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Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. február 22-i ülésén megtartott
közmeghallgatásról.
A közmeghallgatáson megjelentek. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Krucsóné
Gergely Erzsébet alpolgármester, Krcsméri Tibor, Mitykó Zsolt, Sovák Péterné, Szűcs
Sándor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Antalné Erdélyi Dóra, az ÁMK igazgatója, Kukucska Józsefné, a Centrál Élelmezési
Szolgáltató Központ vezető helyettese, Gál Mária, az Alapszolgáltatási Központ vezetője,
Nagy Aliz, az ÁMK gazdasági vezetője, Debreczenyiné Kun Angéla, a Centrál Élelmezési
Szolgáltató Központ gazdasági vezetője, Agonás Margit bizottsági tag, Kerekes György
bizottsági tag, Molnár- Bakai Dóra bizottsági tag, Zsóriné Kovács Márta bizottsági tag, Ivány
Tiborné bizottsági tag, Pipis Tamás, a Ménesbirtok Zrt erdő- vadgazdálkodási ágazatvezető
helyettese, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József csoportvezető, Molnárné
Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület
közmeghallgatása határozatképes, azt megnyitotta.
Dr. Páll Viktor képviselő a testületi ülésre a közmeghallgatást követően érkezett meg.
Javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjeire melyek korábban meghirdetésre kerültek:
1. A 2011.évi költségvetés – második forduló2. Aktuális várospolitikai kérdések
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendeket
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Az aktuális várospolitikai kérdéseket
igyekezett úgy megfogalmazni, hogy nyitott kérdések ne maradjanak, és a kérdezőknek
választ tudjanak adni. A továbbiakban aktuális várospolitikai kérdésekről tájékoztatta a
közmeghallgatás résztvevőit. / tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van az
elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg.
Kövesdi Sándorné Mezőhegyes, Jókai utca 2/a sz. alatti lakos, a Mezőhegyes
Túrizmusáért Egyesület elnöke:
A képviselő-testület által tárgyalt nyílt ülési anyagokat minden hónapban megkapja. Azok
között volt a városközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázati anyag, feltételezi, hogy ez

nem túl régi. A városon 8000 ezer fő utazik át évente. Parkosítanak városszerte, de a városba
bevezető utak a Komlósi út, a II. József krt, a Battonyai út, és a Kossuth utca jobb oldala
annyira mélyen van, hogy az őszi esőzések valamint a téli havazások miatt nem lehet rajtuk
közlekedni.
A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos anyagban azt olvasta, hogy a 21. majori
műemléki magtár épület felújításra vár, valamint a magtártól a műhelyig vezető régi
gazdasági kisvasút is. Sajnos, a régi kisvasutat nem tudják helyreállítani, mert a síneket
januárban felszedték, ez turisztikai látványosságként már nem lesz bemutatható. A majorok
rehabilitációjával kapcsolatban kérdezi, melyek lesznek a fenntarthatóak?
A Leader-el kapcsolatosan szeretne tájékoztatást. Konkrétan mi történt a Csorvási Leader
csoporttal, mert a 2009-es taggyűlés óta nem hallott semmit? Néhány évvel ezelőtt geodéták
felmérték a város környékét. Találtak-e termálvízforrást, amit üvegházak fóliasátrak fűtésével
zöldségtermesztésre lehetne hasznosítani, és ezzel munkahelyet is teremthetnek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A majorok rehabilitációjával kapcsolatban
még nem tudják, hogy mely majorok fognak fennmaradni. Ami jelen pillanatban
körvonalazódik, 28. majorban lehet némi fejlesztést elérni, 39. majorban a Mezőhegyesi
Állami Ménes Kft szeretne ipari területet létrehozni. ennek a két majornak az összehangolt
fejlesztése lenne az első lépcső. Erre vonatkozó munkaprogram előkészülete még nem történt
meg.
Termálvíz vonatkozásban azt tudja válaszolni, hogy két hete várja az ezzel kapcsolatos
álláspontot egy illetékestől, aki ígéretet tett a városi strandfürdő újranyitásának lehetőségével
kapcsolatos anyag továbbítására. A válasz még nem érkezett meg. A termálvízzel
kapcsolatban tehát konkrét választ nem áll módjában adni, arról információ áprilisban fog
rendelkezésre állni.
Kéri Szentmihályi Ferenc aljegyzőt, hogy a Leader csoporttal kapcsolatos kérdésre adja meg a
választ.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A Csorvási Leader csoportnál az elmúlt héten volt tisztújító
közgyűlés. Ezt követően a Leader programról és az új típusú Hangya szövetkezetek
létrehozásáról volt tájékoztató. Március 2-án Mezőhegyesen kerül sor az új Leader kiírással
kapcsolatos és az új típusú Hangya Szövetkezet létesítésének feltételeiről szóló tájékoztatóra.
