, a közbeszerzési
törvény értelmében nem kötelező több árajánlatot kérni. A verseny tisztasága azonban
megköveteli, hogy a kivitelezésre több árajánlatot kérjenek be.Hosszú évek óta ezt a
gyakorlatot követeik, hogy legalább három ajánlatot kérnek be, minden beruházás vagy
felújítás esetében. Ezt most is fontosnak tartja, annál is inkább, mert erre a feladatra külön
költségvetés nem készült, és nem szeretné, ha ebből később bármiféle probléma merülne fel
a testületen belül vagy kívül. Kéri, hogy a testület határozza meg azt a három vállalkozót,
akitől árajánlatot kér.
Szűcs Sándor képviselő. Uj képviselő úrral körbejárták a témát, azt, hogy a 2 millió
forintból mi oldható meg. Ez az összeg a megoldandó feladatra nagyon szűkösen vagy
egyáltalán nem lesz elegendő. Olyan vendégek részére szolgáló női és férfi illemhelyet kell
kialakítani, ami a mai kornak megfelel. Ez belső átalakítással, a sportpályán lévő jelenlegi
fürdő komplexum megváltoztatásával jár.
Ha ehhez hozzányúlnak, akkor a teljes belső komplexum megváltozik. Abban kell állást
foglalni, hogy ezek a komplexumok működjenek-e vagy sem. Ha nem, akkor
a Sportegyesület sem működik, ezért a működéshez szükséges minimum feltételeket meg
kell teremteni. Erről azonban csak árajánlat függvényében tudnak döntést hozni.
Hangsúlyozza, hogy a 2 millió forint nem biztos, hogy elegendő lesz.
Uj Zoltán képviselő: Az a probléma, hogy ha bármelyik feladatot elhagyják,
a rendszer összeomlik. A legnagyobb probléma a vendégek részére fenntartott illemhely
kialakítása, ami feltétlen szükséges. Ha ezt a jelenlegi helyén kívánják megoldani, akkor
ahhoz a fütésrendszert is korszerűsíteni kell. Ha másik helyiségbe teszik át, akkor is meg
kell a fütést oldani. Megoldható a vendég illemhely kialakítása, ha a szertár helyiséget
átteszik a jelenlegi mosókonyha helyére, ahol két darab vastartály van, és egy gázkazán,
amivel a melegvizet biztosítják a sportolóknak. A kazánnal az a probléma, hogy működése
nem hatékony. Kérte Madarász Lajos egyéni vállalkozót, tekintse meg az ingatlant. A
vállalkozó azt nyilatkozta, hogy ezt a régi típusú gázkazánt feltétlen le kell cserélni, nem
hatékony, működtetése pedig gazdaságtalan. Egy fali gázkazán, ami a melegvízellátást
biztosítja, 240-250 e Ft. Ha a helyiséget arrébb helyezik, abba befér a gázkazán, a
jelenlegi mosókonyhába pedig áthelyezik a szertárt.
Ha nem veszik meg a kazánt, akkor a városnak évi 400-500 e Ft-ba kerül a gáz,
ezért a kazánvásárlással kell kezdeni, minden más marad, az öltözők csak festve lesznek, a
vendégek részére fenntartott illemhelyet ki kell alakítani, arra nyílászárókat, három darab
ajtót kell vásárolni.

-7 A hivatal műszaki csoportvezetője összeállítja a költségvetést, és ennek alapján a testület
által megjelölt három vállalkozótól kérjenek árajánlatot, melyek egyikének Madarász
Lajos mezőhegyesi vállalkozót javasolja. Szükségesnek tartaná az eljárás felgyorsítását,
azért, hogy a munkálatok még a nyár folyamán megkezdődhessenek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Minden további nélkül meg lehet gyorsítani az
eljárást. Azért is hozták az előterjesztést a testület rendkívüli ülése elé, hogy a
képviselőtestület minél előbb döntsön arról, hogy mely vállalkozóktól kér árajánlatot .
