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Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
XII/2009.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. augusztus 17-én, a Centrál épület
emeleti dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek:

Csanádi István polgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester
Agonás János képviselő
Antal János képviselő
Hollós László képviselő
Krcsméri Tibor képviselő
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Csomós Zsuzsanna képviselő
Dr. Guti Pál képviselő
Szűcs Sándor képviselő
Uj Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető

Távolmaradását előzőleg bejelentette: Dobi Ferenc képviselő
Meghívott: Dr. Király Tünde, az Inventive-Royal Kft. ügyvezetője
Hollós László és Uj Zoltán képviselők az ülésre később érkeztek meg.
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. „Integrált városfejlesztés a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben” című pályázatról szóló előterjesztés
2. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított
41/2006.(XII.20.) Ö. sz. rendelet módosítása
Egyebek
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Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: „Integrált városfejlesztés a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázatról szóló előterjesztés
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az Integrált városfejlesztés a
komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázatról
szóló előterjesztést.
Köszönti Dr. Király Tünde asszonyt, az Invetive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjét. Felkéri, hogy tájékoztassa a testületet a pályázati kiírással kapcsolatos
módosításokról.
Dr. Király Tünde az Invetive-Royal Kft. ügyvezetője: A 270 millió Ft igénnyel benyújtott
Centrál felújítási pályázat támogatási kerete lecsökkent. A testületnek döntenie kell arról,
hogy a megváltozott feltételek mellett benyújtja-e a pályázatot. A pályázat már egy komplex
városfejlesztést jelent, melybe be kell vonni civil szervezeteket, vállalkozásokat. A
megnyerhető összeg 70%-a költhető építési beruházásra, 30%-ot egyéb költségek címen lehet
elkölteni. A testületnek ki kell jelölnie egy akcióterületet is, mely területen belül felújításokat
végezhet.
Dr. Kerekes György képviselő: A civil szervezetek és vállalkozások bevonása kötelező?
Dr. Király Tünde az Invetive-Royal Kft. ügyvezetője: Miután komplex városfejlesztésről
van szó, így lehetőség nyílt arra, hogy az akcióterületen belül található vállalkozások is
támogatáshoz jussanak.
Hollós László és Uj Zoltán képviselők az ülésre megérkeztek.
Dr. Kerekes György képviselő: A 30% egyéb költség konkrétan mire fordítható?
Dr. Király Tünde az Invetive-Royal Kft. ügyvezetője: A 30% költségbe tartoznak a
különböző engedélyezési és kivitelezési tervek költségei is, melyekre 8% költhető. A projekt
menedzsment költségek 2%-ot tehetnek ki. Az általános költségek jelentik a rezsi, telefon,
internet költségeit.
Csanádi István polgármester: A Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatáról is tájékoztassa a testületet.
Agonás János a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő: A Pénzügyi Bizottság, és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a testületnek, hogy a Dél-alföldi
Operatív Program keretében kiírásra került „Integrált városfejlesztés a komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című DAOP-2009-5.1.2DA kódszámú
pályázatot nyújtsa be, és a pályázatban kijelölt akcióterületet az alábbiak szerint határozza
meg: Kozma F. utca - Május 1. tér - Fekete-tó - Kossuth utca - II. József krt. - Posta utca-
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Petőfi sétány által körbezárt terület, továbbá a pályázat elkészítésével az Invetive Royal
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg,
A Kft-nek a pályázat elkészítése során felmerülő költségeire 300.000 Ft+ÁFA összegű
költségtérítést állapítson meg.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, és a Dél-alföldi
Operatív Program keretében kiírásra került „Integrált városfejlesztés a komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című DAOP-2009-5.1.2DA kódszámú
pályázatot nyújtsa be, és a pályázatban kijelölt akcióterületet az alábbiak szerint határozza
meg: Kozma F. utca - Május 1. tér - Fekete-tó - Kossuth utca - II. József krt. - Posta utcaPetőfi sétány által körbezárt terület.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
260/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív
Program keretében kiírásra került „Integrált városfejlesztés
a komplex programmal segítendő leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben” című DAOP-2009-5.1.2DA
kódszámú kiírásra.
