Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.

2/2011.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. február 22-én megtartott ülésének nyílt
üléséről
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Krucsóné Gergely
Erzsébet alpolgármester, Krcsméri Tibor, Mitykó Zsolt, Dr. Páll Viktor, Sovák Péterné, Szűcs
Sándor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek. Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke, Antalné Erdélyi Dóra, az ÁMK
igazgatója, Kukucska Józsefné, a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezető-helyettese,
Gál Mária, az Alapszolgáltatási Központ vezető-helyettese, Nagy Aliz, az ÁMK gazdasági
vezetője, Debreczenyiné Kun Angéla, a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ gazdasági
vezetője, Pipis Tamás, a Ménesbirtok Zrt erdő-vadgazdálkodási ágazat vezető-helyettese,
Agonás Margit bizottsági tag, Kerekes György bizottsági tag, Kerekes Vivien bizottsági tag,
Molnár- Bakai Dóra bizottsági tag, Ivány Tiborné bizottsági tag, Zsóriné Kovács Márta
bizottsági tag, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József csoportvezető, Molnárné
Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy a közmeghallgatással kezdődő képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Dr. Páll Viktor képviselő a testületi ülésre később érkezett meg.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek és a
testületi ülés anyagának továbbítását követően rendelkezésre bocsátott két előterjesztés
megvitatására.
Közmeghallgatás napirendje:
1. A 2011.évi költségvetés
- második forduló –
2. Aktuális várospolitikai kérdések
Előadó: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Munkatervben szerepelő napirendek:
1. A 2011.évi költségvetés
- második forduló –
2. A 2010.évi költségvetésről szóló 2/2010. ( II. 17. ) önkormányzati rendelet módosítása
3. A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft tájékoztatása eddigi tevékenységéről,
a Kft működésének teljes áttekintése
Előadó: Harmados Attila, a Kft ügyvezető igazgatója
Az 1-3 napirendet véleményezi: Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
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4. A köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992. (VI. 1. ) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Az 1.2.4. napirend előadója: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Munkaterven kívüli napirendek:
5. A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról
6. Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető
köztisztviselői munkakörökről szóló 3/2010. (II. 17. ) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
7. Iskolai osztályok, óvodai csoportok, bölcsődei csoport indításáról és a beíratási
időpontokról
8. Mezőhegyesi Sportegyesület kérelme a 2011.évi városi vásáros búcsú rendezési
jogának átengedésére
9. Felhatalmazás kérés Egyházakkal történő tárgyalásra
10. Ambrózfalva község Önkormányzata felé tett intézménytársulási fogadókészségi
nyilatkozat visszavonásáról
11. Arad várossal partnerkapcsolat kialakítása
12. Pályázatokhoz kapcsolódó megbízások árajánlatainak bekéréséről
13. Véleménynyilvánító szavazás bevezetése
14. A 2010. évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról
15. Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület megkeresése
16. Mitykó József fakitermelési kérelme
17. Dr. Kerekes György volt önkormányzati képviselő kérelme
18. Intézmények létszámcsökkentéséről
19. Közös földgázbeszerzés a Békés Megyei Önkormányzattal
20. „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A közmeghallgatást megelőzően kerül sor a
megüresedett képviselői helyre belépő képviselő beiktatására, tekintettel arra, hogy Dr.
Kerekes György Mezőhegyes, Vadrózsa utca 3. sz. alatti lakos képviselői mandátumáról
2011. január 31. napjával írásban lemondott.
Köszöntötte az ülésen megjelent Perlaki János urat, a helyi Választási Bizottság elnökét, és
Hupucziné Győrki Julianna jegyző asszonyt, a helyi Választási Iroda vezetőjét, akik a
megüresedett képviselői hely betöltését előkészítették.
Felkéri Perlaki János urat, a helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: Mint ahogy polgármester asszony utalt
rá, egy képviselői hely megüresedett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 1990.évi LXIV. tv. 53.§. (3) bekezdése értelmében a listán következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép Dr. Kerekes György helyébe. A helyi Választási Bizottság a
2010. októberi önkormányzati választás iratait megvizsgálva megállapította, hogy Dr.
