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Városi Polgármesteri Hivatal
Mezőhegyes, Kozma F. u.11.
10/2009.
Jegyzőkön yv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2009. december 14-én megtartott ülésének
nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc, Dr.Guti Pál,
Hollós László, Krucsóné Gergely Erzsébet, Krcsméri Tibor,
Dr. Szegvári Péter, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Dr. Kerekes György képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi
Ferenc aljegyző, Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási
Központ vezetője, Antalné Erdélyi Dóra ÁMK igazgatója,
Nagy János Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
vezetője, Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető vállalkozó,
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József
csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető,
Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő a testületi ülésre később érkezett meg.
Csanádi István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület mai ülése ünnepséggel kezdődik.
Felkéri az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit az ünnepi műsor előadására.
Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei ünnepi műsorát követően.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület 2009.november 30-i ülésén
úgy döntött, hogy 2009.évben”A köz szolgálatáért” kitüntető elismerést két arra
érdemes önkormányzati dolgozónak, Hollósné Havasi Helén közalkalmazottnak, óvoda
intézményegység-vezetőnek, és Kovács Istvánné köztisztviselőnek, gazdálkodási
ügyintézőnek adományozza.
Felkéri Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezetőt, hogy ismertesse a kitüntetettek
szakmai életútját. / szakmai életutak jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester: Gratulált és felkérte a kitüntetetteket, hogy a
képviselőtestület által adományozott kitüntető díjakat vegyék át.
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Kovács Istvánné köztisztviselő, gazdálkodási ügyintéző: Tisztelt képviselőtestület ! A
gondolatait szeretné a jelenlévőkkel megosztani. „ A köz szolgálatáért” ennek a szónak
milyen embert próbáló ereje van, ebben a rohanó, és embertelen világban, a közért tenni
nagy feladat. Végezte feladatát, könyvelt, 40 éve a számok világában él. Úgy érzi, ez a
kitüntetés rajta keresztül a pénzügyi csoporté is, akik a nyáron, amikor kórházban volt,
dolgoztak helyette is. Ezt nagyon köszöni, és Garamvölgyiné Magdika csoportvezetőnek
is, akinek szakmai tudása, embersége, segítőkészsége mindenki számára példaértékű lehet.
Köszöni a hivatal dolgozóinak és munkáltatójának valamint a képviselőtestületnek a
kitüntető díj adományozását.
Még egy kollégának, aki ma már nyugállományú, szeretne köszönetet mondani, Kiss
Ernőné Ágikának, akitől sok emberséget, szeretet kapott.
Hollósné Havasi Helén közalkalmazott óvoda intézményegység- vezető: A szakmai
életútjának ismertetése hallatán egy gyermekdal jutott eszébe, „nem hívott senki
magamtól jöttem én, nem kérte senki” Őt sem . Belőle fakadt a tettrevágyás és céltudatos
törekvés, hogy a kisgyermekeknek adjon, akiket imád. Erre törekszik kollégáival szemben
is . 1989-ben talán kevesen tudják, hogy a helyi Református Egyházközséget
szórványgyülekezetté akarták nyilvánítani. Szívügyének tekintette, hogy önálló
egyházközségként megmaradjon, és a gyönyörű templom is. Minden tudását összeszedte,
támogatókat keresett az egyháznál is. Az, hogy a parókia felújításának munkálatai
elkezdődhettek, köszönheti id. Miskucza Péternek, Bihari Lászlónak a volt cukorgyár
igazgatójának és Sovák Károlynak a szakmai segítséget. A parókia két év munkája
eredményeként 1991-ben elkészült és a lelkész beköltözhetett . Az elismerést nagyon
köszöni, de kollégái között is vannak tettre kész emberek, akik esetleg vágyhatnak erre
az elismerésre.
Nagyon köszöni mindenkinek az elismerést.
Csanádi István polgármester: Köszöni a kitüntettek bensőséges szavait.
Javasolja a testületnek, hogy folytassa munkáját.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a meghívón lévő
napirendeket vitassa meg.
Munkatervben szerepelő napirendek:
1. A Képviselőtestület 2010. I. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
2. „Út a munkához” program tapasztalatai, hatása a település arculatára, és a
munkanélküliség alakulására.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és
kiadásokról.
Előadó: Polacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. A lakosság tájékoztatása Mezőhegyes környezet állapotának elemzéséről,
értékeléséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
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Egyebek
5. Liptákné Faragó Eliza árajánlata a 2010.évi testületi ülések rögzítésére, közvetítésére.
6. A város településszerkezeti tervének elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása
7. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének nyertes
pályázat feltételeként történő módosítására.
8. Előterjesztés térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek
továbbfejlesztésével kapcsolatban.
9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló módosított 11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet módosításáról.
10. Előterjesztés Bríber László mezőhegyesi lakos vállalkozónak közterületen történő
térburkolat építésével kapcsolatos kérelméről.
11.Előterjesztés határozati javaslat módosításáról.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
Napirend előtt:
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót 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:
423/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a 271/2009, 279/2009, 332/2009,
305/2009, 313/2009,324/2009, 325/2009,
326/2009, 327/2009,33062009, 31/2009,
335/2009, 337/2009,338/2009, 340/2009,
341/2009,34362009,345/2009, 352/2009,
353/2009, 354/2009, 355/2009, 356/2009,
360/2009,361/2009, 364/2009,365/2009,
372/2009, 373/2009, 374/2009, 375/2009,
376/2009, 377/2009, 378/2009, 381/2009,
382/2009, 383/2009, 384/2009,
385/2009, 387/2009, 388/2009,
389/2009, 390/2009, 392/2009.
kt. sz. határozatok végrehajtásáról
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szóló beszámolót elfogadta.