A feltételek között megszabhatja, hogy 10 vagy 15 napon belül adjanak a vállalkozók
árajánlatot, ezt követően a testület dönt a benyújtott ajánlatokról, és
a nyertes ajánlattevővel megkötik a vállalkozói szerződést.
Uj Zoltán képviselő: Madarász Lajos egyéni vállalkozótól kérjenek árajánlatot.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az elhangzottakra 2 millió forint áll rendelkezésre.
Azt kellene megnézni, hogy ha a tervet elkészítik, mennyibe kerül a beruházás ! 10
millióba ?
Szűcs Sándor képviselő: Elő sem hozták volna. a kérdést, ha ekkora összegről lenne szó.
Ne szélsőségekben gondolkodjanak. Esetleg 400 vagy 600 e Ft-tal kerülhet többe a
felújítás.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Azt kell megnézni, hogy a munkálatok mennyibe
kerülnek, ehhez kell egy költségvetés. Utána mondhatja testület a vállalkozónak, hogy a
kivitelezéshez a költségvetésben lévő összeg áll csak rendelkezésre. Amit itt felsoroltak, az
legalább 10 millió forint.
Szűcs Sándor képviselő. Képviselő asszony olyanról vitatkozik, amire nincs
rálátása. Uj képviselő úr felsorolta, hogy melyek azok a minimális feladatok, amelyeket
meg kívánnak oldani, ahhoz, hogy a sportpálya működöképes legyen.
Uj Zoltán képviselő: Az öltözőt, belső teret csak festenék, egy kazánt kell vásárolni,
és a vendégek részére egy illemhelyet kell kialakítani, és ehhez 3 db ajtó
szükséges.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A további vita elkerülése végett azt kéri, hogy
a testület tételesen jelölje meg, melyek azok a munkák, amelyeket el kell végezni, ahhoz
hogy az egyesület működőképes legyen.
Erre kérjen három vállalkozótól árajánlatot. A benyújtott árajánlatokat
döntés végett a testület elé terjesztik.
Csanádi István polgármester. Szót ad az ülésen résztvevő Perlaki Jánosnak, a
Mezőhegyes Sportegyesület elnökségi tagjának.
Perlaki János a Mezőhegyesi Sportegyesület elnökségi tagja: A fütéskorszerűsítésen a
gázkazán cseréjét kell érteni. A vendégek részére fenntartott női és férfi illemhelyet
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csak a festése valósulna meg. Megfontolásra javasolja a vizesblokk
szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötését, ugyanis ez még nem valósult meg.
Csanádi István polgármester: A feladatra 2 millió forint pályázati pénz áll
rendelkezésre. Erre kell kivitelezői árajánlatot kérni, és megjelölni a feladatot.
A testületnek döntenie kell, hogy ki legyen az három vállalkozó, akit ajánlattételre
kér fel.
Dr.Kerekes György képviselő: Véleménye szerint azt, hogy a testület milyen munkára
kérjen árajánlatot, a sportegyesületnek kell megjelölnie, és összeállítani. A testületnek
abban kell dönteni, hogy mely vállalkozókat kér fel ajánlattételre. Ezt követően dönt a
benyújtott árajánlatokról, valamint arról, hogy mely munkákat tudna saját erővel
megoldani, gondol itt pl. a festési munkálatra.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: A beérkező ajánlatok ismeretében láthatják
a plusz anyagi terheket. Az egyesület figyelmébe ajánlja a pályázati lehetőségeket.
Csanádi István polgármester. Uj képviselő úr Madarász Lajos egyéni vállalkozót
javasolta.
Szűcs Sándor képviselő: Javasolja, hogy Angyal László vállalkozótól is kérjenek
árajánlatot.
Csanádi István polgármester: A Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási Kft-t is kérjék
fel ajánlattételre.
Uj Zoltán képviselő: Amikor Madrász Lajos vállalkozó az épületet megtekintette,
azt kérte, hogy több vállalkozótól kérjen a testület árajánlatot.
