Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F.u.11.
7/2009.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. szeptember 29-én megtartott
ülésének nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Dr.Guti Pál, Hollós László, Dr. Kerekes György,
Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet, Dr. Szegvári Péter,
Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Csőrszné Zelenák Katalin Tanyagondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesületének titkára, Dr.Varga Imre
közbeszerzési tanácsadó, Dénes Mária ÁMK igazgató-helyettese,
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője,
Nagy János Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője,
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József
csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető,
Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Csanádi István polgármester: Mintahogy az a meghívón is szerepel, a
képviselőtestület jelen ülésének munkaterv szerinti 1. „Tájékoztató a 2009.évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről” és a 2. „Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
szóló 13/2009./V.11./Ö.sz.rendelettel módosított 3/2009./II.18./Ö.sz. rendelet módosításáról
„ című napirendeket a képviselőtestület 2009. augusztus 27-i rendkívüli ülésén már
megvitatta.
Ennek figyelembevételével javaslatot tett a meghívón lévő, munkatervben 3. és 4.sorszám
alatt szereplő napirendekre.
1. Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól.
Előadó: Csanádi István polgármester
Napirendhez kapcsolódóan: Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István
tanyagondnokok beszámolója.
2. József Attila Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.

-2 Előadó: Csanádi István polgármester
Munkaterven kívüli napirendek:
1.. Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Szabályzatának felülvizsgálata,
2. A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
3. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
4 Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló módosított
5/2007./III.28./Ö.sz.rendelet módosításáról.
5. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektromos ügyintézésről szóló 37/2005./X.26./
Ö.sz.rendelet hatályon kívűl helyezéséről.
6.. Előterjesztés a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosításáról.
7. Előterjesztés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
8.. Előterjesztés munkabérhitel felvétele tárgyában.
9. A Békés megyei Vízművek Zrt felhívása a tulajdonos önkormányzatok felé
részjegyvásárlásra.
10. Előterjesztés Nyári Tamás fasor surjázási kérelmével kapcsolatban.
11. Tájékoztató a 2009. I. félévi adóelőírásokról és hátralékokról.
12. Előterjesztés kedvezményes ajánlat internet megjelenésről.
13.Bramac Solar Kft ajánlata napenergia szolár rendszerű felhasználására
14.Az ÁMK közösségi terének fejlesztése, felújítására egyszerű eljárás ajánlattételi
felhívása.
15.A köztemetőt üzemeltetőnek viharkár következtében megrongálódott
síremlékek helyreállítási költségével kapcsolatos felmérése.
16. Békés megyei Közgyűlés elnökének levele.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámolóban a 232/2009./VI.30./kt.sz. és a
279/2009./VIII.27./kt.sz.határozatok végrehajtása kapcsán jelezte, hogy arról jelen ülésen
szóban tájékoztat.
A 232/2009./VI.30./kt.sz.határozatában a testület döntött a villamosenergia Békés megyei
önkormányzatokkal történő közös beszerzéséről. Tájékoztat arról, hogy a villamosenergia
közös beszerzésére csak 2010.évtől kerülhet sor, mivel a piaci beszerzési ár jelenleg
kedvezőbb a konzorciális beszerzésnél.
A 279/2009./VIII.27./kt.sz.határozatában a képviselőtestület gyüjtőutak építése tárgyában
benyújtandó pályázatról döntött.
Kéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Tájékoztatott arról, hogy a pályázati
kiírás feltételei szerint a gyüjtőutakat rendezési tervben kell kijelölni. Ezt
nem tudják megtenni, mivel a jelenleg hatályos rendezési terv ezt nem tartalmazza. A
város új rendezési terve készítésére hamarosan megadják a megbízást, de legkorábban
csak 2010. novemberében készülhet el.
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belül igazolni kell a gyüjtőút rendezési tervben való meglétét. Ezt, mintahogy utalt is rá,
nem tudják prezentálni.
Kéri a testület véleményét, hogy ennek ellenére az út tervezési eljárását elindítja-e, ennek
függvényében lehet a pályázatot november 15-ig benyújtani, továbbá instrukciót adni a
rendezési tervhez.
Szücs Sándor képviselő: Ez olyan információ, amire nem készültek fel. Nem tudnak
ezzel a tájékoztatással mit kezdeni. .Jónak tartotta volna, ha ez a tájékoztatás a
szeptember 28-i Településfejlesztési és Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság ülésén
hangzik el
Ezért erről véleményt sem tudnak nyilvánítani, arra megfelelő előkészítést követően
térjenek vissza.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. A
232/2009./VI.30./kt.sz.határozat végrehajtását az általa szóban tett kiegészítéssel azzal
vegye tudomásul, hogy a villamosenergia Békés megye önkormányzataival történő közös
beszerzésre 2009.évben nem folytatnak le közbeszerzési eljárást.
A 279/2009./VIII.27./kt.sz.határozatban foglaltakkal kapcsolatban kéri, hatalmazzák fel arra,
hogy a „Pacsirta-Hársfa- Akácfa- Orgona- Vadrózsa utcák által határolt településrészre
gyüjtőutak építése tárgyában benyújtandó pályázat feltételei pontos ismeretében tegyen
javaslatot arra vonatkozóan, hogy a képviselőtestület kérjen-e árajánlatokat a Mezőhegyes,
Pacsirta-Hársfa- Akácfa- Orgona- Vadrózsa utcák útépítési tervdokumentáció elkészítésére,
és ha igen, mely tervezőirodáktól, vagy tervezőktől.
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:
297/2009./IX.29./kt.sz.határozat
.Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
1. A 230/2009, 231/2009, 233/2009,
234/2009,235/2009,236/2009,239/2009,
240/2009, 241,242,243,244,245/2009,
246/2009,24962009,251/2009,252/2009,
253/2009,254/2009,256/2009,257/2009,
258/2009,259/2009, 261/2009,262/2009,
263/2009,264/2009,265/2009,267/2009,
272/2009,273/2009,275/2009,276/2009,
278/2009, ,280/2009,281/2009,
282/2009,283/2009, 284,285/2009. kt.sz.
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
2. A 232/2009./VI.30./kt.sz.határozat: Tudomásul veszi,
hogy a villamosenergia Békés megyei önkormányzataival
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le közbeszerzési eljárást.
3. A 279/2009./VIII.27./kt.sz.határozat: Felkéri a polgármestert,
hogy Pacsirta-Hársfa- Akácfa- Orgona- Vadrózsa utcák által határolt
településrészre gyüjtőutak építése tárgyában benyújtandó pályázat
feltételei pontos ismeretében tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy
a képviselőtestület kérjen-e árajánlatokat a Mezőhegyes Pacsirta-Hársfa- AkácfaOrgona- Vadrózsa utcák útépítési tervdokumentáció elkészítésére, és ha igen,
mely tervezőirodáktól vagy tervezőktől.
Napirendek:
1.Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről,
annak tapasztalatairól
Napirendhez kapcsolódóan: Hanczik Tibor, Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok
beszámolója
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A napirend kapcsán üdvözölte az ülésen megjelent
Csörszné Zelenák Katalin asszonyt, a Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének titkárát.
A testület tagjai megkapták a tájékoztatót, csatolva jegyző asszonynak a Magyar
Államkincstár Dél- Alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda határozata
ellen benyújtott fellebbezését tájékoztatás végett. Békés megye Közgyülésének elnöke
hasonló téma kapcsán kérte az önkormányzatok összefogását, levelét a testület tagjai az
ülésen megkapták. A napirendhez kapcsolódóan megkapták a tanyagondnokok
beszámolóját.
Kérdezi Csörszné Zelenák Katalin asszonyt, a Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének titkárát, kíván-e szólni.
Csörszné Zelenák Katalin Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének titkára:
Nagy örömére szolgál, hogy Mezőhegyesen 6 éve működik tanyagondnoki szolgálat.
A képviselőtestület volt annyira bölcs 6 évvel ezelőtt, hogy a szolgálatot beindította,
sőt bővítette, és ebben az évben a harmadik szolgálatot is beindította.
Úgy látja, hogy a tanyagondnokok jól helyt állnak és a szakmai továbbképzéseken
is teljesítik kötelezettségeiket. A harmadik tanyagondnok pedig most vesz részt a
képzéseken. Külön köszöni, hogy szakmai kiállításon anyaggal vett részt.
A Duna-Tisza Közi Egyesület területén 208 szolgálat működik. Az Egyesület
titkáraként gyakran kap az ellátottaktól levelet, melyben dicsérik vagy elmarasztalják
szolgálatukat. Mezőhegyesről csak dicsérő levél érkezett.
munkájára. Ehhez a munkához szép eredményeket kíván. Az ellátottak számára
nagy segítséget jelent a szolgálat. A működéshez szükséges gépjárművek rendelkezésre
állnak. A még jobb ellátást 9 személyes kisbusszal lehetne biztosítani,
de várhatóan jövő évben lesz pályázati lehetőség, és akkor az egyik szolgálat gépjárművét,
a platós tehergépjárművet ki lehet váltani.
Tájékoztatott arról, hogy a jövő évi központi költségvetésben az e célra biztosított
normatíva is csökkenni fog. Az Egyesület annak érdekében, hogy a normatíva ne
csökkenjen, minden lehetséges fórumot igénybe vesz, sőt országgyülési képviselő
segítségét is kérték.
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tegye meg.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő. A normativa visszafizetési kötelezettséget
megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés dátuma március. Kaptak –e választ ?
Hollós László képviselő. Egyetért a fellebbezéssel. Milyen választ kaptak ?
A tanyagondnokok beszámolóiban egyedül Pósa István beszámolójában
szerepel, hogy a területén dolgozó közmunkásokat ellenőrzi. A másik két tanyagondnoké
ezt nem tartalmazza. Ezt a feladatot mindhárom tanyagondnoknak el kell látnia ?
A tanyagondnokok összetett és sokrétű munkát végeznek, ez mind a három beszámolóból
kitűnik, és feladataiknak maximálisan eleget tesznek. Gratulál tevékenységükhöz.
Dr. Szegvári Péter képviselő: Korábbi beszámolókhoz hasonlóan most is elismeréssel
szól a három tanyagondnok tevékenységéről.
Tevékenységük egyre összehangoltabb és önállóbb. A háziorvosi és egészségügyi
szolgálatnak nagy segítséget nyújtanak, a majori lakosok ellátásához.
Csak elismeréssel tud szólni tevékenységükről.
A beszámoló tartalmazza, hogy a szolgálat esetenként építési anyagokat is kiszállít
a lakosoknak. A három gépjármű közül kettő csak személyszállításra alkalmas.
Kérdése titkár asszonyhoz , ez mennyire képezi a tanyagondnokok feladatát?
Megítélése szerint ez nem tartozik a szolgálat feladatkörébe ezt a fajta szolgáltatást
mennyire várhatják el a lakosok ?
Krcsméri Tibor képviselő: A fellebbezésben szerepel, hogy több mint 4 millió forint
normatíva visszafizetésére kötelezte a MÁK az önkormányzatot.