1.Napirendi pont tárgya : A Képviselőtestület 2010. I. félévi munkaterve
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a 2010. I. félévi
munkaterv tervezetet.
Javasolja, hogy a márciusi ülés napirendjeit 3. napirendi pontként egészítsék ki a Pándy
Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegének tájékoztatójával, melyre előadónak dr.
Bánhegyi Róbert főorvos urat kérje fel a testület.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az Alapszolgáltatási Központ vezetője, Kunné
Horváth Izabella közvetlenül az ülés előtt kérelmet nyújtott be. Kérte, hogy a
képviselőtestület az április 20-i ülés 4. napirendi pontját „Átfogó értékelés a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról” című napirendet a februári ülésen tárgyalja meg.
Nem javasolja, nem véletlen, hogy az áprilisi ülés napirendjei között szerepel, ugyanis a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékeléséről jogszabály alapján május 31-ig kell
beszámolni. Kérte továbbá, hogy az intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolót ne a
második félévben, hanem a 2011. februári ülésen vitassa meg a testület. Ennek nincs
akadálya, de erről nem most kell döntenie a testületnek.
Csanádi István polgármester. Kéri, hogy aki az általa tett kiegészítő javaslattal,
azzal ért egyet, hogy a 2010.március 30-i ülés napirendjei közé 3. napirendi pontként
a Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegének tájékoztatóját felvegyék, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a 2010.évi munkatervet a
módosításnak 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:
424/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 2010. I. félévi munkatervét a módosításnak
megfelelően az alábbiak szerint hagyta jóvá:
2010. január 26.
1. A 2010. évi költségvetés
-első fordulóElőadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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2. A köztisztviselők 2010.évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok
meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. A képviselőtestület 2007-2010-ig szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtása,
a 2010. évi feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
4. Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2010.évi közfoglalkoztatási terve
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
2010. február 16.
1. A 2010.évi költségvetés
- második fordulóElőadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A 2009. évi költségvetésről szóló módosított 3/2009.(II.18.)Ö.sz. rendelet módosítása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2010. március 30.
1. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tájékoztatója:
- Mezőhegyes Városban végzett települési szilárd és folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról,
- részletes költségelszámolása a 2009. évi közszolgáltatási tevékenységéről.
Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella a Kft. ügyvezető igazgatója
2. Beszámoló Mezőhegyes Város Hulladékgazdálkodási Tervében foglalt feladatok
végrehajtásáról.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Településfejlesztési-és Környezetvédelmi Bizottság
3. Tájékoztató a Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegének
tevékenységéről.
Előadó: Dr. Bánhegyi Róbert főorvos
2010.április 20.
1. 2009. évi zárszámadás
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Belső ellenőr beszámolója az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzési
tevékenységről.
Előadó: Kolimár Márta, a Kolimár Könyvvizsgáló Kft ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Beszámoló a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Nagy János, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
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Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Varga Péterné Gyámhivatal vezető-főtanácsosa
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Csanádi István polgármester
Dr.Szegvári Péter, a Népjóléti Bizottság elnöke
Agonás János, a Pénzügyi Bizottság elnöke
2010.május 25.
1.Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ működésének törvényességi
ellenőrzéséről.
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Véleményezi: Művelődési-és Sportbizottság
2. Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központban a helyi oktatáspolitikai
célkitűzések előkészítéséről, a célkitűzések megvalósulásáról, az intézményben végzett
nevelő és oktató munka színvonalának értékeléséről lefolytatott ellenőrzéséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Művelődési-és Sportbizottság
3. Jelentés Mezőhegyes Város Esélyegyenlőségi Tervének teljesítéséről
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
4. Tájékoztató a település közrendjéről, és közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Takács Gyula alezredes, őrsparancsnok
5. Tájékoztató a Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: Balogh Lajos, az Egyesület elnöke
6. Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Baukó Levente, a Határrendészeti Kirendeltség vezetője
2010. június 29.
1. Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója a társaság működési rendjéről, különös
tekintettel a Mezőhegyesi Vízműrendszer üzemeltetésére.
Előadó: Dr.Csák Gyula, a Zrt. vezérigazgatója
2. Polgármesteri Hivatal beszámolója
Előadó: Hupucziné Győrki Julianna jegyző

2.Napirendi pont tárgya: „Út a munkához”program tapasztalatai, hatása a település
arculatára, és a munkanélküliség alakulására.
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták az írásos anyagot, melyet
együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megvitatott.
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Tekintettel arra, hogy együttes ülésen került megvitatásra, kéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja
a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke :
Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy annak ellenére, hogy a médiában a program kapcsán
eltérő vélemények hangzanak el, Mezőhegyesen a program működik, vannak ugyan
hiányosságok, de eredményt hozott. Bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a munkában
résztvevők munkaintenzitásán lehet javítani, és kell is. Az előrelépésre a 2010.évi
program nagyobb lehetőséget biztosít. Célszerűnek tartanák a program kapcsán más
települések tapasztalatait összegyűjteni, és azt 2010-ben hasznosítani.
A bizottságok javasolják a beszámoló elfogadását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a közfoglalkoztatási terv
végrehajtásáról az „Út a munkához” program tapasztalatairól szóló beszámolót 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:
425/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a 2009.évi közfoglalkoztatási terv
végrehajtásáról, az „Út a munkához”
program tapasztalatairól szóló,
a polgármester által előterjesztett beszámolót
elfogadta.
3. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a városi köztemető üzemeltetésével összefüggő
bevételekről és kiadásokról
Előadó: Polacsik Attila, a köztemető üzemeltetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Csanádi István polgármester: Üdvözli az ülésen megjelent Polacsik Attila urat.
A testület tagjai megkapták a tájékoztatót, melyet a Pénzügyi Bizottság
véleményezett.
Kérdezi Polacsik urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ?
Polacsik Attila városi köztemető üzemeltetője: Igen, annyit, hogy a 17-es parcellánál, az
urna sornál nincs járda, szakemberrel egyeztetett és azt saját erőből elkészítetti, az
önkormányzatnak ez költséget nem jelent. Tervezi a 18-as parcellánál egy urnasor
nyitását, és a tavasz folyamán ott is megépítésre kerül a járda.
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Tájékoztatójában utalt arra, hogy 2010-ben megkezdi a sírok adatainak számítógépre való
felvitelét. Ez egy hosszabb folyamat lesz, az, hogy ez milyen módon kerüljön
nyilvánosságra, interneten vagy a város honlapján, egyeztetést igényel.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A tájékoztatót jónak tartja, elfogadásra javasolja. A
üzemeltető munkájáról elismeréssel szól. Tudna-e összeállítani egy költségvetést arról,
hogy egy legolcsóbb temetés mibe kerül. Nagyon sok olyan család van, akik nem tudják
a hozzátartozójukat emberhez méltóan eltemettetni. Kéri az üzemeltetőt, hogy a költségről
tájékoztasson.
Polacsik Attila köztemető üzemeltetője : Nagyon sok a hamvasztásos temetés, és ezek
között sok az olyan, hogy a hamvat nem temetik el, hanem
hazaviszik. A sírhelyek árát a testület állapítja meg, a temetkezést pedig vállalkozó
végzi.
Ő csak üzemelteti a temetőt.. Ezért költségekről nem tud nyilatkozni.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő a testületi ülésre megérkezett.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a tájékoztatót együttes
ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
megvitatta, kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja.
Szűcs Sándor képviselő: A bizottságok a tájékoztatót megvitatták és javasolják a
testületnek elfogadásra. Az üzemeltetőtől kérdezi, a temetési költségben benne van a
kolumbárium és denaturált szesz ára ?
Polacsik Attila köztemető üzemeltetője: A kolumbárium az általános költségekben
bevételi és kiadási oldalon is szerepel, a denaturált szesz a búcsúztatás költségében
szerepel.

a

Szűcs Sándor képviselő: Abban az esetben, ha az üzemeltető a temetői sírhelyek
újraváltása tekintetében problémát tapasztal, lépnie kell.
Polacsik Attila köztemetőt üzemeltető : Megteszik a szükséges intézkedéseket. Más
temetőkben is megteszik, és a hozzátartozó előbb-útóbb jelentkezik.
Szűcs Sándor képviselő: Az ősz folyamán viharkár következtében megsérült sírokat
év végig helyreállítják .
Csanádi István polgármester: Örvendetes, hogy a bevétel és a kiadás mérlege pozitív.
Korábban ez nem így volt.
Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a tájékoztatót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta

az
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A határozatot a polgármester kihirdette:
426/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Polacsik Attilának, a köztemető
üzemeltetőjének a városi köztemető üzemeltetésével
összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját
elfogadta.

4. Napirendi pont tárgya: A lakosság tájékoztatása Mezőhegyes környezeti
állapotának elemzéséről, értékeléséről.
Előadó: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a beszámolót.
A beszámolót együttes ülésen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és
a Pénzügyi 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 bizottságok az előterjesztést megvitatták. Az anyag részletesen elemzi Mezőhegyes valós
és jövőbeni környezeti állapotát, annak kidolgozása részletes, mindenre kiterjedő. Minden
fontos kérdés kezelve van, meg van az elképzelés a pályázati rendszer kidolgozására is.
Egyetlen pont kérdéses, az ivóvízminőség javító program keretében 18.major ivóvízhálózata
kiépítésének megoldása. Kérdés, hogy megvalósítható-e ? Ebben a jövőben még lesznek
feladataik, célszerű napirenden tartani. Javasolják a testületnek a tájékoztató elfogadását.
Csanádi István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy a tájékoztatás elsősorban a
lakosságnak készült, a Mezőhegyes újságban közzéteszik, hogy az megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az ÁMK portáján illetve könyvtárában.
Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően a Mezőhegyes város 2009.évi
környezetvédelmi állapotának elemzéséről, értékeléséről szóló beszámolót fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
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A határozatot a polgármester kihirdette.
427/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a város 2009.évi környezeti állapotának
elemzéséről, értékeléséről szóló, a polgármester által
előterjesztett beszámolót elfogadta.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Liptákné Faragó Eliza
mezőhegyesi lakosnak a 2010.évi testületi ülések rögzítésére és közvetítésére benyújtott
árajánlatát, melyet együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megvitatott. / 1.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
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:
Az előterjesztés abban a formában készült el, mint ahogy azt Pénzügyi Bizottsági ülésen
kérték. A bizottsági ülésen olyan szempontok is felmerültek, ami alapján az a véleménye
a bizottságnak, hogy az árajánlatáról jelen ülésen ne döntsenek. Egyéb szempontként szóba
került a kábeltelevízión törtnő közvetítés kérdése, erre lehet igénye a városnak. Ezért
hatalmazza fel a polgármestert több árajánlat bekérésére, és a bővebb információ birtokában
a 2010. januári ülésen ismételten térjenek vissza a kérdésre.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően
Liptákné Faragó Eliza mezőhegyesi lakosnak, a 2010.évi testületi ülések rögzítésére
és közvetítésére benyújtott árajánlatáról jelen ülésen ne döntsön. Hatalmazzák fel arra,
hogy több szolgáltatót megkeresve árajánlatot kérjen, és azokat a 2010. januári ülés elé
terjessze.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
428/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a 2010.évi
testületi ülések rögzítésére és közvetítésére
Liptákné Faragó Eliza Mezőhegyes, Széchenyi u.9.sz.