Kerekes Györgyöt követő legtöbb szavazatot elért jelölt, Krcsméri Tibor a listán a 9. helyet
foglalja el. Krcsméri úr a képviselői megbízatást vállalta. Mandátumát megvizsgálva, azt
hitelesnek találta.
Felkéri polgármester asszonyt, hogy Krcsméri Tibor képviselő jelölttől az esküt vegye ki.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Felkéri Krcsméri Tibor képviselő jelöltet, az
alábbi szövegű eskü letételére.
.
Én Krcsméri Tibor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Mezőhegyes fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
„Isten engem úgy segéljen”
Az eskü okmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: Gratulált Krcsméri Tibor képviselő
úrnak és felkérte a megbízólevél átvételére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Megköszönte Perlaki János úrnak, a helyi
Választási Bizottság elnökének, és jegyző asszonynak a helyi Választási Iroda vezetőjének az
előkészítő munkát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Dr. Kerekes György lemondása miatt
szükségessé vált az Ügyrendi Bizottság bizottsági elnök személyével történő kiegészítése.
Úgy tartaná helyesnek, ha az Ügyrendi Bizottság elnökének Krcsméri Tibor képviselő urat
választanák be.
Kéri, hogy akinek másirányú javaslata van, tegye meg.
Másirányú javaslat nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Képviselő úrral a javaslatot egyeztette, a
feladatot vállalta.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének Krcsméri Tibor
képviselő urat válasszák meg, kézfelnyújtással jelezze.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
43/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Krcsméri Tibor képviselő Ügyrendi Bizottság elnökévé történő megválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Krcsméri Tibor képviselőt az Ügyrendi Bizottságba
elnökként beválasztotta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Szükséges a Polgármester Javadalmazását
Előkészítő Bizottság kiegészítése is, tekintettel arra, hogy Dr. Kerekes György ennek a
bizottságnak is tagja volt. Javasolja a testületnek, hogy a Polgármester Javadalmazását
Előkészítő Bizottságba Krcsméri Tibor képviselőt, az Ügyrendi Bizottság elnökét tagként
válassza be.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
44/2011. / II. 22. / kt. sz. határozat
A Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság kiegészítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Krcsméri Tibor képviselőt, az Ügyrendi Bizottság
elnökét a Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottságba tagként beválasztotta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte Krcsméri Tibor képviselő urat a
képviselő-testület tagjaként, bízva a konstruktív együttműködésben.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A közmeghallgatást megnyitotta. A
közmeghallgatás anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
Közmeghallgatás után:
Dr. Páll Viktor képviselő úr a testületi ülésre megérkezett
Napirend előtt:
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő 0676
hrsz- ú erdősáv területén lévő fa és cserjesor tisztítására, a száraz fák kivágására 2010.
októberében érkezett kérelem. A testület döntött a helyzet felméréséről. Ezt követően
tájékoztatott az erdősáv és a fák helyzetéről, és arról, hogy a területet a Ménesbirtok Zrt
erdész szakemberei, Papp Sándor és Pipis Tamás urak bevonásával megtekintették, mivel a
Mezőkovácsháza felé eső terület tulajdonjoga vitatott volt. Tájékoztatott arról is, hogy Pipis
Tamás úr testületi ülésen egy későbbi időpontban tájékoztatni fogja a testületet. Erre a
tájékoztatásra most kerülne sor.
Üdvözölte Pipis Tamás urat, aki felkérésére a mai ülésen megjelent. Javasolja a testületnek,
hogy napirend előtt hallgassa meg Pipis Tamás úrnak, a Ménesbirtok Zrt erdő- és
vadgazdálkodási ágazatvezető helyettesének szakmai tájékoztatását.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkérte Pipis Tamás urat, a Ménesbirtok Zrt
erdő- és vadgazdálkodási ágazatvezető- helyettesét, hogy az említett faállomány minőségi
állapotáról tájékoztassa a testületet.
