Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
XVIII/2009.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. november 10-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
Csomós Zsuzsanna képviselő
Dobi Ferenc képviselő
Dr. Guti Pál képviselő
Dr. Kerekes György képviselő
Hollós László képviselő
Krcsméri Tibor képviselő
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő
Szűcs Sándor képviselő
Uj Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Garamvölgyi Lászlóné
pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó
titkárságvezető
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Dr. Szegvári Péter képviselő
Meghívott: Antalné Erdélyi Dóra, Tarkó Gábor pályázók
Csanádi István polgármester: Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. A József Attila Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok elbírálása.
2. Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről szóló tájékoztató
3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 17/2009. (VIII.28.) Ö. sz.
rendelettel, valamint a 13/2009.(V.11.) Ö. sz. rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet.
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Egyebek
4. A Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatójának megkeresése
5. A József Attila Általános Művelődési Központ Közösségi Tér felújítására benyújtott
pályázatok elbírálása
6. Integrált városfejlesztés a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben c. DAOP-2009-5.1.2 D.A kódszámú pályázat akcióterületének módosításáról
szóló előterjesztés
7. Előterjesztés a „Különböző szolgáltatások beszerzése VI” tárgyában
8. Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési tervének kiegészítéséről szóló
előterjesztés
Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére
benyújtott pályázatok elbírálása.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület a József Attila Általános Művelődési
Központ igazgatója, Soós Attila 2009. július 14. napján történt elhalálozása miatt, a
256/2009.(VII.22.) kt. számú határozatával pályázatot írt ki az intézmény igazgatói
álláshelyének betöltésére.
A József Attila Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére, határidőben, 2009.
szeptember 30. napjáig 3 pályázat érkezett.
Pályázatot Antalné Erdélyi Dóra, Czenéné Zsolnai Irén és Tarkó Gábor nyújtott be.
Czenéné Zsolnai Irén pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek, mert nem igazolta a közoktatásról szóló, módosított 1993.évi LXXIX. tv. 18.§
(1) bekezdésében meghatározott, pályázati feltételként szereplő, legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlatot. Nem igazolta továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról módosított szóló 1992.évi XXXIII.tv.20.§(2) bekezdésében előírt büntetlen
előéletét és állampolgárságát. Nem csatolta a Kjt. 20/A. §. (7) bekezdésében megfogalmazott
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető,
illetve a Kjt.20/A.§ 5/b. pontjának rendelkezése alapján nyilatkozatát arról, hogy a
pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázó 2009. október 12. napján megküldött nyilatkozatában kifejtette, amennyiben a
pedagógus munkakörben eltöltött idő esetében a méltánylásra nincs lehetőség, abban az
esetben pályázatát visszavonja. Ha a képviselőtestület eltekint a pályázati feltételként
meghatározott, 5 éves, pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattól, úgy hozzájárul
a nyilvánossághoz, és a betekintéshez.
A pályázati felhívásban, pályázati feltételként megfogalmazott, legalább 5 év, pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlattól a képviselőtestület nem tekinthet el, ezért
javaslom, Czenéné Zsolnai Irén pályázó pályázatát zárja ki.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
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A határozatot a polgármester kihirdette:
377/2009./XI.10./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a József Attila Általános Művelődési Központ
igazgatói álláshelyére pályázó Czenéné Zsolnai Irént
kizárja, tekintettel arra, hogy pályázata nem felel meg
a pályázati kiírás feltételeinek, mivel nem igazolta a
közoktatásról szóló, módosított 1993.évi LXXIX. tv.
18.§ (1) bekezdésében meghatározott, pályázati
feltételként szereplő, legalább 5 év pedagógus-munkakörben
szerzett szakmai gyakorlatot. Nem igazolta továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992.évi
XXXIII.tv.20.§(2) bekezdésében előírt büntetlen
előéletét és állampolgárságát.
Határidő: azonnal
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Antalné Erdélyi Dóra és Tarkó Gábor pályázata a pályázati
kiírásnak mindenben megfelel.
Az Igazgatóválasztást Előkészítő Bizottság az eljárási szabályoknak eleget tett, az erről szóló
dokumentumokat benyújtotta, melyet a képviselőtestület tagjai a pályázatokkal együtt
megkaptak.
A képviselőtestület tagjai megkapták továbbá Mucsi Tiborné közoktatási szakértő szakértői
véleményét is a József Attila Általános Művelődési Központ magasabb vezetői állására
benyújtott pályázati programokról.
A Művelődési-és Sportbizottság a pályázatokat megvitatta, a csatolt dokumentumokat
megvizsgálta, a pályázókat meghallgatta.
A Bizottság a kialakított véleményről a későbbiek során tájékoztatja a testületet.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó Antalné Erdélyi Dóra és Tarkó Gábor
írásban nyilatkozott arról, hogy nyílt ülésen kérik meghallgatásukat.
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a pályázókat ABC sorrendben hallgassa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Kérdezi Antalné Erdélyi Dórát, hogy kívánja-e pályázatát
szóban kiegészíteni?