alatti lakos által benyújtott árajánlatról érdemben
nem dönt. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a feladat ellátására szolgáltatóktól kérjen árajánlatokat,
és azokat terjessze a testület 2010. januári ülése
elé.
Határidő: 2010. január 26.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a településszerkezeti terv
elkészítésével kapcsolatos előterjesztést. / 2.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést és a benyújtott ajánlatokat a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi 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 bizottságok a benyújtott ajánlatokat megvitatták. Három cég adott be pályázatot
A legkedvezőbb ajánlatot a Tér és Terület BT nyújtotta be, 6.200 e Ft +ÁFA áron.
Javasolják a BT-vel történő szerződéskötést.
Csanádi István polgármester: Mi a különbség a településrendezési és a település
szerkezeti terv között ? Kéri Kolozsi urat, tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Településrendezési terv egy gyűjtőfogalom,
mely magában foglalja a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet és a
helyi építési szabályzatot. Ezek alkotják együttesen a településrendezési tervet
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően
a város településszerkezeti tervének elkészítésére a Tér és Terület BT-vel kössön
szerződést, a tervezési díjat a BT által megajánlott árban állapítsa meg, hatalmazza fel a
tervezési szerződés megkötésére.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette
429/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a város Településszerkezeti
tervének elkészítésére szerződést köt a
Tér és Terület BT-vel /Gyula Hajnal u. 25./
A szerződés fő feltételei:
Tervezési díj 6.200.000,-Ft+ÁFA= 7.750.000,-ft
Határidő. a szerződéskötéstől számított 360 nap
Példányszám: 4 db nyomtatott, 2 db digitális.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés
fent meghatározott feltételekkel történő megkötésére.
Határidő: 2009.december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester. A testület tagjai megkapták az Alapszolgáltatási Központ
működési engedélyének nyertes pályázat szerinti feltételeknek megfelelő módosításáról
szóló előterjesztést. / 3.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
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Szűcs Sándor képviselő: Nincsenek birtokában minden információnak, ezért kéri vezető
asszonyt, hogy néhány pontban a döntés elősegítése érdekében nyújtson tájékoztatást.
Kunné Horváth Izabella intézményvezető: Pályázati feltétel volt, hogy új szolgáltatást
kell biztosítani. Ellátotti vagy dolgozói létszámhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Próbáltak
abban is gondolkodni, hogy kevés költséggel legyen kivitelezhető.
Igy került ebbe a pályázatba a szociális mosoda, ami jelenleg is működik, a házi szociális
gondozottak ruháinak tisztántartása, az intézményben lévő egy mosógéppel.
Ha nyer a pályázat, akkor kerül majd leszabályozására a konkrét feladat. A pályázat két
fordulós. Amennyiben nem kerül a pályázatba uj szolgáltatási többlet, akkor oly mértékben
alulpontozzák, hogy nem nyer a pályázat.
Csanádi István polgármester: Mit jelent a Demes személyek kifejezés ?
Kunné Horváth Izabella: intézményvezető: Agyilag súlyosan károsodottak. Szegvári
képviselő úr azonban szakmailag erről többet tud mondani.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Helyesbít, nem demes, hanem démens személyek a helyes
kifejezés. A démens személyek napi szinten való nappali ellátást és felügyeletet
igényelnek. A démensé nyílvánítás szakmai kérdés, kéri, ebbe ne menjenek bele.
Ellátásukba szociális munkást kell bevonni. A mosodát egy mosógéppel gondolták
megvalósítani ? Az utcai szociális munka mit takar ?
Kunné Horváth Izabella intézményvezető: A mosoda bővítésére a pályázat lehetőséget
ad. A kör nem igazán bővülne. A démens betegeknek is több fokozata van. Két főről
tudnak, ezért gondolkodtak ebben a szolgáltatásban is : Normatívába ez nekik sokkal
többet jelentene.
Dr.Szegvári Péter képviselő : Ha egy-két ilyen beteget kapnak, rögtön megértik, mit
jelent ezeknek a személyeknek az ellátása. Ez nagyon nehéz feladat, állandó felügyeletet
ignyel.
Kunné Horváth Izabella Alapszolgáltatási Központ vezetője: Több új szolgáltatásban
gondolkodtak. Ismerik ezen személyek gondozásával kapcsolatos gondokat. Az utcai
szociális munka esetében a szállás nélkül maradtak elszállásolásának segítésében
gondolkodtak.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az intézményvezető helyettessel beszéltek erről a
pályázatról . Azt kérte, járják körbe az új feladatokat. Csak akkor szerepeltessék a
pályázatban, ha fel tudják vállalni. Az épületet valóban fel kell újítani.A démens
személyek nappali ellátása jogi szempontból megoldható, ehhez nem kell külön működési
engedély, a nappali ellátás működési engedélye erre lehetőséget nyújt. Amivel komoly
probléma lehet, az az utcai szociális munka. Ezt 50 ezer fő felett kell szervezni, és csak e
lakosságszám felett jogosult az önkormányzat normatívára. Erre külön működési engedély
kell, két szociális munkás alkalmazása a feltétel. Attól még lehet sikeres a pályázat, hogy a
tervezett szolgáltatás bővítésekben a szociális utcai munka nem szerepel.