Pipis Tamás Ménesbirtok Zrt erdő és vadgazdálkodási ágazatvezető helyettese: A gránic
területet, ami tulajdonképpen árokként van nyilvántartva, Szentmihályi Ferenc aljegyző
társaságában bejárták. Felmérése alapján, a területen kb. 50 m3-t meghaladó faanyag
található. Felmerült kérdésként, hogy csak a száraz fákat vágják ki, vagy a teljes területet
termeljék ki. Az Ő szakmai véleménye, hogy a teljes területről termeljék ki a fát, az alj
növényzettel együtt. Ezzel esélyt adnak arra, hogy akácfa sarjak újra növésnek induljanak,
igaz, hogy a tenyészidő hosszú, 30 év, de 20 év után már értékes faanyaghoz juthat az
önkormányzat. Célszerű az egész faállományt egyszerre, vegetációs időn kívül kitermelni, ha
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nem így történik, akkor fennáll annak a veszélye, hogy ez a terület, mint erdőrész, meg fog
szűnni. Ha a vágás mellett dönt a testület, a kitermelésre szeptember 30 és árpilis 30 között
kerülhet sor.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Szűcs Sándor képviselő: Javasolja, hogy Pipis Tamás úr szakmai véleményét vegyék
figyelembe. A kitermelésre kerülő faanyaggal kapcsolatos elképzelés előterjesztés kérdése.
Pipis Tamás Ménesbirtok Zrt erdő és vadgazdálkodási ágazatvezető helyettese: Ahhoz,
hogy az erődsáv képes legyen megújulni, a teljes kitermelést, az aljnövényzettel együtt meg
kell lépni, mivel a faállomány 70%-a még élő. Ha ezt nem lépik meg, az erdősáv egy bokros,
gazos területté fog válni.
Sovák Péterné képviselő: Milyen hosszú a terület, mennyi idő szükséges a kitermelésre, és
ehhez milyen munkaerő szükséges? Áprilisig nem túl hosszú idő áll rendelkezésre.
Pipis Tamás Ménesbirtok Zrt erdő és vadgazdálkodási ágazatvezető helyettese: A
Ménesbirtok Zrt-nél 6-8 fős brigádok dolgoznak a kitermelésen, és napi 40 m3-fát termelnek
ki. A területet két hét alatt ki lehetne termelni, de ehhez megfelelő munkaerőre van szükség,
tekintettel a fakitermelés veszélyeire.
Sovák Péterné képviselő: Szakemberként hogyan látja, a területen lévő famennyiség
minőségileg nem csak tűzifára alkalmas?
Pipis Tamás Ménesbirtok Zrt erdő és vadgazdálkodási ágazatvezető helyettese: Zömében
csak tűzifaként használható, mert a faállomány jelentős részben leöregedett. Ipari fának
maximum 10%- a alkalmas, de biztossá ez a kitermelés során válik.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Ha az önkormányzat a teljes területről
kitermeli a fát, nem kell a területet kötelezően újra telepítenie?
Pipis Tamás Ménesbirtok Zrt erdő és vadgazdálkodási ágazatvezető helyettese: Nem,
mert ez egy árokterület. és a fák tőből mért távolsága a 20 m nem éri el, erre az erdőtörvény
hatálya sem terjed ki, ezért a kitermelést sem kell engedélyeztetni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megköszönte Pipis úrnak a megjelenést, a
szakmai tájékoztatást, és válaszadást, valamint azt, hogy ebben a kérdésben az
önkormányzatot helyszíni bejárással segítette, térképszelvényt és a Ménesbirtok Zrt által
használatos fakivágási szerződéstervezetet bocsátott rendelkezésükre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt és zárt
ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolóban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Kéri, hogy aki a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatról szóló beszámolóban
foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az előző rész szavazati arányra tekintettel az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
45/2011./ II. 22. / kt. sz. határozat
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása
1.Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nyílt ülésen hozott 442/2010, 443/2010, 444/2010,
448/2010, 449/2010, 450/2010, 451/2010, 454/2010, 456/2010, 2/2011, 6/20100, 9/2011,
10/2011, 12/2011, 16/2011, 21/2011, 27/2011, 35/2011, 38/2011. kt. sz. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
2.Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 13/2011. kt. sz. határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a két ülés között
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki a két ülés között végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
46/2011. / II. 22. / kt. sz. határozat
A polgármester két ülés között végezett tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről
szóló tájékoztatót elfogadta.