Ezt több évi, vagy egy évi visszafizetési kötelezettség ?
A tanyagondokok beszámolójához gratulál. Jól döntött a testület, amikor a harmadik
tanyagondoki szolgálat tanyagondnokaként Hanczik Tibort nevezte ki.
Csörszné Zelenák Katalin, Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének titkára:
Az építési anyag szállításával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy
amire a helyi lakosságnak szüksége van, az megoldható. Mikrobusz esetén utánfutóval is
megoldható az építési anyag lakosoknak történő kiszállítása, mivel úgy tájékozódott, hogy
helyben nincs lehetőség a szállításra.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Magyar Államkincstár határozata ellen
benyújtott fellebbezésre választ kaptak, azt elutasították.
A visszafizetési kötelezettség sajnos él. Szinte minden évben van normatíva
visszafizetési kötelezettség. Ilyen kemény, és rendkívül szigorú ellenőrzésre még nem
volt példa, ami nemcsak Mezőhegyest érintette. Nem véletlen a Békés megyei
Önkormányzat hasonló témák kapcsán kért összefogása. Az ellenőrzés a 2007.évi
normatíva felhasználására irányult.
A normatíva visszafizetési kötelezettség 2007.évet érintő. Nem tartják jogosnak,
mivel a normatívát a feladatra használták fel. A szolgálatok működnek és nem is rosszul.
Ha bírságot szabtak volna ki, azt elfogadhatónak tartották volna, mivel valóban
mulasztottak, azzal, hogy a működési engedély módosítására késve került sor. Az általa
elmondottak pénzügyi oldalát majd csoportvezető asszony
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önkormányzatot. A fellebbezés elutasítását követően az Államigazgatási Hivataltól is
kértek véleményt. Bírósági út igénybevételét javasolták, ezzel ellentétben közigazgatási
perekben szakértő ügyvéd azt nem javasolta.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az előzményről tájékoztattak. Arról is, hogyha
normatíva visszafizetési kötelezettséget írnak elő, megfellebbezik a határozatot. Minden
fórumot végigjártak. Azt szeretné elmondani, hogy az ellenőrzés teljesen egyoldalú volt,
csak dokumentumokat vizsgáltak, a szakmai teljesítést nem. Akkor tartotta volna
jogosnak a normatíva visszafizetési kötelezettséget, ha nem indítottak volna tanyagondnoki
szolgálatot. A tanyagondnoki szolgálatra igénybe vett 4.474.600,-Ft normatíva kamattal
együtt 6.688.000,-Ft lett, melyet három részletben ez év , július, augusztus, szeptember
hónapokban visszafizettek. A bírósági utat azért nem vették igénybe, mert attól tartottak,
hogy ha elvesztik a pert, még több kamatot kell megfizetni.
Csanádi István polgármester: Pósa István tanyagondok eseti alkalommal szállított ki
éppen az általa ellátott majorba közmunkásokat. A közmunkások ellenőrzése nem
feladata, arra megvannak a munkairányítók.
Hollós László képviselő. Ő nem a szállítást, hanem az ellenőrzést kérdezte, és azt
sem azért, mert azt kifogásolta, hanem azért, mert a másik két tanyagondnok
beszámolója ilyen feladatellátást nem tartalmaz.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A közmunkások az 52.és az 57.majorban munkát
végeztek, ami Pósa István ellátási területe. Tekintettel arra, hogy a két majorban
a munkát, az egyébként is ott élő közmunkások végezték, és nem volt megoldható
az, hogy a munkájukat irányító több alkalommal is megjelenjen a két majorban
naponta, ezért a tanyagondnokot kérték fel arra a feladatra, hogy koordinálja
munkájukat, és ha probléma van, azt közvetítse a munkairányító felé.
A másik két tanyagondnok által ellátott területen is dolgoznak közmunkások,
akik szintén kaptak ilyen felkérést, csak nem szerepel a beszámolójukban.
Szűcs Sándor képviselő: A fellebbezés kapcsán lehet, hogy csak Ő szenved információ
hiányban. A normatíva visszafizetési kötelezettség a 6.688.000,-Ft jelentős. Ennek
visszafizetése csoportvezető asszony tájékoztatása alapján megtörtént. Erről nem
rendelkeznek információval. Az a véleménye, hogy erről a Pénzügyi Bizottságnak tudnia
kellett volna.
Szeretné, ha a jövőben ilyen horderejű kérdések terhét nem az apparátus hordozná, mert
tudja, hogy ez milyen felelősséggel jár, hanem azt legalább a Pénzügyi Bizottság
tudomására hoznák. Felhatalmazás alapján könnyebb a végrehajtás is. Feszített és kínos
pénzügyi helyzetben van a város, az ilyen visszafizetések nem hiányoztak.
Csanádi István polgármester: Egyetért Szűcs képviselő úr véleményével. Megpróbáltak
mindent, de sajnos eredménytelenül.
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akkor erről tudniuk kellett volna. Bár nem hivatalos információ eljutott hozzájuk, és
beszéltek róla, de a téma Pénzügyi Bizottság elé nem került A mulasztás, ami alapító
okirat átírásból eredő, 6 millió forintba került. Nem arról van szó, hogy felelőst keresnek,
de ennek a lereagálását jó lett volna, ha korábban, rendkívüli ülésen megvitatják.
Hanczik Tibor tanyagondnok úr beszámolóját megdicséri, általuk nem kért
részletezettséggel ad számot tevékenységéről.
Mitykó József tanyagondnok úr beszámolójával kapcsolatban: a tanyagondnokok egy évvel
ezelőtt számoltak be utoljára, akkor nem volt probléma, most sincs, de még mindig azt
érezi, hogy a beszámolót szomorúan indította, és jelezte a problémákat. A
képviselőtestület indította el a fegyelmi eljárást. Reméli, hogy megemésztette a problémát,
mint ahogy Ő is, és alpolgármester úr is, és mindenki, és a békés egymás mellett élés
reményében együtt fognak tudni dolgozni.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Jogos a képviselői kritika. Arról nem volt a
testületnek tudomása, hogy a fellebbezés elutasításra került, és a normatívát kamattal
együtt visszafizették.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az ügyhöz annyit fűzne hozzá, hogy a
képviselőtestület tudott a visszafizetési kötelezettségről. Arról az ellenőrzést követően
tájékoztatták a testületet. Felhatalmazást kértek arra is, hogy a bírósági útról ügyvéddel
tárgyaljanak. Elismeri, hogy ezt követően a tájékoztatást rendkívüli ülésen elmulasztották és
azt csak a napirend kapcsán tették meg.
Csanádi István polgármester: Megköszönte Csörszné Zelenák Katalin asszonynak,
a Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete titkárának testületi ülésen történő
megjelenését. Megköszönte a tanyagondnokoknak a beszámoló elkészítését,
munkájukhoz sok sikert kívánt.
Javasolja a testületnek, hogy a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak
tapasztalatairól szóló polgármesteri tájékoztatót, és a tanyagondnokok beszámolóját 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.
298/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a polgármester tanyagondnoki szolgálat
működéséről, annak tapasztalatairól szóló
tájékoztatóját, valamint Hanczik Tibor,
Mitykó József és Pósa István tanyagondnokok
beszámolóját elfogadta.
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vitassa meg a testületi ülés anyagának 10 sz. mellékletét, az ÁMK közösségi terének
fejlesztése tárgyában Dr.Varga Imre közbeszerzési tanácsadó által előkészített egyszerű
közbeszerzési eljárás ajánlatételi felhívását, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési tanácsadó
vidékről érkezett. Üdvözölte az ülésen megjelent Dr.Varga Imre ügyvéd urat, közbeszerzési
tanácsadót.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az ajánlattételi felhívást a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen megvitatta.
A bizottságok véleménye előtt felkérte Dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési
tanácsadót, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó: Egy pontosítást szeretne
az ajánlatételi felhívásban eszközölni. Amennyiben a testület a mai napon az ajánlattételi
felhívást elfogadja, javasolja, hogy a felhívás V.8. pontjában a hirdetmény feladásának
dátuma: 2009.szeptember 30. legyen.
Ez azért is fontos, mert ha elfogadja a testület a felhívást, akkor szeptember 30-án
közzéteszik és még ebben az évben lehetőség lesz a kivitelező kiválasztására.
Az ajánlattételei felhívást előkészítették, abban az általános gyakorlatnak megfelelően
határoztak meg szerződésre és finanszírozásra vonatkozó feltételeket. Kéri a testület
együttgondolkodását, valamint az alábbi pontokban javaslatát, döntését:
Ajánlattételi felhívás III.1.1. pont: a bruttó 43 millió forintos beruházásnak 5-10% -át
javasolja jóteljesítési biztosítékként meghatározni.
Ajánlattételi felhívás III.1.2. pont: Fizet-e a testület 10% előleget a kivitelezőnek ?
Ajánlattételi felhívás III.2,2. pont: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására
általános gyakorlat hogy 3 év üzleti tervét kérik becsatolni. Az ajánlattételi felhívásban
gondoltak kisebb pályázó cégekre is, ezért csak 2 üzleti évet, 2007. és 2008. építették be.
Jóváhagyja-e azt a testület ?
Ajánlattételi felhívás III/2.3. pont: műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az
előző három év legjelentősebb építési illetve épületfelújítási beruházások ismertetését
kérik.
Ezzel helyi vállalkozóknak is tudnak segíteni, azzal, hogy aki 3 év alatt 30 milliós
kivitelezési értékü referenciával rendelkezik az alkalmas a feladat ellátásra.
Ajánlattételi felhívás IV.2.1. pont : Fontos a bírálati szempontok meghatározása. A
javaslat: nettó ajánlati ár
60 pont
késedelmi kötbér
20 pont
rövidebb vállalási idő 20 pont
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30 nappal el lehessen halasztani.
Csanádi István polgármester: Kéri Szűcs Sándor képviselőt, a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, a Pénzügyi Bizottság tagját, a Pénzügyi Bizottság
véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottságok az ajánlattételi felhívást elfogadásra
javasolták, azzal, hogy a részkérdésekben a képviselőtestület a közbeszerzési tanácsadó
által adott tájékoztatás alapján döntsön.
Dr.Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó: Az ajánlatételi felhívásban
a jóteljesítési biztosítékként 5 vagy 10 % szerepeljen ? Az 5% 1,5 millió forintot jelent.
Uj Zoltán képviselő. Ha terveznek ilyet, akkor a kisebb vállalkozások kiszorulnak.
Dr.Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó: Nem szorulnak ki, de azt
a kisebb vállalkozásoknak is le kell tenni.
Dr.Kerekes György képviselő. Az 1,5 millió forint nem nagy tétel.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlattételi
felhívás III.1.1. pontjában jóteljesítési biztosítékként 5% szerepeljen,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlattételi
felhívás III.1.2.pontjában szerepeljen az, hogy az ajánlatkérő 10% előleget fizessen, a
kivitelezőnek, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta
Dr.Kerekes György képviselő: Nincs ellentmondás az ajánlattételi felhívásban ? III.2.2.
és a III.2.3. pontban foglaltakban egy adott vállalkozás esetében 2 év üzleti tervet kérnek
és 3 év alatt 30 milliós értékű referencia munkával kell rendelkeznie, az utóbbi nem lehet
2 év ?