A pályázatban az alábbi fejlesztendő akcióterületet
jelöli ki: Kozma F. utca - Május 1. tér - Fekete-tó –
Kossuth utca - II. József krt. - Posta utca-Petőfi sétány
által körbezárt terület.
Határidő:2009. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el, és a Dél-alföldi
Operatív Program keretében kiírásra került „Integrált városfejlesztés a komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című DAOP-2009-5.1.2DA kódszámú
pályázatot nyújtsa be, a pályázat elkészítésével az Invetive Royal Tanácsadó és Szolgáltató
Kft-t bízza meg. A Kft-nek a pályázat elkészítése során felmerülő költségeire 300.000
Ft+ÁFA összegű költségtérítést állapítson meg.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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261/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a Dél-alföldi Operatív Program keretében
kiírásra került „Integrált városfejlesztés a komplex
programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben”
című DAOP-2009-5.1.2DA kódszámú pályázat
elkészítésével az Invetive Royal Tanácsadó
és Szolgáltató Kft-t bízza meg. A Kft-nek a pályázat
elkészítése során felmerülő költségeire 300.000 Ft+ÁFA
összegű költségtérítést állapít meg.
Határidő:2009. augusztus 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
2. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló módosított 41/2006.(XII.20.) Ö. sz. rendelet módosítása
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 41/2006.(XII.20.) Ö. sz. rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet.
A Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes
ülésen az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János, képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság, és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a testületnek, hogy az
önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított
41/2006.(XII.20.) Ö. sz. rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet emelje
rendeletté.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
az alábbi rendeletet alkotta.
(A szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak.)
16/2009./VIII.18./Ö.sz. rendelet
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
módosított 41/2006.(XII.20.) Ö. sz. rendelet módosításáról
/A rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Egyebek
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a méhnyakrák és nemi szervi
szemölcsök elleni védőoltásról szóló előterjesztést.
A Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes
ülésen az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Agonás János, képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság, és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a testületnek, hogy a
méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltásra, figyelemmel az önkormányzat
anyagi helyzetére, fedezetet ne biztosítson.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
262/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök
elleni védőoltásra –figyelemmel az önkormányzat
anyagi helyzetére- fedezetet nem biztosít.
Határidő:2009. augusztus 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség
javító program keretében egy pécsi székhelyű cég három megyében megkezdte az uniós
nagyprojekt tervezését. Több változat merült fel a részvétel tekintetében. Az egyik lehetőség,
hogy Mezőhegyes önállóan vesz részt a projektben, a másik, hogy a négy Csongrád megyei
településhez csatlakozik, mint vízátadó, vagy Mezőhegyes és Kaszaper, mint vízátadó bázis
bevonja Tótkomlóst és Békéssámsont is.
A város érdeke az lenne, ha az első lehetőség valósulna meg, de ezt az unió nem támogatja,
így legjobb megoldásnak a 4 Csongrád megyei településsel való csatlakozás ígérkezik. Makó
hajlandóságot mutat az összefogásra, de akkor csatlakoznia kellene a Békés Megyei
Vízművek Zrt-hez, vagy Mezőhegyesnek kellene csatlakoznia a makói vízműhöz. Ez utóbbi
lehetőség kizárt. Így Mezőhegyes, mint vízátadó szerepelne, mely feladatot az unió is
támogat, így ebből bevétele származhatna az önkormányzatnak. Szeptember 9-én tárgyalás
lesz a 4 település, illetve a Békés és Csongrád megyei vízművek részvételével.
Arról kellene most döntenie a testületnek, hogy akar-e a makói Víziközmű Kft-hez
csatlakozni, vagy, csak mint vízátadó település kíván részt venni a projektben.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye, hogy meg kell várni a többi település döntését. A Csongrád
megyei települések képviselői meglepődtek, amikor közölték a mezőhegyesi árakat.