Szűcs Sándor képviselő: A szociális mosoda, a démens személyek nappali ellátása,
valamint a jogi információ és tanácsadás szolgáltatás bevezetésére a pályázat még
benyújtható és kivennék az utcai szociális munkát
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Csanádi István polgármester: Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az alábbi szociális
feladatokat vállalja fel, , és az Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének
módosítását ezek alapján kezdeményezze:
A tervezett szolgáltatásbővítések a következők: szociális mosoda kialakítása a meglévő
intézményben; démens személyek nappali ellátása helyi szinten; jogi információ és
tanácsadás szolgáltatás.
A képviselőtestület kezdeményezze a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsánál
a Kistérségi Szociális Fejlesztési Koncepció módosítását, mely szerint :
Mezőhegyes város Önkormányzata saját intézményében, az Alapszolgáltatási Központban
biztosítja a mezőhegyesi démens személyek gondozását .
A képviselőtestület hatalmazzon fel, hogy a döntésnek megfelelően a Kistérségi Tanács
ülésén terjesszem elő a javasolt módosítást.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
430/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy az alábbi szociális
feladatokat felvállalja, és az Alapszolgáltatási
Központ működési engedélyének módosítását ezek alapján
kezdeményezi:
A tervezett szolgáltatásbővítések a következők:
- szociális mosoda kialakítása a meglévő intézményben,
- démens személyek nappali ellátása helyi szinten,
- jogi információ és tanácsadás szolgáltatás.
A képviselőtestület kezdeményezi a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás Tanácsánál a Kistérségi Szociális
Fejlesztési Koncepció módosítását, mely szerint :
Mezőhegyes város Önkormányzata saját intézményében,
az Alapszolgáltatási Központban biztosítja a mezőhegyesi
démens személyek gondozását .
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően
a Kistérségi Tanács ülésén terjessze elő a javasolt módosítást.
Határidő. 2010. január 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a térségi közigazgatási és
közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos előterjesztést.
/4.sz.melléklet jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja a testület felé.
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Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok az előterjesztést megvitatták. Javasolják a csatlakozásról szóló
szándéknyilatkozat kiadását.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok javaslatát
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
431/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy amennyiben
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által
az Új Magyarország Fejlesztési támogatási rendszeréhez a
DAOP-2009-4.3.2. – A térségi közigazgatási és
közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése
Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat
támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő
ASP központhoz az ismertté vált feltételekkel csatlakozni
kíván.
Határidő. 2009. december 20.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a Békés megyei
Rendőrfőkapitányságnak a Mezőhegyes, Posta u.20.sz.alatti ingatlannal kapcsolatos
lemondó
nyilatkozatát. Ennek megfelelően előkészítették a helyi lakásrendelet módosítását,
a rendelet 2.sz.melléklete, az elidegeníthető lakások jegyzéke tartalmazza a Posta
u.20.sz.alatti ingatlant.
Kérem, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a rendelettervezetet
emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
31/2009./XII.15./Ö.sz.rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
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módosított 11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet módosításáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a rendelet hatályba lépését
követően rendelje meg az ingatlan értékbecslését, és indítsa el az értékesítést.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
432/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló módosított
11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet 2.sz.
mellékletében, az elidegeníthető lakások
jegyzékében szereplő Mezőhegyes, Posta u.20.sz.alatti
ingatlan értékesítése érdekében a hivatalos ingatlanforgalmi
értékbecslését megrendeli.
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő. 2009. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület a 2009. november 30-i ülésén úgy
határozott, hogy a közvilágítás villamosenergia szükségletét szabad piacon szerzi be. Az
eljárás lefolytatásával Borsos József urat, az ÖKOKAPU BT üzletvezetőjét bízta meg.
Borsos úr az együttes bizottsági ülésen megjelent és tájékoztatta a bizottságokat.
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:
7 cégtől kértek be árajánlatot ,6 árajánlat érkezett , ebből a JAS Budapest Zrt ajánlata a
legjobb. Borsos úr a JAS Budapest Zrt szerződését áttekintette és javasolta a Zrt-vel
történő szerződéskötést. Ennek megfelelően javasolják a város közvilágítási
villamosenergia JAS Zrt- től történő beszerzését, a szerződés 2010.december 31-ig történő
megkötését. Ezzel várhatóan 2 millió forintot sikerül a városnak megtakarítani.
Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően a város
közvilágítási villamosenergia beszerzésére a JAS Budapest Zrt-vel 2010.február 1-től
2010.december 31. napjáig kössék meg a szerződést.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
433/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a város közvilágításához
szükséges villamosenergia biztosítására 2010.február 1-től
2010.december 31-ig terjedő időszakra a legjobb, 15,20,-Ft/ KWh
árajánlatot adó JAS Budapest Zrt-vel köt teljes ellátás alapú
kereskedelmi szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2009.december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester : Tájékoztatta a testületet, hogy Murinyi József
mezőhegyesi lakos a Május 1 tér 6/2 sz. alatti bérlakás megvásárlására benyújtott
ajánlatát visszavonta.