A vállalkozók illetve a vállalkozói fórum tagjai erre meghívást kapnak, de bárkit tisztelettel
várnak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
hogy a városközpont rehabilitációjával kapcsolatban a kérdezőt tájékoztassa.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Centrál rehabilitációt, mely a városközpont
rehabilitációját is magában foglaló, olyan nyertes pályázati konstrukció, amely több mint két
évvel ezelőtt indult el, és európai uniós forrásból valósul meg.
A bruttó 307 millió forint értékű támogatási szerződést ez év januárjában kötötték meg. A
rehabilitáció keretében valósul meg, a Centrál épület felújítása, átalakítása, némi játszótér
elem kihelyezése, járda, útburkolat felújítása a Centrál előtt, udvarán pedig parkoló építése, és
a Centrál homlokzatának külső felújítása, a belső részek közfunkcióra alkalmassá tétele.
Kovács István Mezőhegyes, Vasút utca 7. sz. alatti lakos: Azt szeretné elmondani, és a
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft jelen lévő ügyvezetőjétől majd megkérdezni, hogy több,
gázszolgáltató által kibocsátott számlát megnézett, a hőmennyiség és MGJ tekintetében egy

hónapra vetítve több lakás vonatkozásában eltérő fűtőértéket fedezett fel. Tekintettel arra,
hogy a gáz minősége rossz, érdeklődött a gázszolgáltatónál, hogy ezt hogyan lehet orvosolni.
Azt a választ adták neki, hogy kérheti a gáz minőségének vizsgálatát, de azt is elmondták,
hogy ha a gáz fűtőértéke a szabványnak megfelelő minőségű, akkor a minőségvizsgálat díját
neki kell megtérítenie. Természetesen nem kérte, mert korábban erre volt már példa a
városban, és akkor, amikor a gáz minőségét vizsgálták, a fűtőérték kifogástalan volt.
A gáz minőségére figyelemmel a Távhőszolgáltató Kft ügyvezetőjétől azt kérdezi, tekintettel
arra, hogy ezek a megkérdőjelezhető tételek a Kft-nél is szerepelnek, meg tudja-e valósítani
azt, hogy a gáz minősége mérhető legyen? Ismert a többszintes lakások vonatkozásában a
távhőszolgáltatási díjak meg nem fizetéséből eredő kintlévőség nagyságrendje. Megoldható-e,
hogy aki nem tudja a havi fűtési díj számláját teljes egészében kiegyenlíteni, annyit fizessen,
amennyit tud.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Harmados Attila urat, a
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a kérdezőnek adja meg a választ.
Harmados Attila, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője: Lényeges,
hogy csak hitelesített mérőeszközzel mért mennyiséget lehet kiszámlázni, ezt vonatkozik a
Kft-re és a gázszolgáltatóra is. Havonta egy alkalommal, egy készülék segítségével vizsgálja a
gázszolgáltató a gáz átlagos fűtőértékét, azt is előre meghatározva, hogy a nap milyen
időszakában mérik. Ez a készülék hitelesített, ezért nincs értelme annak, hogy ilyen
készüléket vásároljanak. A készülék egy adott pillanatban méri a gáz fűtőértékét, de ez nem
jelenti azt, hogy ez az érték az adott hónap napjaiban mindig azonos. Tehát a házi mérésnek
nincs értelme. Kovács úr által jelzett fűtőérték probléma országosan is az, és rengeteg fórumot
megjárt. Ezzel a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség is foglalkozik rendszeresen. Azt tudja
mondani, hogy a gázszolgáltatóknak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a gáz fűtőértékével
„csaljanak”, a profitot a szolgáltatónak nem ez jelenti.
A Kft által kibocsátott távfűtési számlákkal kapcsolatban: a számlát tényleges végösszegnek
megfelelően kell, kiállítaniuk. A számla kiegyenlítésére az érintett lakosoknak több
lehetősége is van: csekken történő befizetés, közvetlen a Kft pénztárába, és átutalással is
megtehetik. Kovács úr erre vonatkozó javaslata megoldható.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel
megköszöni a megjelenését. Kéri, figyeljék a testület munkáját, kérdezzenek, tegyenek
javaslatot. Aki igényli, és email címét megadja, úgy a testületi ülés anyagát, a zárt ülés
anyagának kivételével továbbítani fogják. Tájékoztatott arról is, hogy a város rendezési
tervével kapcsolatban 3-4 hónap múlva fórum keretében konkrét dolgokról fognak
tájékoztatni, melyhez várni fogják az észrevételeket, véleményeket.
Megköszönte a megjelentést, és a közmeghallgatást berekesztette.
A továbbiakban folytatódik a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése.
kmf.
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