Antalné Erdélyi Dóra, pályázó: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, polgármester
urat, jegyző asszonyt és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, és minden érdeklődőt.
Elmondja, hogy azért szeretne az intézmény igazgatója lenni, mert azt szeretné, ha ez az
intézmény továbbra is jól működne, megőrizve az eddigi értékeket, és újakat is generáljanak,
amely a város és a kistérség fejlődését segíti elő. A jelenlévők ismerhetik a városhoz való
kötődését, nagyon szeretne még többet tenni az intézményért.
Csanádi István polgármester: Kéri, akinek kérdése van a pályázóhoz, tegye meg.
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Szűcs Sándor képviselő: Mindkét pályázónak ugyanazt a kérdést szeretné feltenni.
Csanádi István polgármester: Felkéri Tarkó Gábor pályázót, hogy az üléstermet hagyja el.
Tarkó Gábor pályázó az üléstermet elhagyta.
Szűcs Sándor képviselő: Bizonyára mindkét pályázó ismeri az ÁMK finanszírozási
modelljét. Tisztában van Ön is a város nagyon rossz költségvetési helyzetével. A
pályázatokban a költségvetési rész a legkevésbé kidolgozott. Milyen lehetőségeket lát az
anyagi problémák kezelésére?
Antalné Erdélyi Dóra, pályázó: A költségvetési rész a legnehezebb, takarékoskodni kell.
Egyik lehetőség a pályázatok minél szélesebb körű kihasználása. Kiadásokat ésszerűen át kell
gondolni, többek között az intézmény fűtéskorszerűsítésével is lehet költséget megtakarítani.
Uj Zoltán képviselő: A munkaközösségek leginkább az Ön pályázatát támogatják. A
testületnek ezzel talán megkönnyítik a döntését. Olyan vezetőt szeretne látni az ÁMK élén,
aki később elmondhatja, hogy olyan egyéniség lett, mint Soós Attila igazgató volt, vagy még
nagyobb. A pályázó hol egyes, hol többes számban beszél a pályázatában. Szeretné, ha
megőrizné az egyéniségét. Kéri, hogy a nem nyertes pályázót is értékes emberként kezelje
mindenki. Véleménye az előző kérdéshez, hogy a költségvetés nehéz helyzetén már
pályázatokkal nem lehet segíteni.
Antalné Erdélyi Dóra, pályázó: A pályázatban azért szerepel váltakozva az „én” illetve „mi”
kifejezés, mert a pályázat az Ő véleményét tükrözi, de csapatmunkáról van szó. A pályázat
helyzetelemzésen alapul, és az eredmények nem az általa elért eredmények, hanem a csapat
érdeme is.
A pályázótársával nincs konfliktusa. Nagyra értékeli Tarkó Gábort és a pályázatát is.
A pályázatában azért nem tért ki bővebben a költségvetésre, mert ő nem pénzügyi szakember,
de mindent megtesz annak érdekében, hogy jártasságot szerezzen a témában.
Csanádi István polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
További kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Köszöni Antalné Erdélyi Dóra pályázónak a kiegészítést.
Antalné Erdélyi Dóra pályázó az üléstermet elhagyta.
Csanádi István polgármester: Tarkó Gábor pályázót az ülésterembe kéreti.
Szűcs Sándor képviselő: Tisztában van Ön is a város nagyon rossz költségvetési helyzetével.
A pályázatokban a költségvetési rész a legkevésbé kidolgozott. Milyen lehetőségeket lát az
anyagi problémák kezelésére, a pénzügyi működés fenntartására?
Tarkó Gábor pályázó: A fórumokon kifejtette, hogy az oktatás terén mindig lesz állami
normatíva, viszont a közművelődés ebből a szempontból bonyolultabb kérdés.
A nehéz anyagi helyzeten lehet segíteni pályázatok benyújtásával, valamint a gyereklétszám
növelésével is. Ez utóbbi ötletét sokan irreálisnak tartják. A megye legnagyobb kultúrházának
kellene idevonzania a környező települések gyermekeit. Újfajta kurzusokat lehetne bevezetni.
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Az ÁMK egyre inkább egy általános iskola, mint Művelődési Központ. Inkább abba az
irányba tevékenykedne, hogy Művelődési Központ legyen, színes programokkal.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A Tarkó úr kétszer is megemlítette a közművelődés kérdését.
Mucsi Tiborné közoktatási szakértő szakértői véleménye is ezt emelte ki az Ön erősségének.
Amennyiben nem Ön nyerné el az ÁMK igazgatói székét, akkor az igazgatói-helyettesi állást
elvállalná-e?
Tarkó Gábor pályázó: Sajnos ez ennél sokkal bonyolultabb kérdés. A pályázati kiírás olyan
feltételeket tartalmaz, amelynek Ő nem felel meg. Ennek ellenére benyújtja a pályázatot az
igazgató-helyettesi állásra.
Uj Zoltán képviselő: Az igazgató-helyettesi pályázatokat nem a képviselőtestület fogja
elbírálni.