Meggondolandónak tartják a Békés Megyei Vízműhöz való csatlakozást, de ezt Makó miatt
nem tehetik meg.
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Javasolja, hogy Mezőhegyes, mint vízátadó szerepeljen, és továbbra is a Békés Megyei
Vízművek Zrt. tagja legyen.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem szabad elfelejteni, hogy ha az önkormányzat
társul a makói Kft-hez, az hatalmas költségekkel járhat. Gondoljanak csak arra, hogy a többi
település vízrendszere milyen állapotban van, és arra, hogy fúrni kell egy kutat, és ki kell
alakítani a 4 település vízrendszerét.
A pályázatnak nagyon komoly önereje van. Miért lesz ez jó a városnak? Kötelezettséget
felvállalni a költségek ismerete nélkül nagy felelősség.
Dr. Kerekes György képviselő: Mint vízátadónak, a városnak kell kifúrni és működőképessé
tennie a kutat?
Uj Zoltán képviselő: Nem, a Békés Megyei vízművek Zrt. fúrja ki a kutat, melyet átad a
makói vízműnek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Konkrét információk nélkül dönteni nem szabad.
Szűcs Sándor képviselő: Elvi döntés születhet az 5 (4+1) település összefogásáról. Mindenki
félti a saját területét, ez érthető dolog.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Teljesen új árképzési metodikát állított fel a Vízmű,
mely alapján Mezőhegyes jó helyzetben van. A szennyvíz áránál már szinte az önköltség
szintjénél van a város, ivóvíz esetében pedig közelít ez az összeg.
Ha beruházás történik, akkor nő az önköltség. Elvi döntést lehet hozni, de csak ha konkrét
információkkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy ez az önkormányzatra, majd a
lakosságra milyen terheket ró.
Csanádi István polgármester: Javasolja, hogy Mezőhegyes ne lépjen be a Makói Kft-be,
csak mint vízátadó szerepeljen a projektben a 4 település csatlakozása esetén, valamint
járuljon hozzá a terv kidolgozásához.
Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
További kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Mezőhegyes
Város Önkormányzata ne csatlakozzon a Makói Víziközmű Kft-hez, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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263/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete tekintettel arra,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű
vagyon üzemeltetésére a Békés Megyei Vízmű Zrt-vel
kötött együttműködési megállapodást, nem kíván
foglalkozni a Makói Térségi Víziközmű Kft-be
történő belépés kérdésével.
Határidő: 2009. augusztus 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi
ivóvízminőség javító program keretében Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros
településekkel közös ivóvízellátó rendszer tervei kerüljenek kidolgozásra, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
264/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dél-alföldi
ivóvízminőség javító program keretében
Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros
településekkel közös ivóvízellátó rendszer
tervei kerüljenek kidolgozásra. E rendszeren
belül Mezőhegyes kizárólag vízátadóként
szerepelhet, sem műszaki, sem üzemeltetési
egységként működő projekttársulásba nem lép be.
Határidő: 2009. augusztus 31. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Mezőhegyesi Ifjúsági
Fúvószenekar kérelmét, melyben az augusztus 20-i városi ünnepség keretében fellépő
kézdivásárhelyi fúvószenekar és mazsorett csoport vendéglátásához kér anyagi támogatást.
A Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes
ülésen az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatáról is tájékoztassa a testületet.
Agonás János, képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok javasolják a
Fúvószenekar anyagi támogatását.
Antal János képviselő az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
265/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a mezőhegyesi Ifjúsági Fúvószenekarnak
a kézdiváráhelyi fúvószenekar és mazsorett csoport
vendéglátásához 33.000 Ft anyagi támogatást biztosít
a 2009. évi költségvetés városi ünnepségek előirányzata terhére.