- 10 Dr.Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó: Nincs ellentmondás, az egyik
pénzügyi feltétel, míg a másik műszaki feltétel igazolására szolgál.
A kettő nem zárja ki egymást, de a III.2.3. pontban is lehet 2 év.
Dr.Kerekes György képviselő: Melyik az elfogadhatóbb
Dr.Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó: A műszaki feltétel vonatkozásában
a 3 év, ez az általános gyakorlat, ugyanakkor kisebb vállalkozásokat sem zárnak ki a
pályázásból.
Dr.Kerekes György képviselő: Elfogadja, maradjon az ajánlattételi felhívás III 2.3.
pontja változatlan.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az ajánlatételi felhívás
III.2.2.pontjában a 2007-es és a 2008-as üzleti vére vonatkozó beszámoló becsatolását
kérjék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlattételi felhívás
III.2.3. pontjában a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására három év
/206-2007-2008/ legjelentősebb építési illetve épületfelújítási beruházások ismertetését
kérjék becsatolni, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester Kéri, hogy aki az ajánlatételi felhívás IV.2.1. pontjában
meghatározott szempontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Kéri hogy aki egyetért azzal,
hogy az ajánlattételi felhívás V.8. pontjában a hirdetmény feladásának dátuma
2009. szeptember 30.legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja az ajánlattételi felhívás
egészét.
Kéri, hogy aki József Attila Általános Művelődési Központ az „ÁMK közösségi terének
fejlesztése felújítása” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló módosított 2003.évi
CXXIX.tv.240.§-a értelmében a 42 millió forint becsült érték figyelembevételével általános
egyszerű közbeszerzési eljárást indít, és hirdetmény útján jegyzőkönyv mellékletét képező
ajánlati felhívást teszi. Kérje fel Dr.Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy a
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Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az előző részszavazati arányokra figyelemmel az alábbi
határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
299/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési Központ
az „ ÁMK közösségi terének fejlesztése felújítása” tárgyában
a közbeszerzésekről szóló módosított 1993.évi CXXIX. tv.
240.§-a értelmében a 42 millió forint becsült érték figyelembevételével
általános egyszerű közbeszerzési eljárást indít.
Hirdetmény útján a jegyzőkönyv mellékletét képező
ajánlati felhívást teszi.
Felkéri Dr.Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót,
hogy a 159/2009./IV.21./kt.sz. határozatban kapott megbízás
alapján gondoskodjon a hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben
történő közzétételéről.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester

Csanádi István polgármester: Felkéri Dr.Varga Imre ügyvéd urat, közbeszerzési
tanácsadót, hogy tájékoztassa a testületet a városi távhőellátórendszer koncessziós
eljárásával kapcsolatban.
Dr.Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó: Tájékoztatott arról, hogy
a képviselőtestület megbízása alapján és a Dalkia Zrt segítő munkája nyomán
a koncessziós pályázatot közzétette. Egy cég a Győri Cothec Kft vitt el pályázati
dokumentációt. A koncessziós pályázat benyújtási határideje 2009. október 6-án jár le.
Amennyiben a győri székhelyű cég a pályázatot benyújtja, azt bontani fogja, melyről
bontási jegyzőkönyvet fog készíteni. A pályázatot el fogja juttatni az önkormányzatnak..
A testületnek a pályázatról október 13-án kellene döntenie ahhoz, hogy a Dalkia Zrt a
városi távhőellátórendszert a fűtési idény kezdetére az új üzemeltetőnek át tudja adni.
Abban az esetben, ha az eljárás eredménytelenül zárul, a DALKIA Zrt-nek kell továbbra
is szolgáltatni.
Csanádi István polgármester: Megköszönte Dr.Varga Imre ügyvéd közbeszerzési
tanácsadónak a testületi ülésen történő megjelenést.
2. Napirendi pont tárgya: József Attila Általános Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
Előadó: Csanádi István polgármester
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a József Attila Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata. A képviselőtestület korábban módosította az intézmények alapító okiratát.
Ez alapján a többi intézmény – Alapszolgáltatási Központ, Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központ, Polgármesteri Hivatal - is elkészítette szervezeti és működési
szabályzata felülvizsgálatát, melyet a testület tagjai az ÁMK Szervezeti és Működési
Szabályzatával együtt megkaptak.
Javasolja a testületnek, hogy az intézmények szervezeti és működési szabályzatát
együttesen vitassa meg.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az intézmények szervezeti és működési szabályzatát
az Ügyrendi Bizottság megvitatta. Az ÁMK szervezeti és működési szabályzatát
a Művelődési és Sportbizottság is.
Kérem a bizottságok elnökeit, elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa
a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a négy
intézmény szervezeti és működési szabályzatát megvitatta.
Az intézmények alapító okirataiban bekövetkezett jogszabályi változások tették indokolttá
a szervezeti és működési szabályzatok felülvizsgálatát.
Az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata 6.1. pontjában jogszabályi változás
következtében került beépítésre, hogy a Gazdasági Hivatal vezetője felett a munkáltatói
jogot a polgármester gyakorolja. Lényeges változás, hogy az általános igazgató helyettes
megbízását pályázat útján nyeri el. További változás az előző SZMSZ-hez képest, a
munkaközösségekkel való kapcsolattartás, iskolai tankönyvellátás rendszerének
szabályozása, és a nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályok beépítése.
Az Alapszolgáltatási Központ és a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ esetében
az alapító okiratoknak történő megfeleltetés tette indokolttá a Szervezeti és Működési
Szabályzatok átdolgozását.
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ- ének átdolgozását szintén az alapító okirat módosítása
indokolta, ezen kívül, a hivatal létszáma összetételében változott, az ügyintézők száma 1
fővel csökkent, és nevesítve, mint rendszergazda jelenik meg.
A bizottság javasolja a testületnek az intézmények szervezeti és működési
szabályzatának a javasolt módosításnak megfelelő jóváhagyását.
Hollós László képviselő, Művelődési és Sportbizottság elnöke: A bizottság az ÁMK
Szervezeti és Működési Szabályzatát megvitatta. Jogszabály tette indokolttá a
változásokat, javasolja a testületnek elfogadásra.
A bizottság ettől függetlenül nem értett egyet azzal a változással, hogy az ÁMK általános
igazgató helyettese megbízását pályázat útján nyeri el. Nem értettek egyet azzal sem,
hogy a Gazdasági Hivatal vezetője felett a munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja, hiszen az intézmény alkalmazottja.

- 13 Krcsméri Tibor képviselő: Az ÁMK SZMSZ III. 4. pontjában az általános igazgató
helyettes, aki megbízást pályázat útján tölthet be, elvileg bárki lehet. Erre írják ki a
pályázatot vagy az általános iskola igazgató-helyettes álláshelyre. Az intézményben a
jelenlegi általános igazgató helyettes a Diákotthon igazgatója is, aki megbízást kapott az
intézmény vezetésére.
Nem látja értelmét, az általános igazgató helyettesi megbízás pályáztatásának.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az intézményben vannak intézményegység vezetők
és általános igazgató-helyettes. Az egy dolog, hogy az általános igazgató helyettes
egyben a Diákotthon intézményegység vezetője is. Az általános igazgató helyettes nem
kapott megbízást az intézmény vezetésére, hanem az intézmény SZMSZ- ében
meghatározott helyettesítési rend szerint helyettesíti az elhuny igazgatót.
Krcsméri Tibor képviselő: Az általános iskolai igazgató helyettesi álláshelyet pályázni
kell ? Arra nem talált utalást. Annak látja értelmét, de az általános igazgató-helyettesi
megbízásra nem.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Igen, pályázni kell, és az intézményegységvezetői
megbízásra is.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem látja továbbra sem értelmét az általános igazgatóhelyettesi megbízásra történő pályázásnak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ha végig gondolják az általános igazgató
helyettesnek komoly felelőssége, kötelezettsége és joga van. Teljes jogkörrel helyettesíti
az intézmény vezetőjét, ami komoly felelősséggel és kötelezettséggel bíró beosztás,
döntéseket kell hozni. Arra nem tud válaszolni, hogy a jogszabály miért így szabályozza
Krcsméri Tibor képviselő: Aggálya az, ha intézményen belül nem fognak az
álláshelyre pályázni, és külső pályázó kapja a megbízást. Az a megbízás mellett milyen
feladatot fog ellátni. tanítani fog ? Eddig az volt, hogy az általános igazgató helyettest az
ÁMK igazgatója jelölte ki.
A Szervezeti és Működési Szabályzat kapcsán módosító javaslattal él. Kéri, hogy az 5.
oldal 6.4. pontjának második francia bekezdését „táncművészeti ág” vegyék ki, az
Alapfokú Művészeti Iskolában táncművészeti ág nem működik.
Dr. Szegvári Péter képviselő: Érti Krcsméri képviselő úr dillemáját, az általános
igazgató helyettesi megbízás milyen feladattal fog párosulni ?
Uj Zoltán képviselő: Ki fogja a pályázatot elbírálni ?
Csanádi István polgármester: A pályázatot az ÁMK Igazgató Tanácsa bírálja el.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Addig amíg a művészeti iskola minősítése
érvényben van, addig nem lehet új szakot felvenni ? Jónak tartaná.
Krcsméri Tibor képviselő: Lehet, de nem szerencsés.
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költségvetés előkészítése kapcsán elképzelhető, hogy az intézményeket érintheti bizonyos
változás, ami maga után vonhatja a SZMSZ módosítását. Jegyző asszonytól kértek választ
arra, hogy van-e ennek akadálya. Jegyző asszonyt azt a választ adta, ha időben
foglalkozik vele a testület akkor nincs akadálya, ebben az esetben az SZMSZ -t a
döntésnek megfelelően módosítani kell.
Csanádi István polgármester: Szavazásra bocsátja az ÁMK Szervezeti és Működési
Szabályzatának Krcsméri képviselő úr által tett módosító javaslatot
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az SZMSZ 6.4. pontjának második francia
bekezdését „táncművészeti ág” szövegrészt töröljék, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
és a Művelődési és Sportbizottság javaslatának és az elfogadott módosító javaslatnak
megfelelően az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát hagyja jóvá
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül figyelemmel az
előző részszavazati arányra a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta
300/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési
Központ Szervezeti Működési Szabályzatát az
általa megismert tartalommal, az alábbi módosítással
„Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos
előírások” címszó 6.4. pontja második francia bekezdése törölve
2009. október 1. napjával jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg az ÁMK Szervezeti és Szabályzatáról szóló
339/2007./XII.18./kt.sz. és az ezt módosító 184/2008./VI.24./kt.sz.
és a 384/208./XII.16./kt.sz.határozatokat visszavonja.
Az SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát 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
301/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az Alapszolgáltatási Központ
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az általa megismert tartalommal
2009. október 1. napjával jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg az Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
223/2007./IX.25./kt.sz. határozatát visszavonja.
Az SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Centrál Élelmezési
és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát asz Ügyrendi
Bizottság javaslatának megfelelően 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:
302/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát
az általa megismert tartalommal 2009. október
napjával jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
340/2007./XII.18./kt.sz.határozatát visszavonja.
Az SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
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:
303/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Szabályzatát az általa megismert
tartalommal 2009. október 1. napjával jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 111/2008./IV.22./kt.sz.
és az ezt módosító 383/2008./XII.16./kt.sz.határozatokat
visszavonja.
Az SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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ellátásokról és szolgáltatásokról szóló módosított 5/2007./III.28./Ö.sz.rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet / 1.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Népjóléti Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. A rendeletmódosítást jogszabályi változás tette indokolttá.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet rendeletté emelését.
Dr. Szegvári Péter képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, javasolja a testületnek elfogadásra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye
meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság és a
Népjóléti Bizottság javaslatának megfelelően a rendelettervezetet emelje
rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
19/2009./IX.30.Ö.sz.rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló módosított 5/2007./III.28./Ö.sz.rendelet
módosításáról.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester¨ A testület tagjai megkapták a közigazgatási hatósági
eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 37/2005./X.26./Ö.sz.rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet. /2.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta. A 37/2005./X.26./Ö.sz.rendelet hatályon kívül helyezését
törvénymódosítás tette indokolttá.
Javasolja a testületnek a rendelettervezet rendeletté emelését.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,tegye
meg.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően a rendelettervezetet emelje rendeletté.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
20/2009./X.1./Ö.sz.rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
szóló 37/2005./X.26./Ö.sz.rendelet hatályon kívül helyezéséről.
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/

Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos
előterjesztést. / 2.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr.Kerekes György képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a társulási megállapodás
módosítását hagyja jóvá. A módosítás nem ró kötelezettséget az önkormányzatra.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának módosítását 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 polgármester kihirdette:
304/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
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módosul:
„ 1.A III/B Ágazati feladatok- Szociális ellátás 4. pontja
„Kunágota központtal, Almáskamarás, Dombiratos, Kevermes,
Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagykamarás
társult önkormányzatok részvételével” törlésre kerül.
2 A III/B Ágazati feladatok – Mozgókönyvtári feladatellátás
első bekezdése Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
nevével egészül ki.
Határidő: 2009. október 15. a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Kossuth utca és Kozma
F. utca útfelújítására, közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos előterjesztést /
3.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésen 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 bizottság az előterjesztést megvitatta. A felkért három közbeszerzési tanácsadó közül
a legkedvezőbb árajánlatot Dr.Varga Imre közbeszerzési tanácsadó adta, ezért javasolják,
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával Őt bízza meg a testület.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és Dr. Varga
Imre közbeszerzési tanácsadót bízza meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
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.
305/2009./IX.29./kt.sz.határozat
1. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az „Ipari területet és településrészt
feltáró út felújítása Mezőhegyes Kossuth L. és Kozma F. úton” tárgyú
projekt a 360/2008./XI.25./kt.sz.határozattal jóváhagyott 42.380.540,-Ft összegű
bekerülési költségét az ÁFA 25%-ra történő emelkedése, és a jelentkező közbeszerzési
eljárási költség miatt 44.675.310,-Ft összegre módosítja.
A feladat saját forrását 6.533 ezer forint összegben határozza meg, melynek
forrását a 2009.évi fejlesztési célú bevételek terhére biztosítja.
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út felújítása Mezőhegyes Kossuth L. és Kozma F. úton” tárgyú projekt közbeszerzési
eljárásának lefolytatásával Dr Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg,
a megbízási díjat az építési beruházás költségének 1%-ában, azaz 528.914,-Ft összegben
állapítja meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatóval a
támogatási szerződést, valamint
- Dr.Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadóval a megbízási szerződést aláírja.
4. Utasítja a polgármestert, hogy aktuális időpontban gondoskodjon a
beszerzés megvalósításához elnyert összegnek a támogató felé történő
elszámolásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a munkabérhitel felvételéről
szóló előterjesztést./ 4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kéri Uj Zoltán képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa
a testületet.
Uj Zoltán Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese. A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy 20 millió forint nagyságrendű munkabérhitel
felvételét hagyja jóvá.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően a szeptember havi bérek és segélyek kifizetéséhez 20 millió
forint nagyságrendű 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:
306/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló
17/2009./VIII.28./Ö.sz.rendelettel módosított
3/2009./II.18./Ö.sz.rendeletének 22.§-a alapján a
2009. szeptember havi bérek és segélyek kifizetéséhez
20 millió forint nagyságrendű munkabér hitel felvételét
határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését – 30 napon belül –
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Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés
megkötéséről.
Határidő: 2009. október 1
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei
Vízművek Zrt felhívását, melyben arról tájékoztat, hogy kb. 2 milliárd forint
tőkeemelésre lenne szükség ahhoz, hogy a társaságnál érdemi fejlesztési
alap álljon rendelkezésre. Kérik a tulajdonos önkormányzatokat, hogy törzsrészvény
jegyzési szándékukról a mellékelt kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírásával
nyilatkozzanak.
A Vízművek Zrt felhívását a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi 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 bizottság a Vízművek Zrt felhívását megvitatta. A város anyagi helyzetére tekintettel
nagyobb mennyiségű részvényt nem tudnak vásárolni, de gesztus értékű jegyzést
mindenképpen jónak tartaná, ezért0 10 db 14.000,-Ft névértékű törzsrészvény jegyzését
javasolják a testületnek. Hatalmazzák fel polgármester urat arra, hogy a
kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláírja.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,tegye
meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el,
és a Békés megyei Vízművek Zrt Igazgatóságának a társaság alaptőkéjének emelésével
kapcsolatos felhívására 10 darab, egyenként 14.000,-Ft névértékű, névre szóló, általános
jogokat biztosító törzsrészvényt jegyezzen, a részvények ellenértékét a közgyűlés
alaptőke emelésről szóló döntését követő 15 napon belül utalja át a Zrt- nek Hatalmazza
fel arra, hogy a felhívás mellékletét képező kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláírja
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:
307/2009.6IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt Igazgatóságának
alaptőke emelése érdekében új részvények forgalomba hozatalával
kapcsolatos felhívására, mint a társaságban tulajdonos részvényes
önkormányzat, vállalja 10 db, egyenként 14.000,-Ft
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törzsrészvény jegyzését.
A részvények ellenértékét a Békés megyei Vízművek Zrt
közgyűlésének döntését követő 15 napon
belül kiegyenlíti, melynek fedezete a 2009.évi költségvetése
felhalmozási célú bevétele.
Felhatalmazza a polgármestert a felhívás
mellékletét képező kötelezettségvállaló
nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2009. október 12
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Nyári Tamás végegyházi
lakosnak, az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, 73.majortól Battonyai útig
terjedő fasor surjázásának engedélyezésére benyújtott kérelmével kapcsolatos
előterjesztést. / 6.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy kérelmezőnek
adjanak lehetőséget a munka elvégzésére.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, engedélyezze Nyári Tamás végegyházi
lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő fasor surjázását, azzal a feltétellel, hogy
a területről fát nem termelhet ki, és a munkálatok elvégzését követően köteles a területet
tiszta állapotban átadni.
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:
308/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Nyári Tamás Végegyháza, Kossuth u. 67.sz.
alatti lakos kérelmének helyt ad. Engedélyezi, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi 0295/3 és a
0295/4 hrsz-ú, un. Aradi úti, természetben Mezőhegyes,
73.majortól a Battonyai útig terjedő fasor surjázását,
nyesését elvégezze, azzal a feltétellel, hogy a területről
fát nem termelhet ki, és a munkálatok elvégzését követően
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Határidő: 2009. október 15. a határozat továbbítására.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2009. I. félévi
adóelőírásokról és hátralékokról szóló tájékoztatót. / 7.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé
csatolva/
A tájékoztatót

a Pénzügyi Bizottság megvitatta.