Sok dolgot a pályázóról most tudott meg a pályázatából, mely nagyon terjedelmes lett.
Antalné Erdélyi Dóra pályázónak is elmondta, hogy a Munkaközösségek őt ajánlják
igazgatónak. A testület nem tud szakmai oldalról dönteni. Eddig sajnos az volt a jellemző,
hogy a nem nyertes pályázót „támadás érte”, hogy miért nyújtotta be pályázatát. Mindketten
akkora értékek a városnak, hogy kár volna bármelyiktől „megválni”. Nagy dilemma számára,
hogy melyik pályázót válassza. A költségvetés sokkal bonyolultabb annál, hogy azt
pályázatokkal helyre lehetne hozni.
Tarkó Gábor pályázó: Barátságos légkörben zajlott eddig is az igazgató választás, Biztos
benne, hogy bárki győz, annak semmilyen utóhatása nem lesz a közös munkájukra. Tiszteli,
becsüli Antalné Erdélyi Dórát. A szakértőnek teljesen igaza van abban, hogy a pályázótársa
jobban ért a közoktatáshoz. Természetes, hogy kevesebb információval rendelkezik az
intézményi adatokról, hiszen Antalné Erdélyi Dóra jelenleg is ott dolgozik. Kritikát nem sokat
kapott, csak azt, hogy sok elképzelése irreális.
Dr. Guti Pál képviselő: Ismeri Tarkó Gábort évek óta, gratulál a rátermettségéhez. A
fórumok zöme Antalné Erdélyi Dórát támogatja. Elgondolkozott azon, ha a Tarkó úr helyébe
lenne, és győztes pályázónak hirdetnék ki, kellemetlenül, zavartan érezné magát egy olyan
közösségben, ahol nem szívesen látják. Ha diktátor lenne, akkor Antalné Erdélyi Dórát
választaná az ÁMK igazgatójának, Tarkó Gábor urat pedig polgármesternek a jövő évi
polgármester-választáson.
Csanádi István polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
További kérdés, vélemény nem volt.
Antalné Erdélyi Dóra az ülésterembe visszaérkezett.
Csanádi István polgármester: Felkéri a Művelődés-és Sportbizottság elnökét, tájékoztassa a
képviselőtestületet a bizottság véleményéről.
Hollós László képviselő, a Művelődés és Sportbizottság elnöke: A bizottság az ÁMK
igazgatói pályázatával kapcsolatos napirendet megtárgyalta. Tekintettel arra, hogy a három
pályázó közül a pályázati kiírásnak csak kettő felelt meg, a bizottság a 3. pályázatot nem
vitatta meg, azt figyelmen kívül hagyta, és érvénytelennek tekintette.
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A bizottság a pályázókat meghallgatta, a pályázatokat megvitatta és egységesen foglalt állást,
hogy a két tehetséges mezőhegyesi fiatal, - Antalné Erdélyi Dóra és Tarkó Gábor részérőlszellemi termékeként két jó és színvonalas pályázat került benyújtásra.
A két fiatal közül az ÁMK igazgatói posztjára Antalné Erdélyi Dórát javasolja, bízva abban,
hogy Tarkó Gábor - eddigi munkáját elismerve- képességeit továbbra is kamatoztatni fogja a
város érdekében.
Dr. Kerekes György képviselő: Két kiváló felkészültségű fiatal szakember nyújtott be
pályázatot. Nagy dilemmát okoz majd a testületnek a döntés. Megköszöni mindkettőjük
munkáját, amit a város érdekében végeztek, megköszöni, hogy ilyen szép pályázatot
nyújtottak be. Sajnálja, hogy ÁMK igazgatói és az Általános Iskola igazgatói posztját egy
személy töltheti be az SZMSZ-ben foglaltak alapján. Mindkettőjüket szívesen látná ezeken a
posztokon. Jó lenne, ha a két fiatal egymásra számítva vinné ezt az intézményt.
Csanádi István polgármester: Nagyon értékes gondolatokat tartalmazó pályázatokat
olvasott. Mindkét pályázónak vannak erősségei. A döntés nagyon nehéz lesz. A két fiatal
megnyilvánulása nagyon szimpatikus számára.
Javasolja a testületnek, hogy a pályázatokról titkos szavazással döntsön.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
A határozatot a polgármester kihirdette:
378/2009./XI.10./kt.sz határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az ÁMK igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok
elbírálására a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 12.§. /6/ bekezdése alapján
titkos szavazást rendel el.
Csanádi István polgármester: Felkéri Dr. Kerekes György képviselőt, az Ügyrendi
Bizottság elnökét, ismertesse a képviselőtestülettel a titkos szavazás módját.