Határidő: 2009. augusztus 20.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 3 vállalkozástól kért árajánlatokat a Posta
utcai Sporttelep felújítására. A megadott határidőn belül egy ajánlat érkezett, Madarász Lajos
Mezőhegyes, Gárdonyi u. 1/a szám alatti lakos vállalkozótól. A pályázatban a vállalkozó
1.627.340 Ft+ÁFA, azaz 2.034.175 Ft-ért vállalja elvégezni a felújítást.
A Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes
ülésen az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatáról is tájékoztassa a testületet.
Agonás János, képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok javasolják az ajánlat
elfogadását, a vállalkozó megbízását.
Csanádi István polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: A pályázaton csak 2 millió Ft-ot nyertek, a vállalkozóktól ennek
megfelelően kértek be ajánlatot. Ahhoz azonban, hogy használhatóvá tegyék a sportpályán
lévő öltözőt, a fűtést és a melegvízellátást is meg kellene oldani. A kazánt ki kell cserélni.
Ennek kb. 600e Ft a költsége.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A pályázati pénzből csak azokat a feladatokat lehet
megvalósítani, amelyek a pályázatban szerepelnek. A fűtésre illetve melegvízellátásra más
megoldást kell találniuk. Tudomása szerint az intézményeknél vannak leszerelt kazánok. Meg
fogják nézni, és elvégzik a munkához szükséges számításokat is.
A következő testületi ülésre elő fogják készíteni. Most csak a benyújtott ajánlatról kellene
döntést hozni.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért a bizottságok javaslatával, azzal, hogy a
Mezőhegyes, Posta utcai Sporttelep felújítási munkálatainak elvégzésével Madarász Lajos
egyéni vállalkozó (Mezőhegyes, Gárdonyi u. 1/a) ajánlattevőt bízza meg, a megbízási díjat az
általa megajánlott 2.034.175 Ft összegben határozza meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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266/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a Mezőhegyes, Posta utcai Sporttelep felújítási
munkálatainak elvégzésével Madarász Lajos
egyéni vállalkozó (Mezőhegyes, Gárdonyi u. 1/a)
ajánlattevőt bízza meg, a megbízási díjat az
általa megajánlott 2.034.175 Ft összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert a vállalkozási szerződés
Aláírására.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az előterjesztést munkabérhitel
felvétele tárgyában.
A Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes
ülésen az előterjesztést megvitatta.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatáról is tájékoztassa a testületet.
Agonás János, képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságok javasolják a
munkabér hitel felvételét.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért a bizottságok javaslatával, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
267/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
13/2009/V.11./ Ö. sz. rendelettel módosított
3/2009.(II.18.) Ö. sz. rendeletének 22.§.-a alapján
a 2009. július havi bérek és segélyek kifizetéséhez
20 millió Ft 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. augusztus 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Kéri a képviselőtestületet, hogy a 2009. évi szabadsága
terhére 2009. augusztus 25-től szeptember 4-ig 10 nap szabadság kivételét engedélyezze.
Kéri a testület jóváhagyását.
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A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
268/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Képviselőtestület Saját és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2007./III.28./Ö. sz. rendelet 36.§./3/
bekezdésében foglaltak alapján Csanádi István
polgármester részére 2009. augusztus 25-től
szeptember 4-ig 10 nap szabadság
kivételét engedélyezi.
Csanádi István polgármester: Soós Attila halála miatt szükséges az Ügyrendi Bizottság, és a
Művelődési és Sportbizottság kiegészítésére. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy mindkét
bizottságba Dr. Guti Pál képviselő urat válassza be.
Kéri, akinek más javaslata van, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottságba és a
Művelődési és Sportbizottságba Dr. Guti Pál képviselő urat tagként beválasszák,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselőtestület 11 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
269/2009./VIII.17./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Ügyrendi Bizottságba és a
Művelődési és Sportbizottságba Dr. Guti Pál
képviselőt tagként beválasztotta.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Krcsméri Tibor és és Dr.
Kerekes György képviselőket.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Krcsméri Tibor
képviselő

Dr. Kerekes György
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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