Kéri Uj Zoltán képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa
a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az
adóelőírásokról és hátralékokról szóló nagyon részletes I. félévi tájékoztatót megvitatta.
Csoportvezető asszony a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ezért kéri, hogy a
bevételekről és a hátralékok behajtásáról tájékoztasson. Van-e javulás, vagy stagnálás,
vagy az előző évhez képest rosszabb a helyzet
Posztósné Papp Erzsébet adóügyi csoportvezető: Tájékoztatott arról, hogy az I. félévi
adóbevételek teljesítése több mint 50%. volt, ami jelenleg a költségvetéshez képest 110%os teljesítést mutat, forintálisan 195 millió forint.
Sajnos a hátralékállomány egyre nő. A 2009.évet 26 millió forint hátralékkal nyitották.
mely jelenleg 36 millió forint, ebből 9 millió forint iparűzési adó, 12 millió forint
gépjárműadó, és 5.800 e Ft magánszemélyek kommunális adója, valamint a késedelmi
pótlék 8 millió forint. A hátralékok behajtása folyamatos. Legfontosabb feladat a
hátralékok csökkentése, ennek érdekében mindent megtesznek, arról, hogy mennyire lesz
eredményes, jelen pillanatban nem tud érdemben nyilatkozni.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a jegyző által, az
önkormányzat 2009.I.félévi adóelőírásairól és a hátralékokról készített 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:
309/2009./IX.30./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a jegyző által, az önkormányzat 2009.I.félévi adóelőírásairól
és a hátralékokról készített tájékoztatót elfogadta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Telekommunikációs Kft
kedezményes internetes megjelenés ajánlatával kapcsolatos előterjesztést/ 8.sz.melléklet
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatta.
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elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére,
nem javasolják a testületnek, hogy éljen a kedvezmény internetes megjelenéssel.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,tegye
meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, és ne éljen a
Telekommunikációs Kft által felajánlott kedvezményes internetes megjelenés
lehetőségével.
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:
310/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Telekommunikációs
Kft által felajánlott kedvezményes internetes
megjelenéssel - tekintettel az önkormányzat
anyagi helyzetére- nem kíván élni.
Határidő. 2009. október 15. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Bramac Kft
energiatakarékos solar napelemes rendszer felhasználásával kapcsolatos ajánlatát
/9.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az ajánlatot a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
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 bizottság az ajánlatot megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy az ajánlatot
ne vesse el, kérjen a Kft-től a solar rendszer alkalmazásáról referenciát.
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Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, a Bramac Kft-től
a solar rendszer alkalmazásáról kérjen referenciát.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
311/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Bramac Kft-től, az
általa ajánlott napelemes solar rendszer alkalmazásáról
referenciát kér.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület előtt is ismert, hogy a Maroshát
Turisztikai Egyesülettel közösen a Dél- Alföldi Operatív program keretében „Gyalogtúra
útvonalak a Marosháton” tárgyban benyújtott pályázat nyert.
A gyalogtúra útvonalak pihenőhelyeinek kivitelezésére ajánlatot kell bekérni.
Együttes bizottsági ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság a témát megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményével együtt
a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok javasolják a testületnek, hogy a túraútvonalak pihenőhelyeinek
kivitelezésére az alábbi négy vállalkozástól kérjen árajánlatot :
1.Acra Építőipari Kft
Battonya,
2.Angyal László egyéni vállalkozó Mezőhegyes
3 Létesítménygazdálkodási Kft
Mezőhegyes
4.Madarász Lajos egyéni vállalkozó Mezőhegyes,
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát 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:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a gyalogtúra útvonalak
pihenőhelyeinek, közbeszerzési értékhatárt el nem érő
bruttó 7.253.628,-Ft bekerülési költségű munkálatainak kivitelezésére
az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:
1. Acra építőipari Kft
Battonya,
2. Angyal László egyéni vállalkozó
Mezőhegyes
3. Létesítménygazdálkodási Kft
Mezőhegyes,
4. Madarász Lajos egyéni vállalkozó Mezőhegyes,
Határidő: 2009. október 24.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A városi köztemetőben a szeptember 5-i szélvihar
okozta kárral kapcsolatban a testület tagjai megkapták Polacsik Attilának,
a köztemető üzemeltetőjének néhány síremlékben keletkezett kárfelmérését, csatolva
a kárt szenvedett síremlékek fotóit. A síremlékek tulajdonosaival a kapcsolatot felvették,
akik a kár megtérítésével kapcsolatban várják a képviselőtestület döntését.
Az üzemeltető kárfelmérését a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi 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 bizottság a kárfelmérést megvitatta.
Javasolja a testületnek, hogy a 10-es parcella 1 sor 33. 34. sírhelyén lévő két síremléket
saját költségén állítsa helyre, annak költségét biztosítsa. A másik két síremlék
tulajdonosának térítse meg a síremlék helyreállítása, számlával igazolt költségének 50%át.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el, a városi
köztemetőben a szélvihar következtében a 10-es parcella, 1 sor, 33. és 34. sírhelyén lévő
két síremléket saját költségén állítsa helyre. A 18-as parcella 23 sor 12. sírhelyén és a
18-as parcella 13 sor 13 sírhelyén lévő két síremlék számlával igazolt helyreállításai
költségének 50%-át térítse 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 polgármester kihirdette:
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Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában
lévő városi köztemetőben 2009. szeptember 5-i
szélvihar következtében megrongálódott síremlékek
helyreállításáról az alábbiak szerint rendelkezik:
A 10-es parcella 1 sor. 33. sírhelyén lévő műkő keresztet, és
a 34. sírhelyén lévő fekete gránitból készült többrészes obelíx síremlékeket
saját költségén helyreállítja.
A 18-as parcella 23. sor 12 sírhelyén lévő impala gránitból készült
egyes síremlék , és a
18-as parcella 13.sor 13. sírhelyén lévő barna színű gránit síremlék számlával igazolt
helyreállítási költségének 50%-át a síremlékek tulajdonosainak megtéríti.
A költségek fedezetét a 2009.évi költség működési tartaléka terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Bácskábel Kft a
városi tv működtetését megszüntette. A Kft ügyvezetője arról tájékoztatta, hogy a
testületi ülések közvetítését továbbra is vállalnák havonta 30 ezer forintért, és továbbra is
biztosítanák a képújság szolgáltatást napi 60 ezer forintért. Ez az önkormányzatnak
havonta 90 ezer forint kiadást jelentene.
Erről bizottsági ülésen a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatta.
Kéri Uj Zoltán képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a bizottság
véleményét tolmácsolja a testületnek.
Uj Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság polgármester
úr tájékoztatását megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazza fel polgármester
urat arra, hogy a testületi ülések közvetítése érdekében az új szolgáltatótól a T-.HOM-tól
kérjen árajánlatot. Erre az októberi ülésig egy hónap áll rendelkezésre.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát fogadja el, hatalmazza fel arra, hogy a testületi ülések közvetítése érdekében
az új szolgáltatótól, a T-.HOM-tól kérjen árajánlatot.
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:
314/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy
a képviselőtestület munkaterv szerinti üléseinek
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kérjen árajánlatot a T HOM kábelszolgáltatótól.
Határidő: 2009.november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Felkéri jegyző asszonyt, hogy Szűcs Sándor képviselő
úrnak a Békés megyei Vízművek Zrt Igazgatóságába történő delegálásával
kapcsolatban tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A képviselőtestület korábban Szűcs Sándor
képviselő urat delegálta a Békés megyei Vízművek Zrt Igazgatóságába.
A Vízművek Zrt véleménye szerint a képviselőség összeférhetetlen az Igazgatósági
tagsággal. Álláspontja szerint nem, ezért megkereste az Önkormányzati
Minisztérium Önkormányzati Főosztályának főosztályvezetőjét, aki az
Ő álláspontját támasztotta alá írásbeli szakmai véleményével .Véleménye szerint sem áll
fenn összeférhetetlenség, hiszen a tagsággal biztosítható az önkormányzati érdekképviselet.
A Vízművek Zrt ezt az álláspontot nem fogadja el, és a cégbíróságtól kér állásfoglalást.
Ismerve a cégbíróságok leterheltségét, 1-2 héten belül nem várható
az üggyel kapcsolatos állásfoglalás, ezért ha a cégbíróság állásfoglalása a Vízművek Zrt
álláspontját támasztja alá, javasolja, hogy polgármester urat hatalmazzák fel arra, hogy
Mezőberény polgármesterét keresse meg, és kérje az eredeti delegálás visszaállítását.
Erről a képviselőtestületet tájékoztatni fogja.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy az ÁMK igazgatói
álláshelyére kiírt pályázat benyújtási határideje szeptember 30-án lejár.
Javasolja a testületnek, hogy a közoktatási törvény értelmében kérje fel az ÁMK
Nevelőtestületét, hogy hozzon létre egy elnökből és két tagból álló szakértői bizottságot
a pályázatok véleményezésére.
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:
315/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
tájékoztatja a József Attila Általános Művelődési Központ
igazgatóhelyettesét, hogy Soós Attila igazgató úr elhalálozása
miatt megüresedett intézményvezetői álláshelyre pályázatot írt
ki. A pályázati határidő 2009.szeptember 30-án lejár.
Felkéri az igazgatóhelyettest, gondoskodjon arról, hogy a nevelőtestület
létrehozza a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosított
11/1994./VI.8./MKM.sz.rendelet 12.§.64/ bekezdése értelmében az elnökből
és két tagból álló előkészítő bizottságot.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Békés megye Közgyülésének kezdeményezésére a megyében lévő önkormányzatokkal a
gáz-energia közös beszerzésére az önkormányzatra és a fenntartása alatt lévő
intézményekre is kiterjedő szindikátusi szerződést köt. Ennek értelmében a
földgázvásárlásra fennálló hatályos szerződéseket az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt szolgáltatóval
november 1-i hatállyal fel kell mondani. A Zrt megkereste és kérte, hogy a
képviselőtestület mondja fel a hatályos szerződéseket.
Az erről szóló határozati javaslatot tartalmában ismertette a testülettel:
„Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
tekintettel arra, hogy a Békés megyei önkormányzatokkal, az önkormányzatra és
a fenntartása alatt álló intézményekre is kiterjedő
Szindikátusi Szerződést kötött a gáz-energia közös
beszerzésére, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel,
földgázvásárlásra fennálló hatályos szerződéseket, 2009. november 1.
napi hatállyal felmondja az alábbi felhasználási helyekre:
Intézmény neve