Napirendek:
1. A 2011.évi költségvetés – második forduló –
Előadó: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 2011.évi
költségvetés rendelettervezetét. A rendelettervezetet együttes ülésen a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, és az
Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottságok véleményéről is.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke: A
2011.évi költségvetési rendelettervezet megtárgyalása során maratoni vita alakult ki, az elmúlt
évek tapasztalata alapján talán a leghosszabb, nyilván nem véletlenül. Az együttes ülésen
mindhárom bizottság szavazott, és egyik sem tartotta elfogadhatónak a költségvetés
tervezetét. Ez sokuk számára meglepő volt. Ennek az az előzménye, hogy a költségvetés
előkészítésének különböző fázisaiban más volt a helyzet, mint amivel együttes ülésen
találkoztak. Mindannyian tudják, hogy az állami normatívák nem javítottak, sőt rontottak a
költségvetés helyzetén, a saját bevétel emelkedésére nem lehetett számítani, tehát alapból
romlott a város költségvetésének helyzete. Fontos és hosszú távú kihatás lett volna, ha a
terveik beváltak volna, és a két intézmény, az ÁMK- és az Alapszolgáltatási Központ
egyházaknak történő átadására sor került volna. Az ÁMK átadása több mint 100 millió
forinttal javított volna a költségvetés helyzetén illetve ennyivel sikerült volna a forráshiányt
csökkenteni. Az általuk érzékeltek és a kapott információ alapján valószínűsíthető, hogy
2011.évben már nem kerül sor az átadásra, a költségvetés tervezete azonban az átadás
figyelembe vételével készült el. Az Alapszolgáltatási Központ ettől jobb helyzetben van, nem
lehet azt mondani, hogy az egyházi átadás nem fog megvalósulni, de azt mondhatják, hogy
nagyságrendileg nem fog a város költségvetésén javítani. A költségvetés tervezetét így
áttekintve 194 millió Ft a működési forráshiány, felhalmozási oldalon 34 millió forint a hiány.
Azok a képviselők, akik több ciklus óta képviselők, találkoztak már hasonló nagyságrendű
forráshiányos költségvetéssel. Azt azonban el kell mondani, hogy ilyen költségvetéssel nehéz
egy költségvetési évet végig vinni. Az együttes ülésen, a vita során ezért alakult ki olyan
helyzet, hogy sokan úgy érezték szembesülve a számokkal, nem tudtak elfogadó véleményt
nyilvánítani. Azt is tudják, hogy ha egy városnak nincs költségvetése, az rendkívüli állapotot
jelent. Minden képviselő érezte ennek a döntésnek a felelősségét, ezért a mai napra még egy
Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottsági ülés összehívását kezdeményezték, azért,
hogy tárgyalják át, hogy ezt a forráshiányos helyzetet hogyan lehet kezelni. A bizottság
álláspontja: tudomásul veszi és javasolja elfogadásra a költségvetés tervezetét, de kizárólag a
kényszerhelyzet miatt, amiatt, hogy a város tovább tudjon működni. A bizottság mai ülésén
azt a határozati javaslatot fogalmazta meg, hogy javasolja elfogadásra a költségvetés
tervezetét, azzal, hogy már február 24-én üljenek le és azonnali hatállyal kezdjék el azoknak a
lépéseknek az előkészítését és majdani megvalósítását, mellyel ebből a nagyon nehéz
helyzetből ki tudnak törni.