Javasolja a testületnek, hogy a bérlakást értékesítésre ismételten hirdesse meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
434/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló módosított 11/2006./III.29./Ö.sz.rendelet
2.sz.mellékletében az elidegeníthető lakások
jegyzékében szereplő Mezőhegyes, Május 1 tér 6/2
sz. alatti 2 szobás, 62 m2 alapterületű komfortos
komfortfokozatú bérlakást a hivatalos ingatlanforgalmi
értéken, 3 millió forint vételáron értékesítésre
meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati
kiírást a városi havilapban, a város honlapján,
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tegye közzé.
Határidő: 2010.január 15.
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták Briber László vállalkozó
kérelmét, melyben kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy az ÉVA BÜFÉ előtt
közterületi járda és az általa épített parkoló közötti területen térburkolatot építsen.
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, és javasolja a testületnek, hogy a kérelmező
kérelmének adjanak helyt.
Csanádi István polgármester. Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
435/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy a mezőhegyesi
847 hrsz-ú közterületen Bríber László
Mezőhegyes, Pacsirta u. 11.sz.alatti
lakos a meglevő járdát pormentes
burkolattal kibővítse a területre érvényes
rendezési terv és a közlekedéstervezési előírások
szerint.
Az építtető az építéssel, fenntartással kapcsolatos
valamennyi költséget köteles viselni, a térburkolat
megépítését követően semmilyen anyagi
követeléssel nem állhat elő.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása 2010. január 15-től 12 fő közmunka program keretében történő
foglalkoztatásra adott lehetőséget a városnak.
Kéri aljegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Battonya
gesztorságával 2010. január 15- től június 15-ig közmunkaprogramot valósít meg.
A közmunkaprogram keretében összesen 94 fő kerül foglalkoztatásra. Mezőhegyesnek
12 fő foglalkoztatására van lehetősége. A program teljes egészében támogatott, a
munkavégzés napi 8 órás. Költséget csak a tárgyi eszközbeszerzés ÁFA terhe jelentene,
annak nagyságrendjéről következő ülésen tájékoztatják a testületet.
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Csomós Zsuzsanna képviselő:

Mi alapján választják ki a 12 főt ?

Szentmihályi Ferenc aljegyző: A Munkaügyi Központ rendszerében jelenleg
rendelkezésre állók közül választják ki a dolgozókat. . Az intézmények jelezték
már igényüket, illetve a fennmaradó munkaerőt a parkfenntartáson kívánják foglalkoztatni.
Csomós Zsuzsanna képviselő:: Továbbra is az a kérdése, hogy milyen alapon lesznek
kiválasztva. Ki lesz az a szerencsés 12 fő ?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A jelenleg is az „út a munkához” program keretében
foglalkoztatott 100 fő a Munkaügyi Központ rendszerében volt. A rendszerben jelenleg
rendelkezésre állók közül 30 fő van benn, így nem lesz nehéz a 12 főt kiválasztani.
Csanádi István polgármester: Kiválasztani azokat fogják, akik közmunkaprogramban
már bizonyítottak és „húzó” emberek.
Csanádi István polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása keretében Battonya gesztorságával megvalósuló
közmunkaprogramban vegyenek részt, a program keretében 2010.január 15-től június 15-ig
12 főt foglalkoztassanak kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
436/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása által Battonya város önkormányzatának
gesztorságával, 100%-os központi támogatással megvalósítandó
közmunkaprogramban részt vesz. Vállalja, a program keretében
2010. január 15-től 2010. június 15-ig 12 fő foglalkoztatását
biztosítja.
Felelős: Csanádi István polgármester
Határidő: 2009. december 31. a határozat továbbítására.
Csanádi István polgármester: A testület tagjai megkapták a belterületi utak fejlesztése
tárgyában benyújtott pályázattal kapcsolatos előterjesztést.
Mivel változások történtek, kéri Kolozsi József csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a
testületet.
Kolozsi József csoportvezető: Tájékoztatta a testületet, hogy a hiánypótlásban a bíráló
szerv arról tájékoztatott, hogy a kerékpárút felújítása mégsem támogatható, ezért a pályázati
összeget 1.500 e Ft-tal csökkentették, ennek arányában csökken az önerő összege is.
A bíráló szerv kérte, hogy a testület határozatban erősítse meg, hogy a Hársfa, Vadrózsa,
Orgona, Pacsirta utcák teljes hosszát, és a Kossuth utca érintet szakaszát a készítendő
rendezési tervben gyűjtőútként fogja meghatározni.

19

Csanádi István polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltakat fogadja el, és a határozati javaslatokat emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
437/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Dél-Alföldi Operatív
Program DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú
pályázaton igényt nyújt be
„Mezőhegyes városban önkormányzati tulajdonú
belterület útfejlesztés” támogatási célból.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés:
2010.év
Saját forrás
9.318.270
Hitel
DAOP támogatásból
83.864.429
igényelt összeg
Egyéb állami támogatás /nevesítve/
Egyéb forrás
Összesen:
93.182.699

adatok Ft-ban
Összesen
9.318.270
83.864.429
93.182.699

A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2010.évi költségvetésében
biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati hiánypótlást határidőre nyújtsa be.
Határidő: 2010.január 4.
Felelős: Csanádi István polgármester
438/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
a DAOP-2009-3.1.1/B kódszámú pályázaton
igényt nyújt be „Mezőhegyes városban önkormányzati
tulajdonú belterület útfejlesztés” támogatási célból.