Dr. Kerekes György képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a
képviselőtestülettel a titkos szavazás módját. A szavazólapon a pályázók neve ABC
sorrendben szerepel. Érvényes a szavazat akkor, ha egy jelölt nevét egyenes vonallal „-------„aláhúzzák, a másik jelölt nevét szabadon hagyják, vagy két egymást metsző vonalat tesznek
a pályázó neve mellé. Minden más jelölés, ha a szavazólapon a jelöltek nevét érintetlenül
hagyták, vagy minden jelölt nevét egyenes vonallal „-------„ áthúzták, vagy további nevet
írnak rá, érvénytelen. A titkos szavazás akkor eredményes, ha a jelölt a minősített többséghez
szükséges 8 szavazatot megkapja.
Csanádi István polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás
lebonyolítására. A szavazás idejére szünetet rendel el.
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül.
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Szünet után:
Csanádi István polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a titkos
szavazás eredményét.
Dr. Kerekes György képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a szavazatokat
megszámlálta. A 13 leadott szavazatot érvényesnek találta. A 13 érvényes szavazatból
Antalné Erdélyi Dóra pályázó 8 szavazatot, Tarkó Gábor pályázó 5 szavazatot kapott, a
szavazás eredményes volt.
Csanádi István polgármester: A titkos szavazás eredményeként megállapította, hogy a
képviselőtestület Antalné Erdélyi Dóra pályázatát fogadta el, és 2009. december 1. napjától
2015. július 31. napjáig a József Attila Általános Művelődési Központ igazgatójává kinevezte.
Az igazgató illetménye a Kjt-ben foglaltak alapján
Besorolás szerinti kötelező alapilletménye: 155.400,A 138/1992.(X.8.) Korm.rendelet 14/C.§ (1) bekezdésének b./ pontja értelmében,
intézményvezetői megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a
közalkalmazotti pótlékalap 250 %-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem
haladja meg a heti 2 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a
vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el.
A pótlék mértéke jelenleg 20.000,-Ft/hó.
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az igazgató vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ban,
azaz 50.000,-Ft-ban állapítsa meg.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Csanádi István polgármester: Az előző döntések figyelembevételével javasolja a
testületnek, hogy Antalné Erdélyi Dóra bérét a Kjt-ban foglaltak alapján 155.400,-Ft
alapilletményben, vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ban, azaz 50.000,-Ft-ban állapítsa meg.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
379/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva Antalné Erdélyi Dóra
Mezőhegyes, Kozma F.utca 21/F.1/2. szám alatti lakost,
a József Attila Általános Művelődési Központ határozatlan
időre foglalkoztatott közalkalmazottját
2009. december 1. napjától 2015. július 31. napjáig
az Általános Művelődési Központ igazgatójának kinevezi.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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módosított 1992. évi XXXIII. tv-ben foglaltak alapján
155.400,-Ft alapilletményben, vezetői pótlékát a
pótlékalap 250%-ban, azaz 50.000,-Ft-ban
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Gratulál Antalné Erdélyi Dóra igazgatónak a kinevezéséhez.
Antalné Erdélyi Dóra, pályázó: Megköszöni a testület bizalmát. Igyekszik minden
energiájával az új feladatra koncentrálni. Szeretné mindenkinek megköszönni a támogatást:
kollegáknak és a családjának. Gratulál Tarkó Gábor pályázatához, és bár ellenfelek voltak
ebben a „csatában” köszöni, hogy a kettejük kommunikációjában ez nem nyilvánult meg.
2. napirendi pont: Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Városi
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és 3.
napirendi pontként az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 17/2009. (VIII.28.) Ö.
sz. rendelettel, valamint a 13/2009.(V.11.) Ö. sz. rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Javasolja a testületnek, hogy együtt tárgyalják a 2 napirendi pontot.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
Csanádi István polgármester: A rendelet tervezetet a Pénzügyi Bizottság megvitatta.
Kérdezi Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető asszonyt, van-e az előterjesztett
anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A III. negyedévi rendeletmódosítás és az
ahhoz kapcsolódó tájékoztató jelen ülésen való megtárgyalását az indokolja, hogy pályázatot
nyújthasson be az önkormányzat az egyéb működési célú pályázat utolsó fordulójára, amely
benyújtási határideje november 20.
A bevételek és a kiadások megközelítik az időarányos szintet. A saját bevételeknél
mutatkozik egy kisebb arányú bevétel kiesés, ez abból adódik, hogy a földművelésből
megtermelt termény értékesítése a IV. negyedévben kerül sor. A III. negyedévben jelentkezik
az iparűzési adó erőképesség növekedés. Az előző évhez képest 21-22 millió Ft-tal növekedett
az iparűzési adóerő képesség, erről indul a 2010-es év, mely nem pozitívum. A felhalmozási
bevételek nőttek, melyet a lakásértékesítések indukáltak.
Az ÖNHIKI egy bizonyos adóerő képességi szinthez képest lett megítélve. Félő, hogy az
ÖNHIKI-nek több mint a felét vissza kell fizetni.
98 milliónál magasabb a működési hitel, sajnos ekkora zárolásokat nem lehet véghezvinni.