Sovák Péterné képviselő szólásra jelentkezett és az alábbi hozzászólást tette.”Tisztelt
Képviselő Testület, Polgármester asszony , Mezőhegyes polgárai!
Elsősorban tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szavazó polgáraimat, igyekszem az Ő
elvárásaiknak megfelelni.
Elmondhatom, a költségvetés kapcsán jöttek elő azok a kérdések, amelyeket igenis
tudomásul kell venni.
Nincs pénz. Nagy a hiány.
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Mi azt várjuk az emberektől, hogy feleljenek meg az elvárásoknak, és értsék meg a
pénztelenséget és a problémákat.
Az az igazság, hogy Mezőhegyes polgárai a gondjaikkal magukra vannak hagyva, mert a mi
lehetőségeink igen korlátozottak.
Ugyan akkor mi megtesszük-e a kellő erőfeszítést a változtatások érdekében?
Igen igyekszünk. Több különböző helyről ellesett, a már jól működő dolgokat mondtuk el a
testület előtt, de sajnos tapasztaltam, Mezőhegyesen nagyon nehezen fogadják el az új
dolgokat, ezért az emberek csak azt látják, hogy nem történik semmi.
Maradt minden a régiben, vagy lesz választásunk?
Én elismerem, hogy azok az emberek, akik évtizedek óta az állam pénzével gazdálkodtak,
havi fizetést kaptak, azoknak elég nehéz elfogadni, hogy most ez a lehetőség megszűnt.
Más gondolkodás módra van szükség és a régi beidegződéseket elhagyva, muszáj tovább
lépnünk.
Meg kell változnunk ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon.
Jobbnak kell lennünk, hogy a helyzet jobb lehessen.
Nem szabad az embereket félrevezetnünk, semmilyen körülmények között.
Ne csapjuk be egymást!
Látom van akarat, sok irányba indultunk, látom az erőfeszítéseket és látom, hogy nem
jutottunk sehova.
Többször elhangzik, hogy mindenki rendkívüli teljesítményt tett le az asztalra, mindenki jól
dolgozott és dolgozik. kérdezem, akkor hogyan jutottunk idáig? Ki a felelős?
Talán ezután legyen mindenki felelősségre vonható, ha vét.
Én a Polgármester asszony választási ígéreteit nem hallottam csak azt, „ hogy majd Kovácsné
rendet tesz.”
Tisztelt Polgármester asszony!
Várom, mikor vállalja fel a népszerűtlen feladatokat is! Kérem, mivel a Polgármesteri Hivatal
és a város vezetése az Ön feladata, ezért ezt végezze is el a város érdekében, és ha úgy találja,
hogy nem tud eleget tenni a feladatnak akkor vonja le a következtetéseket………..de addig
amíg ezt a posztot betölti, érdemi és eredményes munkát várunk.
Szeretném elmondani, hogy a tegnapi napon elhangzott a „Biztos kezdet” programról állított
információ nem igaz, a program működik, és jól működik”.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Tegnap egy nehéz bizottsági ülésen vettek
részt a költségvetés tervezetének megtárgyalása kapcsán. A FIDESZ frakció nem szavazta
meg annak elfogadását, nem látják abban tükröződni azokat a strukturális változásokat,
amelyekkel annak idején kampányoltak. Úgy gondolták, az Ő elképzeléseik szerint a
problémák megoldását a munkahelyteremtés jelenti, erre volt néhány elképzelésük, amelyet a
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mai Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság ülést követően biztosítottabbnak látnak
megvalósulni, mint a tegnapi ülést követően. Szűcs képviselő úr által ismertetett feltétellel
azonban a FIDESZ csoport megszavazza a költségvetés tervezetét. Tekintettel a Garamvölgyi
Lászlóné csoportvezető által elmondottakra, arra, hogy a költségvetés el nem fogadásával nem
történhet meg a segélyek, bérek kifizetése, ezt nem vállalhatják fel.