A munkálatok kapcsán Madarász úr úgy nyilatkozott, hogy a 2 millió forint
csak a szakipari munkákra lesz elegendő. Ebből az anyagköltség kb. 1.200 e Ft és 800
ezer forint a munkadíj. Ha pályázati lehetőség lesz, a még meglévő feladatokat
megvalósítják. A belső festési munkálatokra más megoldást javasolt.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A legfontosabb feladatokat meg kell határozni
a testületnek, ahhoz, hogy pályázatot tudjanak kiírni, árajánlatot tudjanak bekérni.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a városi sporttelep felújítása kapcsán Madarász
Lajos egyéni vállalkozótól, Angyal László egyéni vállalkozótól, a Mezőhegyesi
Létesítménygazdálkodási kft-től
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fenntartott női és férfi illemhelynek jogszabály szerinti kialakítása, nyílászárók beépítése,
gázkazán kiváltása, fali gázkazán felszerelése.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy Uj képviselő
úr javaslatát fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 14 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
258/2009./VII.22./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes,Posta u.18.
sz.alatti Városi Sporttelep öltöző és kiszolgáló
helyiségek felújítási, korszerűsítési munkáira, ezen belül:
-vendégek részére fenntartott női és férfi
illemhely - jogszabály szerinti kialakítására,
azok nyílászáróinak beépítésére,
- melegvízellátás korszerűsítése - gázkazán fali gázkazánnal
történő kiváltására, egyszerűsített eljárás keretében
az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot ajánlatételi
felhívásában:
1. Madarász Lajos egyéni vállalkozó / Mezőhegyes, Gárdony u .1. /
2. Angyal László egyéni vállalkozó /Mezőhegyes, Munkácsy u.27./
3. Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási Kft /Mezőhegyes,Kozma F.u.30./
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Csanádi István polgármester

Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az ÁMK-ban Soós Attila
képviselő úr, intézményvezető elhunytával az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglalt helyettesítési rendnek megfelelően Dénes Máriának, a Diákotthon
vezetőjének, az ÁMK általános igazgató-helyettesének irányításával folyik a munka az
intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat eredményes elbírálásáig.
Hupucziné Győri Julianna jegyző: A korrekt tájékoztatás érdekében el kell mondania,
hogy a képviselőtestületnek joga van ahhoz, hogy a megfelelő feltételekkel rendelkező
intézményi közalkalmazottat határozott időre, maximum 1 évre megbízzon az
intézményvezetői feladatok ellátásával. Ha nem bíz meg senkit, akkor az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelő helyettesítési rend lép
életbe.
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kíván az intézmény vezetésével megbízott személy akkor a pedagógus szakvizsga
keretében szerezett intézményvezetői szakképzettséggel is rendelkeznie kell, mivel
kinevezése másodszori megbízásnak minősülne.
Krcsméri Tibor képviselő: Dénes Máriának az általános igazgató helyettesi
feladatok mellett a Diákotthont továbbra is irányítania kell ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Igen.
Agonás János képviselő: Jó lesz igy ? Elég nagy az intézmény.
Csanádi István polgármester: Amennyiben ettől jobb megoldást tud képviselő úr,
mondja el.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Teljesen jogszerű az eljárás.
Agonás János képviselő: Lehet, hogy jogszerű, csak nem biztos, hogy az intézménynek
jó megoldás ?
Hupucziné Győrki julianna jegyző: Az intézménynek jelen helyzetben semmi sem jó. Az
a megnyugtató megoldás, ha minél előbb megbízott vezetője lesz az intézménynek. Nem
véletlenül terjesztették be a pályázati kiírást jelen ülésre.
Agonás János képviselő: Egyetért, csak a vezető helyettes elbír-e a feladattal ?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az a véleménye erről, hogy Ő, amikor az aljegyző
személyére javaslatot tett, minden körülményt figyelembe véve döntött.
Valószínűleg Soós igazgató úr is így tett, amikor kijelölte az intézmény általános igazgató
helyettesét.
Szűcs Sándor képviselő: Hollós képviselő úrnak, aki az intézménynek hosszú éveken
keresztül igazgató-helyettese volt, mi a véleménye ? Lát-e problémát ?