A pályázattal kapcsolatosan nyilatkozik, hogy
a pályázattal érintett Hársfa, Vadrózsa, Orgona,
Pacsirta utcák teljes hosszát, és a Kossuth u. 789
hrsz-ú szakaszát a készítendő rendezési tervben BV. tervezési
kategóriába, gyűjtőútként fogja meghatározni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Csanádi István polgármester
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Csanádi István polgármester: Ismételten szükségessé vált a decemberi bérek és segélyek
kifizetéséhez munkabérhitel felvétele. Együttes ülésen a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állást foglalt a kérdésben.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottságok a munkabérhitel felvételét megvitatták. Javasolja a decemberi kifizetésekhez
maximált összegben, 30 millió forint nagyságrendben a hitel felvételét.
Csanádi István polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
439/2009./XII.14./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. december havi bérek
és segélyek kifizetéséhez maximum 30 millió forint
nagyságrendű munkabérhitel felvételét
határozza el.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel tőkerészt és járulékait az önkormányzat
2010.évi költségvetésébe beépíti.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
hitelszerződés megkötéséről.
Határidő: 2009.december 31.
Felelős: Csanádi István polgármester
Csanádi István polgármester: Tájékoztatott arról, hogy Betlehemi „szeretet lángja”
megérkezett Szarvasra, melyet vasárnap alpolgármester úr és aljegyző úr vettek át, és
hozták el a Mezőhegyesi Katólikus templomba.
Csanádi István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Hupucziné
Győrki Julianna jegyző asszonynak, a MKKSZ OrszágosVálasztmány tagjának, a Magyar
Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete Elnöksége
több évtizedes szervezet- vezetői munkájáért, kiemelkedő szakszervezet politikai
tevékenységéért, Szakszervezeti Munkáért Emlékplakett kitüntetést adományozott.
Gratulált jegyző asszonynak.
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Csomós Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy Mezőhegyes lakosságát a
T- kábelel való szerződéskötés láza köti le. Ő is elment megkötni a szerződést. Furának
tartja, szerződése van, mégis kap egy értesítést, hogy a régi tulajdonos eladja a
szolgáltatást, és mégis neki kell eljárnia. Aki a korábbi csomagot szeretné, mely 3.500,-Ft
volt, az most 7.200,-Ft-ba kerül. Piacgazdaság híve, de ha duplájára emelik a tarifát, akkor
annak megfelelő szolgáltatást vár el. Ez Mezőhegyes lakosságának problémája, főleg a
kis nyugdíjasoké, akik eddig nem tudták a 3000,-Ft-ot sem kifizetni. Alig találta meg
azt az 5 magyar adót , amit eddig nézett. Ez a Csokinett-nek nagy üzlet, csak nem tud
mindenhová bekötni. Valamikor a lakosság majdnem ingyen kapta a szolgáltatást, most
biztos, hogy nem foglalják imába az önkormányzat nevét. Sajnálja, hogy Kerekes képviselő
úr nincs jelen, kérte volna a jogi segítségét.
Gondolkozzanak el ezen. Kéri polgármester urat, hogy ezt a céget levélben keresse
meg.
Csanádi István polgármester: Ő is alanya ennek. Azt nem tudja,, hogy üzletpolitikailag
mennyire jogos a díjemelés. Azt gondolja, meg lehet keresni a szolgáltatót.
A probléma valóban égető. Utána kellene járni, hogy jogilag ez mennyire állja
meg a helyét. A T-HOM országos cég, három megyében szolgáltat.
A digitális vételhez a műszert a lakosoknak meg kell vásárolni. Amennyiben a testület
megbízza, megkeresi a szolgáltatót levélben,. és a következő testületi ülésre a szolgáltató
képviselőjét meghívja tájékoztatás végett.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Amikor ez a dolog beindult, aznap este három idős ember
lett rosszul, akihez ki kellett mennie. Aznap este tv adás nem volt. Mondják ki, hogy ez
üzleti visszaélés. A szolgáltató ezt nagyvárosokban nem tehetné meg. Véleménye szerint
ez üzleti helyzettel való visszaélés, és véleménye szerint becsapják az embereket.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Németh úrral nagyon rossz üzletet kötöttek. Uj
képviselő úr mondta el korábban, hogy a Bácskábel Kft ezt a területet el kívánja adni.
Nem tudják mit adott el a T-HOM-nak, ha a Kht-t, abban az esetben az új szolgáltató
jogutódnak minősül. Németh úr sem a testülettel, sem az önkormányzattal nem volt
korrekt, nem tájékoztatta őket semmiről.
Csanádi István polgármester. Javasolja, hogy értsenek egyet azzal, hogy levélben
keresse meg a szolgáltatót, és a következő testületi ülésre hívja meg a szolgáltató
képviselőjét tájékoztatás végett.
A Bácskábel Kft tudomása szerint jelentős összegű bérleti díjjal is tartozik a Centrálnak.
Nagy János Centrál Élelmezésszolgáltató Központ vezetője: A Bácskábel Kft közel
400 e Ft bérleti díjjal tartozik.
Uj Zoltán képviselő: Beszélt Csokány Jánossal, aki elmondta, ahol a rendszert
kiépítette, az több mint 500 lakás, az elmúlt hónapban pedig 180 lakásban kötött be. A THOM országos cég azzal nem foglalkozik, hogy 200 ember szerződést bontott vele. Amit
pedig Csomós képviselőnő elmondott, az fedi a valóságot. A T-HOM a szerződéseket
telefonon módosítja és köti.
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Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Segíteni kellene a lakosságnak a szolgáltató
választásban. Van a két kábel szolgáltató, további lehetőségként a UPC, illetve a DIGItv, amiért havonta 2.800,-Ft-ot kell fizetni.