Tarkó Gábor képviselő: Ahogy alpolgármester asszony is mondta, itt sajnos egy
kényszerdöntésről van szó, azok a képviselők, akik megszavazták, azok is kényszerűségből
teszik meg, nem tehetnek mást, a városnak tovább kell működnie. Hiányoltak egy alternatívát,
amit a „fiókból” elő kellett volna venni. Azért a fiókból, mert két költségvetést nem lehet
beterjeszteni, csak egyet, polgármester asszony még tegnap délután is várta a telefont az
egyháztól, próbálta ezt a reményt fenntartani. De ott kellett volna lenni annak a bizonyos B
tervnek, arra az esetre, ha az egyházi átvétel nem történik meg. A képviselő-testület ugyanis a
költségvetés első fordulós anyagát abban a hiszemben fogadta el, hogy biztosak voltak abban,
hogy az egyház által történő átvétel valamilyen szinten megvalósul. Ez kellő bizonyossággal
került felvezetésre, ezért álltak ez mellé a jelentős hiánnyal küszködő költségvetés mellé. De
sajnos a várakozásaik alul maradtak, úgy néz ki, hogy ez az irányvonal nem lesz követhető.
Kiemelné, hogy a mostani költségvetés a legrosszabb eshetőségre tekintettel készült, ezzel
sajnos néhányan nem értenek egyet. Ez a költségvetés optimális aktualizált költségvetés, ami
lehet még sokkal rosszabb is, ha nem lesz ÖNHIKI, vagy ha jelentős belvízkárok lesznek és
csökken az iparűzési adó, vagy nem jönnek össze az intézményátadással kapcsolatos
elképzeléseik, sajnos még lehet sokkal sötétebb is. Ezt nem szeretnék, de azt sem, hogy a
költségvetés tervezetének elfogadásával most megnyugodjanak, fellélegezzenek, hogy minden
marad a régiben, itt bizony nem lesznek álláshelyek megszüntetve, itt nem lesznek
megszorítások, az intézmények végig viszik az évet e költségvetés szerint. Mindenkit óva int
ettől, ez a költségvetés el lesz fogadva, de nem marad így, mert nagyon szigorú feltételekkel
fogadják el, azzal, hogy már a héten „hozzá fognak nyúlni” és el kezdik azokat a szigorú
intézkedéseket, amelyekre eddig is szükség lett volna. Létrehoztak korábban egy Ideiglenes
Bizottságot azzal a céllal, hogy vizsgálja meg, az intézményeknél milyen struktúraváltással,
mennyit lehetne „spórolni”. A bizottság megkezdte a működését, de rövid volt a határidő a
tevékenység kifejtésére, januárban kellett volna beszámolnia, de addigra előtérbe került a
kistérségi illetve az egyházi működtetés alternatívája, ezért a testület úgy döntött, hogy a
bizottság működése oka fogyottá vált. Ő volt az, aki azt mondta, hogy talán mégis működtetni
kellene a bizottságot, mert hátha még sem valósul meg az egyházzal kapcsolatos elképzelés,
mert számára már akkor is „túl szép volt, hogy igaz legyen”ez az alternatíva. Ezért kellett
volna, hogy legyen a kezükben egy B terv, amin el lehet indulni. Nem volt. Ami volt, az most
megfeneklett. Ez a költségvetés olyan amilyen, rossz, amit azért fognak megszavazni, mert
muszáj a város működőképessége miatt, és azt követően próbálnak olyan módon
„hozzányúlni”, hogy a város még 2012-ben is működhessen.
Sovák Péterné képviselő: Helyesbíteni kíván, nem tudja, hogy honnan veszik azt, hogy a
kistérség oktatási intézményeket kívánt átvenni. Ez sehol, sem szóban sem írásban nem
hangzott el, és a kistérség még gondolati szinten sem foglalkozott vele. Kéri, hogy a kistérségi
oktatási lehetőséget vegyék le napirendről, mert ez nem igaz.