Hollós László képviselő: Támogatta azt, hogy a pályázatot kiírják. Egyetért azzal, hogy
az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézményvezetői feladatokat az
intézmény általános igazgató helyettese lássa el.
Dénes Máriának természetesen sokkal több feladata lesz mindaddig, amíg a testület
a pályázatokat nem bírálja el. Ezért meg kell nézni, hogy ebben az átmeneti időszakban ,
annak érdekében, hogy minden területen hely tudjon állni, szükséges-e személyi segítség
bevonása, ezt át kell tekinteni.
Dr.Kerekes György képviselő: Az általános igazgató-helyettes a teljes jogkör gyakorlója,

tehát megteheti azt, hogy munkájának könnyítése érdekében belső szervezeti
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Uj Zoltán képviselő: Mint köztudott, a Bácskábel Kft 2009. augusztus 31-el
mezőhegyesi működését befejzi. A Kft vezetőjével a városi televízió helyiségében lévő
önkormányzati technikai eszközök visszavételével kapcsolatos tárgyalás tovább már nem
odázható el. Az eszközöket vissza kell venni, ha ezt nem teszik meg, augusztus 31. után
azt már nem tehetik meg
A T-Com, akinek a rendszert értékesíti, biztos nem hagyja itt a berendezéseket.
Csanádi István polgármester: Többször próbálkozott telefonon tárgyalási időpontot
egyeztetni a Kft vezetőjével, eddig sikertelenül. Annak ellenére, hogy korábbi, vele történt
egyeztetés során ígéretet tett arra, hogy tárgyalni fognak. Pénzügyi csoportvezető asszony
arról tájékoztatta, hogy a Kft a berendezéseket úgy vette át, hogy ennek fejében
közvetítik a testületi ülést.
Uj Zoltán képviselő: Van írásos nyoma ?
Dr.Kerekes György képviselő: Ennek fejében a városi tv összes technikai berendezése
át lett adva a Kft-nek ?
Csanádi István polgármester: Igen, van írásos nyoma, és a teljes technikai berendezés
át lett adva. Levélben fogja megkeresni a Kft vezetőjét.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatott arról, hogy Mezőhegyes romániai
testvérvárosa, Kézdivásárhely polgármestere meghívással élt, az Őszi Sokadalom” három
napos rendezvényre, mely a „Felsőháromszéki Vállalkozói Napok”-kal egybekötött A
rendezvény időpontja augusztus 27- 30. A rendezvényre a város 3-4 fős delegációját
várják, és várják még a „Hegyesi” Old Boys együttest is, akiket a lángosolimpián kért fel
a Kézdivásárhelyi delegáció, és vállalják ellátásukat, étkeztetésüket.
Kéri a képviselőket, aki a kiutazó delegáció tagjaként a rendezvényen részt kíván venni,
jelezze.
Uj Zoltán képviselő: A delegáció tagjaként szeretne a rendezvényen részt venni..
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Szeretne a kiutazó delegáció tagja lenni.
Szűcs Sándor képviselő: Amennyiben más képviselők nem jelentkeznek, szeretne a
kiutazó delegáció tagja lenni.
Uj Zoltán képviselő: A kiutazó delegációba javasolja Szentmihályi Ferenc
aljegyző urat.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy Kézdivásárhely
polgármestere meghívásának eleget téve 2009.augusztus 27-30. között az „Őszi Sokadalom ”
rendezvényen 4 fős delegációval képviseltessék a várost, melynek tagjai: Uj Zoltán
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Szentmihályi Ferenc aljegyző úr legyen.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 14 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
259/2009./VII.22./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy romániai testvérvárosa,
Kézdivásárhely polgármestere meghívásának eleget téve,
a 2009. augusztus 27-30-án megrendezésre
kerülő „Őszi Sokadalom ” rendezvényen 4 fős delegációval
képviselteti a várost.
A delegáció tagjai:
Uj Zoltán képviselő,
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő,
Szűcs Sándor képviselő,
Szentmihályi Ferenc aljegyző
Határidő: 2009. augusztus 10. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Dobi Ferenc és
Hollós László képviselőket
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