Telephely címe

József Attila Általános Művelődési Központ 5820 Mezőhegyes, Kórház u. 24/1.
Zója telepi iskola
József Attila Általános Művelődési Központ –
5820 Mezőhegyes, Szent György tér 10.
Diákotthon
József Attila Általános Művelődési Központ 1. sz. Óvoda, Kozma Ferenc u. 17.
József Attila Általános Művelődési Központ

Könyvtár épület, Mezőhegyes, Petőfi Sétány
3.

József Attila Általános Művelődési Központ 2. sz óvoda, Mezőhegyes, Ruisz Gy. U. 2.
József Attila Általános Művelődési Központ

Művészeti iskola, Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 1.

József Attila Általános Művelődési Központ 3.sz. óvoda, Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
József Attila Általános Művelődési Központ Nagyiskola, Mezőhegyes, Szent György tér 1.
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.22.

Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.10.

Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.

Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal

5820 Mezőhegyes, Posta u. 8.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 15.

ÖNO
CSGK
Pszichológusi rendelő
Kertészet
Fogászat
Várkonyi Rendelő
Szegvári rendelő
Gyermekorvosi rendelő
Védőnők
Komlós Hús
Start-Comp
Városellátó
Tűzoltószertár
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa a szolgáltatót.
Határidő. 2009.szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester”

5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 26.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 15.
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 1.
5820 Mezőhegyes, Hild János u. 5.
5820 Mezőhegyes, Hild János u. 5.
5820 Mezőhegyes, Posta u. 15.
5820 Mezőhegyes, Posta u. 15.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 15.

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek a határozati javaslat határozattá
emelését.
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:
316/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
tekintettel arra, hogy a Békés megyei önkormányzatokkal, az önkormányzatra és
a fenntartása alatt álló intézményekre is kiterjedő
Szindikátusi Szerződést kötött a gáz-energia közös
beszerzésére, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel,
földgázvásárlásra fennálló hatályos szerződéseket, 2009. november 1.
napi hatállyal felmondja az alábbi felhasználási helyekre:
Intézmény neve

Telephely címe

József Attila Általános Művelődési Központ 5820 Mezőhegyes, Kórház u. 24/1.
Zója telepi iskola
József Attila Általános Művelődési Központ –
5820 Mezőhegyes, Szent György tér 10.
Diákotthon
József Attila Általános Művelődési Központ 1. sz. Óvoda, Kozma Ferenc u. 17.
József Attila Általános Művelődési Központ

Könyvtár épület, Mezőhegyes, Petőfi Sétány
3.

József Attila Általános Művelődési Központ 2. sz óvoda, Mezőhegyes, Ruisz Gy. U. 2.
József Attila Általános Művelődési Központ

Művészeti iskola, Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 1.

József Attila Általános Művelődési Központ 3.sz. óvoda, Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
József Attila Általános Művelődési Központ Nagyiskola, Mezőhegyes, Szent György tér 1.
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.22.

Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.10.

Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.

Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal
ÖNO
CSGK
Pszichológusi rendelő
Kertészet
Fogászat
Várkonyi Rendelő
Szegvári rendelő
Gyermekorvosi rendelő
Védőnők
Komlós Hús
Start-Comp
Városellátó
Tűzoltószertár
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa a szolgáltatót.
Határidő. 2009.szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester”

5820 Mezőhegyes, Posta u. 8.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 15.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 26.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 15.
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 1.
5820 Mezőhegyes, Hild János u. 5.
5820 Mezőhegyes, Hild János u. 5.
5820 Mezőhegyes, Posta u. 15.
5820 Mezőhegyes, Posta u. 15.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 15.

Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy lehetőség van EU-s
önerő alap támogatására pályázatot benyújtani.
Kéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az Eu-s önerő alap pályázati feltételeit a
19/2009./IV.8./Ö.sz.rendelet tartalmazza. Az egyik feltétele a rendelet 2.§./3/ bekezdés c./
pontja szerint, hogy az önkormányzat 2007-ben és 2008-ban is ÖNHIKI támogatásban
részesüljön.

- 31 Mezőhegyes 2008-ban nem kapott ilyen támogatást, tehát véleményük szerint nem
pályázhatnak. Ezen túlmenően a Centrál felújítására benyújtandó pályázat feltételei eleve
kizárják az Eu önerő alap igénybevételét. Ettől függetlenül a pályázatokat elkészítik a térség
országgyülési képviselőjének kérésére. A pályázatok a következők:
1. ÁMK közösségi terének felújítása, pályázható az önerő 40%-a,
2. Kossuth és Kozma F. utcák burkolatfelújítása, pályázatható az önerő 50%-a,
3. Centrál felújítása, pályázható a közel 30 millió forint 30%-a.
Dr.Kerekes György képviselő az üléstermet elhagyta, a továbbikaban a képviselőtestület
munkájában nem vett részt, távolléte a képviselőtestület határozatképességét nem
befolyásolta.
Csanádi István polgármester: Kolozsi úr tájékoztatását a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi bizottság is megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok javasolják a pályázatok benyújtását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
317/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzatok és jogi személyiségű társulások
európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése
2009.évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009./IV.8./ ÖM.sz.rendelet
alapján pályázatot nyújt be
„”József Attila ÁMK közösségi terének fejlesztési
felújítására”
2009.
2010.
Eu alaptól nyert forrás
8.531.991,- 40.850.000,Saját forrás
449.052,2.150.000,Összköltség
9.160.664,- 43.860.000,Eu önerő alaptól igényelt támogatás 179.621,860.000,/támogatási intenzitás 40%/
Vállalja, hogy a saját forrást a 2009. és 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
Utasítja a polgármestert a pályázat aktuális időpontban
történő benyújtására.
Határidő. 2009. szeptember 30.
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318/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzatok és jogi személyiségű társulások
európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése
2009.évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009.6IV.8. / ÖM.sz.
rendelet alapján az Eu- önerő alapra pályázat nyújt be
„Ipari területet és településrészt feltáró
út felújítására a Mezőhegyes Kossuth L. u.
és Kozma F. úton”
2009.
2010.
Eu alaptól nyert forrás
864.000,37.286.486,Saját forrás
96.000,4.142.071
összköltség
960.000,41.420.540,Eu önerő alaptól
Igényelt támogatás
48.000,2.071.020,/támogatási intenzitás 50%/
Vállalja, hogy a saját forrást a 2009. évi és 2010.évi költségvetésében
biztosítja.
Utasítja a polgármestert a pályázat aktuális időpontban
történő benyújtására.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
319/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
az önkormányzatok és jogi személyiségű társulások
európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése
2009.évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009./IV.8./ ÖM.sz.
rendelet alapján az Eu-önerő alapra pályázatot nyújt be
„a Centrál szálló felújítás-átalakítása”
2010.
Eu alaptól igényelt forrás
270.000.000,Saját forrás
30.000.000,Összköltség
300.000.000,Eu önerő alaptól igényelt támogatás 22.500.000,/támogatási intenzitás 75%/
Vállalja, hogy a saját forrást a 2010.évi költségvetésében
biztosítja.
Utasítja a polgármestert a pályázat aktuális időpontban
történő benyújtására.
Határidő: 2009.szeptember 30.
Felelős: Csanádi István polgármester