Dr.Szegvári Péter képviselő: Nála DIGI tv van, és három éve 2.800,-Ft-ot fizet
havonta, mindezért 45 csatorna vételére van lehetősége.
Csanádi István polgármester: Javasolja, értsenek egyet, hogy levélben megkeresse és a
következő testületi ülésre meghívja a szolgáltató képviselőjét, kérve a tájékoztatást.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
440/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
utasítja a polgármestert, hogy kérje fel
a településen kábelszolgáltatást végző
T- HOM társaságot , adjon tájékoztatást a
településen nyújtott szolgáltatásról.
Határidő: 2010. január 26.
Felelős: Csanádi István polgármester
Antal János a Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság tagja:
A bizottság elnökének távollétében a bizottság nevében előterjesztést tesz a
képviselőtestületnek. A bizottság két kérdésben foglalt állást. Javasolja a testületnek, hogy
polgármester úrnak 21. 450,-Ft adómentes étkezési utalvány átadását engedélyezze, mivel
ezt minden önkormányzati dolgozó megkapta. A juttatás fedezete a költségvetésben
biztosított.
A márciusi ülésen a képviselőtestület polgármester úrnak az elmaradt 13. havi illetmény
kompenzálására jutalmat állapított meg, melynek kifizetését két részletben, június 30. és
december 20..engedélyezte. A jutalom első részlete júniusban kifizetésre
került. Az országgyülés módosította a munkajogi szabályokat, miszerint a bruttó 149.000,Ft feletti bérek esetén nem jár 13.havi illetmény kompenzálására keresetkiegészítés.
Ezért a bizottság javasolja, hogy a második félévre esedékes jutalmat polgármester úr
részére ne fizesse ki.
Csanádi István polgármester: Tekintettel arra, hogy személyét érintő kérdésben
dönt a testület, kéri a döntéshozatalból való kizárását. Az ülés vezetését átadja Erdődi
Zoltán alpolgármesternek.
Erdődi Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy polgármester urat
jutalmának elbírálása idejére a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
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A határozatot az alpolgármester kihirdette:
441/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes város Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV.tv 14.§./2/ bekezdése alapján
Csanádi István polgármestert jutalmának
elbírálása idejére, a döntéshozatalból kizárja.
(A polgármestert a határozatképesség
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.)
Erdődi Zoltán alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és polgármester úrat a 2009.évi munkája elismeréseként 21.450,-Ft
jutalomban részesítse, melynek kifizetését adómentes juttatásként engedélyezze.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette.
442/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
Csanádi István polgármestert 2009.évi
munkája elismeréseként a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
módosított 1994.évi LXIV.tv. 4/A.§./1/ bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján 21.450,-Ft jutalomban
részesíti, melynek kifizetését adómentes juttatásként
biztosítja.
Határidő: 2009.december 31.
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester
Erdődi Zoltán alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadja el, és a 105/2009./III.31./kt.sz.határozatát, melyben a polgármester részére a
13.havi illetménykiegészítés kompenzálására megállapított bruttó 180.000,-Ft jutalomból a
második részlet bruttó 90.000,-Ft-nak 2009.december 20. napjáig történő kifizetését ne
engedélyezze.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
443/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
figyelemmel arra, hogy a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2009. évi keresetkiegészítéséről
szóló 6/2009./I.20./Korm.sz.rendelet 2009. július 1-jén hatályba
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lépett 2.§./4/ bekezdésének rendelkezésére, mely
szerint nem fizethető havi keresetkiegészítés, ha
a foglalkoztatott tárgyhónapra járó teljes havi
illetménye eléri, vagy meghaladja a 149.000,-Ft-ot,
az alábbi döntést hozta:
Nem engedélyezi, hogy a 105/2009./III.31./kt.sz.
határozatában Csanádi István polgármester úr részére,
a 13.havi illetmény kompenzálására megállapított jutalom
2009.december 20-ig esedékes II. félévi bruttó 90.000,-Ft
összege kifizetésre kerüljön.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdődi Zoltán alpolgármester
Uj Zoltán képviselő: A MÁV - telep lakosai jelezték, hogy nincs közvilágítás. Kivel
lehetne erről tárgyalni?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A terület nem az önkormányzat, hanem a MÁV
tulajdona.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Dr. Szegvári Péter
és Szűcs Sándor képviselőket.
Csanádi István polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját
és napirendjeit
2010.január 26-án 16 óra
1. A 2010. évi költségvetés
-első fordulóElőadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A köztisztviselők 2010.évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok
meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2007-2010.ig szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2010.évi feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Településfejlesztési-és Környezetvédelmi Bizottság
4. Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2010.évi közfoglalkoztatási terve
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
444/2009./XII.14./kt.sz.határozat
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete
következő ülését 2010. január 26-án
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16 órában állapítja meg, az alábbi
napirendekkel:
1. A 2010. évi költségvetés
-első fordulóElőadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A köztisztviselők 2010.évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok
meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
3. Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 2007-2010.ig szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2010.évi feladatok meghatározása.
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Településfejlesztési-és Környezetvédelmi Bizottság
4. Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2010.évi közfoglalkoztatási terve
Előadó: Csanádi István polgármester
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
Csanádi István polgármester: Szeretne az ülésen megjelent és távollévő képviselőknek
és kollégáknak az év utolsó testületi ülésén kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánni.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestületnek a következőkben személyzeti
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
Szűcs Sándor
dr.Szegvári Péter
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