A személyi juttatásoknál a kereset-kiegészítés úgy változott, hogy 2009. I. félévében
megszűnt a 13. havi juttatás, ami az azt megelőző évben minden közszolgálatban dolgozót
megilletett 1/12 havi mértékben Csak azok a dolgozók jogosultak a kereset-kiegészítésre, akik
bruttó keresete nem haladja meg a 131 e Ft-t. 2009. II. félévében további szigorítás, hogy
bruttó 131 e Ft-ig nem kerül leutalásra támogatás, ezt az önkormányzatnak kell
kigazdálkodnia. A tájékoztató IV. pontja ismerteti a pályázatokat.
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Csanádi István polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
javaslatát.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a napirendet megvitatta.
Javasolja a tájékoztató elfogadását, és a rendelettervezet rendeletté emelését.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy Mezőhegyes Városi
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
fogadja el.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
380/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Csanádi István, polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát
fogadja el, és az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 17/2009. (VIII.28.) Ö. sz.
rendelettel, valamint a 13/2009.(V.11.) Ö. sz. rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta.
/Szavazati arány megfelel az SZMSZ-ben foglaltaknak/
24/2009./X.28./Ö.sz. rendelet
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
17/2009. (VIII.28.) Ö. sz. rendelettel, valamint a
13/2009.(V.11.) Ö. sz. rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. sz.
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
4. napirendi pont: Egyebek
Csanádi István, polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés Megyei Vízművek Zrt.
vezérigazgatójának megkeresését. /1. számú melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva./
A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2009. október 15-i Közgyűlésén jóváhagyta az
Együttműködési Szerződés mellékletét képező Üzemeltetési Szerződésnek, és a Víz-és
Csatornaszolgáltatás díjképzési Szabályzatának módosítását.
A módosítás hatályba lépésének feltétele az Együttműködési Szerződést aláírt, valamennyi
részes fél önkormányzat által megadott elfogadó nyilatkozat rendelkezésre állása.
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Kéri a Képviselőtestületet, az Együttműködési Szerződés mellékletét képező Víz-és
Csatornaszolgáltatás Díjképzése Szabályzatának és Üzemeltetési Szerződésének módosítását
fogadja el, és hatalmazza fel a Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságának elnökét, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Szabályzatot és Üzemeltetési
Szerződést ellenjegyezze, hitelesítse, és hatalmazza fel a fenti tartalmú nyilatkozatok
aláírására.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
381/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a Békés Megyei Vízművek Zrt. Együttműködési
Szerződés mellékletét képező Víz-és Csatornaszolgáltatás
Díjképzése Szabályzatának és Üzemeltetési Szerződésének
módosítását elfogadja, felhatalmazza a Békés Megyei
Vízművek Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési
Szabályzatot és Üzemeltetési Szerződést ellenjegyezze, hitelesítse.
Utasítja a polgármestert fenti tartalmú nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István, polgármester: Az ÁMK Közösségi Tér felújítására benyújtott pályázatokat
a Bíráló Bizottság a mai nap folyamán újratárgyalta, az erről szóló előterjesztést a testület
tagjai az ülés előtt megkapták. /2. sz. melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva./
Felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, és a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Dr. Kerekes György a Közbeszerzési Bizottság elnöke: Az ülésen részt vett Dr. Varga Imre
ügyvéd úr is, megnézték a beérkezett ajánlatokat. A bizottság azt az álláspontot alakította ki,
hogy a BÓLEM Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 87. §. (1) bekezdése alapján. A másik két
pályázó pályázata is érvénytelen a Kbt. 92. §. c.) pontja alapján, mert nem tettek a
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
A munkaterület átadási időpontja nem szerepel megfelelően a pályázati kiírásban, pedig az
idő nagyon fontos tényező.
A bizottság javasolja, hogy a beruházás megvalósítására új közbeszerzési eljárást írjon ki a
képviselőtestület.
Agonás János képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
Közbeszerzési Bizottsággal egyetértésben javasolja a BÓLEM Kft. ajánlatának érvénytelenné
nyilvánítását, és új közbeszerzési eljárás kiírását.
Csanádi István, polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a „József Attila ÁMK közösségi
terének fejlesztése, felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok
elbírálásánál a BÓLEM Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) ajánlatát nyilvánítsa
érvénytelennek a Kbt. 87.§. (1) bekezdése alapján, és a közbeszerzési eljárást is nyilvánítsa
eredménytelennek a Kbt. 92. §. c.) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az érvényes
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ajánlatot benyújtó ajánlattevők nem tettek a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel megfelelő ajánlatot.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
382/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a „József Attila ÁMK közösségi terének fejlesztése, felújítása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálásánál
úgy határozott, hogy a BÓLEM Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.)
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 87.§. (1) bekezdése alapján.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja
a Kbt. 92. §. c.) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevők nem tettek a rendelkezésre
álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
A képviselőtestület új közbeszerzési eljárást ír ki.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István, polgármester: A képviselőtestület tagjai megkapták az „Integrált
városfejlesztés a komplex programmal elősegítendő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben” című, DAOP-2009-5.1.2. DA kódszámú pályázat akcióterületének
módosításáról szóló előterjesztést. / 3. sz. melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Centrál pályázat beadásához szükséges volt az Integrált Városfejlesztési Stratégia
kidolgozása, melyben akcióterületet kellett kijelölni.