- 33 Csanádi István polgármester: A képviselőtestület augusztus 27-i rendkívüli ülésén
döntött arról, hogy 6 vállalkozástól kér árajánlatot a József Attila ÁMK 1.2.3.sz. óvodája
felújítására.
A felkérésre három vállalkozás a Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási Kft, az Acra
Építőipari Kft Battonya, és Madarász Lajos egyéni vállalkozó nyújtott be ajánlatot.
A pályázatokat a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
bontotta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság a három árajánlatot megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a legjobb
árajánlatot adó Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodás KFT-t bízza meg
a József Attila Általános Művelődési Központ 1.2.3.sz. óvodája felújítási munkálataival.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és az ÁMK 1.2.3.sz. óvodája felújítási munkálatainak elvégzésével
a Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási Kft ajánlattevőt bízza meg, a megbízási díjat
az általa megajánlott 6.250 e Ft +ÁFA összegben határozza meg.
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:
320/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési Központ
1.2.3.sz. óvodája az előzetes műszaki felméréseken
alapuló ajánlattételi dokumentációban szereplő felújítási munkálatival
a Mezőhegyes Létesítménygazdálkodási
Kft ajánlattevőt bízza meg. A megbízási díjat 6.250 e Ft+ ÁFA
összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert a vállalkozói szerződés
megkötésére.
Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az M Plusz Kft
biomassza alapú alternatív energia előállításával kapcsolatban küldött megkeresést.
Javaslata: a település adjon be pályázatot, vagy lízingeljen, vagy saját forrásból esetleg
hitelből vásároljon egy alternatív energiát előállító gépsort, amely mező és erődgazdasági
melléktermékből fűtőanyagot állít elő. A biomassza energetikai célú hasznosítására
elsősorban hagyományos agrártermelési ágazatokban keletkező mező- és erdőgazdasági
melléktermékek és hulladékok feldolgozásával hirdraulikus dugattyús, csigás présgéppel
előállított brikett vagy pellet készítésével van lehetőség.
Az önkormányzatok számára a közterület karbantartása során felgyülemlett zöldhulladék
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keretében alternatív energiaforrást állíthatna elő, amely kiválthatná a tüzelő formájában
nyújtott segélyt.
Kérdezi a testületet, kíván-e a témával érdemben foglalkozni ?
Szűcs Sándor képviselő: Ne foglalkozzanak vele.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy aki képviselő úr javaslatával, azzal ért
egyet, hogy az M Plusz Kft biomassza alapú alternatív energia előállításával
kapcsolatos megkeresésével érdemben ne foglalkozzanak, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 8 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
321/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az M Plusz Kft
biomassza alapú alternatív energia
előállításával kapcsolatos megkeresését
érdemben nem vitatja meg.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Kovács Andor
plébános úr megköszönte a Mezőhegyesi Katólikus Egyházközségnek nyújtott támogatást.
Csanádi István polgármester: A 2009. október 23-i koszorúzási ünnepségre 2009.
október 23-án de. 10 órakor kerül sor a Kopjafánál. Az önkormányzat nevében történő
koszorúzásra felkérem Dobi Ferenc és Dr. Guti Pál képviselő urakat.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Korábban arról volt szó, hogy a II. József krt és
Komlósi út kereszteződésében, tekintettel a balesetveszélyre, körforgalom
kialakítását tervezték. Erről van-e információjuk ?
Csanádi István polgármester: Sajnos, újabb információval nem tud szolgálni.
Uj Zoltán képviselő: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Szűcs képviselő társa
segítségével a köztemetőben, a bérlakás mellett lévő betontörmeléket elszállítatták,
melyet a horgásztó körüli partrendezéshez használtak fel. Ha a betontörmelék ismételten
felszaporodik, azt már nem tudják felhasználni. Azt nem tudja, hogyan került oda
betontörmelék, de az a véleménye, hogy azt meg kell szüntetni. Ha a temetőben munkát
végez valaki, kötelezni kell arra, hogy a keletkezett hulladékot elszállítsa. Erre
valamilyen megoldást kell találni.
Csanádi István polgármester: Akut probléma az illegális szemét lerakása. A
betontörmeléket nem kívülről hordják be, az a temetői sírokkal kapcsolatos felújítási és
egyéb munkálatokból eredő. Ezért annak van helye, az átrakó állomásra kell szállítani.
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Az elmúlt héten volt a Mezőhegyesi Református Egyházközség 125 éves, és 100 éves a
templom. Az ünnepi rendezvényen közel 300 fő, köztük Ő is részt vett. A szervezés
nagyszerű volt. A rendezvényen a magasrangú egyházi vezetés és a helyi gazdasági
vezetők is résztvettek,
Október 1-én 17 órakor kerül sor az ÁMK-ban a Zene világnapja alkalmából „Hangok és
Színek” elnevezésű rendezvényre.
Október 6-án az Aradi vértanúk emlékére a Katolikus templom falán lévő Gonzeczky
emléktáblánál ünnepi koszorúzásra kerül sor.
Október 8-án a helyi Szakképző iskola szakmai napot szervez,melyre várják
az érdeklődő diákokat.
Október 16-án az idősek napja kerül az ÁMK-ban megrendezésre, melyre várják
az idős embereket.
Október 23-án ünnepi koszorúzás a kopjafánál, azt követően az ÁMK szinháztermében
ünnepi műsorra kerül sor.
Október 23-án kerül sor a hagyományos futóversenyre, valamint az 56 km-es
kerékpártúrára.
Szűcs Sándor képviselő: A szemételhelyezésnek két neuralgikus pontja van a
18.majorban. A volt trafik mellett, és a volt tejház épület mellett lévő
konténerek mellé rakják le a szemetet. Félelmetesen felelőtlenek az emberek.
A konténer mellé teszik le, a hulladékot amit a Településtisztasági kft nem szállít el.
Próbálják elérni a közterületfelügyelő segítségével, kik azok a személyek,
akik nem a konténerbe helyezik a szemetet. Ebben a kérdésben próbáljanak meg
lépni.
Polgármester úrnak milyen információja van a térfigyelő rendszer megvalósításának
lehetőségéről ?
Csanádi István polgármester: A térfigyelő rendszerre benyújtandó pályázathoz
a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság felé továbbították a szándéknyilatkozatot,
az eredményről a Rendőrség még nem tájékoztatott.
Felháborítónak tartja azt, hogy a konténerek mellé teszik le a szemetet. A
közterületfelügyelőt megbízhatják azzal, hogy figyelje, kik teszik a konténer mellé
a szemetet, abban pesszimista, hogy lesz-e eredménye.
Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját és
napirendjeit:
2009. október 27-én 16 óra
1. Alapszolgáltatási Központ tevékenységének, munkájának értékelése, ezen belül:
a./ tájékoztató az intézménynél lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Hupucziné Györki 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 városi főépítész
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Előadó: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
322/2009./IX.29./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
következő ülését 2009. október 27-én
16 órában állapítja meg, az alábbi napirendekkel:
1. Alapszolgáltatási Központ tevékenységének, munkájának értékelése, ezen belül:
a./ tájékoztató az intézménynél lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Hupucziné Györki 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 városi főépítész
3.

Mezőhegyes Hild J.u.2.sz. alatti ingatlan hasznosításának lehetőségei.
Előadó: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte
Dr.Szegvári Péter képviselő urakat.

Krcsméri Tibor és

Csanádi István polgármester: A következő előterjesztésekben a képviselőtestületnek
önkormányzati hatósági ügyben kell döntenie, ezért a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990.évi LXV.tv. 12.§./4/ bekezdés a./ pontja alapján zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző
Krcsméri Tibor
Dr.Szegvári Péter
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