A képviselőtestület az augusztus 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén a Kozma F.utcaMájus 1.tér - Fekete tó- Kossuth utca- II.József krt. - Posta utca- Petőfi sétány által határolt
területet jelölte ki.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükség volt a KSH által szolgáltatott
adatokra, melyeket a Posta utca- Kozma F. utca 11-23. valamint 22-32. szám – Kossuth utcaII. József krt. által lehatárolt területre tud biztosítani.
Fentiek tekintetében szükséges a képviselőtestület 260/2009.(VIII.17.) kt.sz. határozatának
módosítása.
Kéri a képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot
emelje határozattá.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Mi ennek az oka?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A KSH-nak a döntést követően elküldte a szerződéstervezetet, akik másfél hónapig nem szolgáltattak adatokat, majd ez idő letelte után Dr. Király
Tünde pályázatíró érdeklődött az adatok felől, akkor derült ki, hogy csak akkor tudnak adatot
adni, ha lehatárolt területet kér az önkormányzat.
Csanádi István, polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a határozati javaslatot emelje
határozattá.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
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A határozatot a polgármester kihirdette:
383/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az Integrált Városfejlesztés
a komplex programmal segítendő leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben c. DAOP-2009-5.1.2. DA
kódszámú pályázati kiírásra, a 260/2009.(VIII.17.) kt. számú
határozatában megjelölt akcióterületet az alábbiak szerint módosítja:
„Posta u.- Vasút - Kozma u. 11.-23. sz. valamint 22.-32. sz. Kossuth utca- II. József krt.”
Határidő: azonnal
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István, polgármester: A képviselőtestület tagjai a rendkívüli testületi ülés előtt
megkapták „A különféle szolgáltatások beszerzése VI” tárgyában készült előterjesztést.
A képviselőtestület egyszerű közbeszerzési eljárást indított, melynek lefolytatásával a Lucsik
és Társa Kft-t bízta meg.
A közbeszerzési eljárásban, határidőben 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az ajánlattevővel
szemben kizáró ok nem volt megállapítható, pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai
alkalmasságát megfelelően igazolta, ajánlatát az előírt formai és tartalmi követelményeknek
megfelelően készítette el és nyújtotta be.
Az Inventive-Royal Tanácsadó-és Szolgáltató Kft. (Szeged, Pálfy u.75.) nettó 13.620.000,-Ftért vállalta a munka elvégzését.
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseként az InventiveRoyal Tanácsadó-és Szolgáltató Kft-t hirdesse ki, és az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot emelje határozattá.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
384/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
1.
a „Különféle szolgáltatások beszerzése VI.” tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárás során az Inventive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
( 6725 Szeged, Pálfy u. 75.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2.
A Képviselőtestület a „Különféle szolgáltatások beszerzése VI.”
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja.
3.
A Képviselőtestület a „Különféle szolgáltatások beszerzése VI.”
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként az
Inventive-Royal Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 6725 Szeged, Pálfy u. 75.
ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy aktuális időpontban
gondoskodjon a 13.620.000,- Ft nettó bekerülési költségű megbízási
szerződés megkötéséről.
Határidő: 2009. november 11. a határozat továbbítására
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István, polgármester: A Maroshát turisztikai pályázattal kapcsolatban Kolozsi
József műszaki csoportvezető érdeklődött arról, hogy a DARFÜ a kiviteli árajánlatokat
milyen szempontból vizsgálja, tekintettel arra, hogy a testület a múlt ülésén döntést nem
hozott ennek a kérdésnek a megválaszolásáig.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázat menedzselőjéhez, Szuda Zoltánhoz
fordult segítségért, aki azt a választ adta, hogy a nem legolcsóbb ár elfogadása esetén alá kell
támasztani az értékelést.
Szűcs Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 2009. október 26-i együttes bizottsági ülésén megtörtént a
Maroshát gyalogtúra útvonalak pihenőhelyeinek kivitelezésére benyújtott pályázatok bontása.
A Maroshát gyalogtúra útvonalak pihenőhelyeinek kivitelezésére 4 vállalkozótól kértek
árajánlatot, ezzel szemben 2 pályázat érkezett. Az egyik ajánlat Angyal László Mezőhegyes,
Munkácsy u. 27. szám alatti vállalkozótól érkezett, ajánlatában 6, 4 millió Ft szerepel, és a
kivitelezési időt 2009. november 1 és november 15 között vállalta. A másik ajánlatot
Madarász Lajos mezőhegyesi vállalkozó nyújtotta be 6.559.510 Ft összegben.
Azért Madarász úr pályázatát javasolja a bizottság elfogadásra, mert jóval részletesebb
pályázati dokumentációt nyújtott be, és a két árajánlat összege között minimális a különbség.
Dr. Kerekes György képviselő: A pályázati kiírásban nem szerepeltek konkrét kritériumok.
Ez baj.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Kéri a képviselőtestületet, hogy abban az esetben, ha
Madarász úr ajánlatát fogadja el, elfogadható módon indokolja meg döntését.
Uj Zoltán képviselő: Különbség lehet a két árajánlat összegében azért, mert Ő beszélt
Madarász Lajos vállalkozóval, aki a táblák oszlopának rögzítését ragasztásos módszerrel
számolta az ajánlatában, mely lényegesen drágább megoldás.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Indok lehetne az is, hogy az alapvető
kiírásban nem szerepelt ez a műszaki megoldás. Tehát alapvetően csak az egyik ajánlat
tartalmazza ezt a magasabb szintű műszaki megoldást.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Elképzelhető, hogy az ajánlatokban szereplő
árkülönbség oka a különböző műszaki megoldás.
Csanádi István, polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Maroshát túraútvonalak
építési munkálatainak elvégzésével Madarász Lajos egyéni vállalkozó (Mezőhegyes,
Gárdonyi u. 1/a.) ajánlattevőt bízza meg, a megbízási díjat az általa megajánlott 6.559.510 Ft
összegben határozza meg.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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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385/2009.(XI.10.)kt.számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Maroshát túraútvonalak pihenőhelyei
építési munkálatainak elvégzésével Madarász Lajos
egyéni vállalkozó (Mezőhegyes, Gárdonyi u. 1/a.) ajánlattevőt
bízza meg.
A megbízási díjat az általa megajánlott 6.559.510 Ft-ban
határozza meg, melynek fedezete a DAOP 2.1.1/E-2008-0027
kódszámú pályázaton elnyert összeg.
Utasítja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István, polgármester: Kéri a Képviselőtestületet, hogy a 2009. II. félévi
munkatervében a novemberi testületi időpontját november 24-e helyett november 30-ában
jelölje meg, és a –„Tájékoztató a 2009. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről” című
2. napirendi pontot napirendjéről vegye le, tekintettel arra, hogy a napirendet a
képviselőtestület jelen ülésen megtárgyalta.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
386/2009.(XI.10.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
368/2009./X.27./kt.sz határozatával elfogadott
2009. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
- a novemberi testületi ülés időpontja: 2009. november 30.
- a 2009. november 30-i ülése napirendjei közül
a „Tájékoztató a 2009. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről” című
2. napirendi pontot vegye le.
Csanádi István polgármester: A Kórház u. 24. szám alatti önkormányzati bérlakás haláleset
miatt megüresedett. A testületnek abban kell döntenie, hogy a bérlakást költségelven vagy
piaci alapon adja bérbe. Kéri a jegyzőasszony tájékoztatását.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A különbség a bérleti díj összegében van. A
költségelven kiadott lakások havi bérleti díja nem összkomfortos lakás esetén 325 Ft, piaci
elven pedig 390 Ft. A lakás felújítására az elmúlt időszakban nem költöttek.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában
álló Mezőhegyes, Kórház u. 24. szám alatti 2 szobás, 67 m2 alapterületű komfortoskomfortfokozatú bérlakást pályázati úton bérbeadásra hirdesse meg, és hatalmazza fel annak
hivatalos közlésére.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Csanádi István polgármester: Kéri testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az említett
bérlakást költségelven adja bérbe, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadta.
A képviselőtestület a részszavazati arányok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
387/2009.(XI.10.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában álló Mezőhegyes,
Kórház u. 24. szám alatti költségalapú 2 szobás,
67 m2 alapterületű komfortos-komfortfokozatú
bérlakást pályázati úton bérbeadásra meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására,
annak városi havilapban, a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és a város honlapján történő közzétételére.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Város
Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési tervének kiegészítéséről szóló előterjesztést.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az október 2-i ülésén a képviselőtestület jóváhagyta a
2010. évi ellenőrzési tervet. A 90 revizori napot igyekezett kihasználni az önkormányzat,
utóellenőrzésre plusz 10 napot kaptak, ezzel kell kiegészíttetni az ellenőrzési tervet.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a 2010. évi ellenőrzési tervet az
ismertetett utóellenőrzéssel egészítse ki.
A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
388/2009.(XI.10.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 359/2009./X.27./kt.sz határozatát melyben jóváhagyta
Mezőhegyes Város Önkormányzata belső ellenőrzési
tervét, az alábbi 5. ponttal egészíti ki:
„ 5.) Előző évben lefolytatott ellenőrzések utóellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya, címe
Az ellenőrzés célja

Befektetett eszközök nyilvántartásának vizsgálata
Annak értékelése, hogy az előző évben lefolytatott pénzügyi
ellenőrzések megállapításai alapján a hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott
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Az ellenőrzött szervezet
Az ellenőrzendő időszak
Az ellenőrzés ütemezése
Szükséges ellenőrzési kapacitás

feladatok megvalósultak-e.
során a vagyonvédelem megfelelően érvényesül-e.
Előző évben ellenőrzés alá vont intézmények
2009. év
2010. november hó
10 ellenőrzési nap

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás elnökének
Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
testületet a Centrál felújítására kiírt pályázatban foglaltakról, mégpedig az akcióterületek
vonatkozásában.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A testület augusztusi ülésén döntött arról, hogy az
Inventive Royal Kft. – Dr. Király Tünde- készíti el a Centrál felújítási pályázatot. Nagyon
bonyolult a pályázat, melynek kötelező része egy, az akcióterületen belül tevékenykedő külső
gazdasági társaság vagy vállalkozó bevonása a projektbe. A vállalkozásnak, vagy gazdasági
társaságnak a minimum 2 millió Ft-os beruházás 50%-os önerejét kell felvállalnia.
Ahhoz, hogy Dr. Király Tünde időben el tudja készíteni a pályázatot, a héten ki kell jelölni ezt
a vállalkozást.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Ezt meg kell hirdetni.
Csanádi István polgármester: Erre nincs idő, a héten dönteni kell.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A rövid határidőre tekintettel az a véleménye, hogy a
képviselőtestület bízza meg valamelyik bizottságát, aki dönt a kérdésben. Ő összeírja és
megkeresi azokat a vállalkozásokat, akik az akcióterületen belül tevékenykednek, és
potenciális jelöltek lehetnek.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésezzen a héten, és döntsön a kérdésben.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 23.§. (2) bekezdése alapján hatalmazza fel a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy kiválassza azt a 383/2009.(XI.10.) kt. számú
határozatban meghatározott akcióterületen belül működő vállalkozást, amely bevonható az
Integrált Városfejlesztés a komplex programmal segítendő LHH kistérségekben című DAOP2009-5.1.2./D pályázatba.
A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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389/2009.(XI.10.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 23.§. (2) bekezdése alapján
felhatalmazza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy kiválassza azt a 383/2009.(XI.10.)
kt. számú határozatban meghatározott akcióterületen
belül működő vállalkozást, amely bevonható az
Integrált Városfejlesztés a komplex programmal segítendő
LHH kistérségekben című DAOP-2009-5.1.2./D pályázatba.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Szűcs Sándor képviselő
Csanádi István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy komoly gondot okoz a falevél
tárolása, elszállítása. Tárgyalt Reich Imrével, az A.S.A. vezetőjével, aki 2 db 32 m3 konténert
ad, 300Ft/km a konténer kiszállítási díja, így egy fuvar 30.000 Ft+ÁFA költséget jelent.
Megkereste Túróczky János urat Mezőkovácsházán, aki 1 db 36 m3-es konténert tud
biztosítani 56.000 Ft költségért. Az A.S.A ajánlata kedvezőbb.
A testületnek döntenie kell, hogy melyik ajánlatot választja, illetve, hogy hol helyezi el a
konténert.
Szűcs Sándor képviselő: A második ajánlat többnek tűnik, de nem az. Ha az első esetben
felszámolják a rakodógép árát is, akkor lehet, hogy az A.S.A ajánlata nem kedvezőbb.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő az üléstermet elhagyta, a továbbiakban nem vett részt a
képviselőtestület munkájában. Távozása nem befolyásolta a képviselőtestület
határozatképességét.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a város területén keletkező
falevél tárolására, elszállítására Túroczky János mezőkovácsházi vállalkozó ajánlatát fogadja
el, és 2 darab 36 literes konténert helyezzen el a hulladékátrakó telepen, melynek költsége 56
e Ft/konténer.
A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
390/2009.(XI.10.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a város területén keletkező falevél
tárolására, elszállítására a Rekom-Bau Kft. Mezőkovácsháza,
Battonyai út 4. szám alatti vállalkozással köt megbízási szerződést.
A megbízási díjat ajánlatának megfelelően 56e Ft/konténer
összegben határozza meg, melynek fedezete a 2009. évi
költségvetés működési bevétele.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: Kéri a képviselőtestületet, hogy a 2009. évi szabadsága
terhére, 2009. november 12-ére 1 nap, 2009. november 30.- december 3-ig 4 nap szabadság
kivételét engedélyezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
391 /2009.(XI.10.) kt. számú 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. november 12-ére 1 nap,
2009. november 30.- tól december 3-ig 4 nap szabadság
kivételét engedélyezi.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Tájékoztatja a testületet, hogy a mai napon
megérkezett hozzá a Hársfa- Orgona- Vadrózsa –Vadrózsa -Kossuth utca útfelújításának ~ 94
millió Ft költségeit tartalmazó levél, mely összeg még nem foglalja magában a tervezési
költségek díját. A pályázat benyújtási határideje november 15, önerő 10%-os.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dobi Ferenc, Dr. Guti Pál
képviselőket.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a képviselőtestületnek kinevezési
ügyben kell döntenie, és az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezett bele, ezért a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12.§. /4/ bekezdés a.) pontja alapján
a képviselőtestület zárt ülést tart.
Kmf.
Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Dobi Ferenc
képviselő

Dr.Guti Pál
képviselő
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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