Mitykó Zsolt képviselő: Hozzászólásában elmondta, hogy együttes bizottsági ülésen a
költségvetés tervezetének megtárgyalására az első ciklusukat kezdő képviselők nagy
izgalommal ültek le, mivel ez volt az első költségvetés, ami egy évre maghatározza a város
életét, és tapasztalatokat szereznek a pénzügyi tartalom összeállítása terén.
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Ő maga is nagy odaadással vetette bele magát a parlament általi sarokszámokba,
normatívákba, nézte, kutatta, hogyan lehet ezeket a városra érvényesíteni. Ugyanakkor
elkezdődött polgármester asszony felkérésével Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető szakmai
vezetésével a város koncepciójának összeállítása. Az intézmények pénzügyi vezetőinek
bevonásával elkészítettek egy 2011.évre megoldást jelentő költségvetési anyagot. Az
elkészített koncepciót átadták polgármester asszonynak, aki ezt továbbította a képviselőknek,
bizottságoknak. Elkezdődtek a műhelymunkák, hogyan lehet az akkor még 300 millió forint
forráshiányt csökkenteni. A város feladatait ellátó intézményeknek a gazdasági vezetői és
vezetői elkezdtek egy igen takarékos költségvetési programot összeállítani, amely az előttük
lévő tervezetben jelenik meg, ami 230 millió forinton nyugszik meg. Ezek a megtakarítások
látható, hogy markánsak voltak. Tanúsíthatja, hogy eddig sem szórták a pénzt az
intézmények. Intézmények dolgozói mondtak le törvényes járandóságukról. Felmerül a
kérdése, hogy ezzel a 230 millió forint forráshiánnyal tudnak-e élni? Kell, hogy bántsa őket ez
az eredmény. Őt személy szerint a forráshiány nagyságrendje bántja, további feltáró munkát
szeretne maga is végezni, mint képviselő társai. Fontos, hogy az intézményeket továbbra is
takarékos „módban” tartsák. Az, hogy meddig lehet ezzel elmenni, nem tudja, az
intézményvezetők szerint már így is tűréshatáron állnak. Elvárás, hogy a problémákat
képviselő-testület oldja meg mint fenntartó, a működési forrást a testületnek kell
megteremtenie. Mindezt az mellett, hogy az intézményvezetők a kapott feladatellátásra
realizálják a humán és technikai erőforrást. Ez természetesen elvárható, és el is várja az
önkormányzat mindaddig, míg a költségvetés nem lesz nullszaldós, vagy valami csoda folytán
pozitív előjelű. Úgy véli, hogy a testületnek dolgoznia kell azon, hogy az intézményeit milyen
más módon tudja üzemeltetni, erre jó példa volt az egyháznak történő átadás, vagy nézzék
meg, hogy milyen más jogi formát, gazdasági társaságot lehetne megjeleníteni, ezek fognak-e
olyan hatékonyan működni. Vagy az lehet a megoldás, hogy nem tudnak előrelépni, átadás
vagy más szervezeti forma tekintetében, és akkor meg kell szüntetni például a Centrált vagy
az ÁMK- nál a közművelődési egységet és akkor látható lesz egy markáns megtakarítás egy
ideig, mert a testületnek döntenie kell mi az a feladat, amit kötelező feladatként felvállal.
Úgy gondolja, hogy a munkacsoportoknak dolgozni kell az elképzeléseken. De az, hogy ezek
az alternatívák a költségvetésbe nem épültek be, az az egyéb, tárgyalási mechanizmusoknak a
lefolyása miatt van, tudomása szerint a polgármester asszony mai napig várja a katolikus
egyház „igen” vagy „nem2 visszajelzését. Természetesen ennek a költségvetésnek tükröznie
kellett az októberi folyamatokat, amelyekbe nem fértek bele az egyházakkal kapcsolatos
elképzelések sem, illetve a nagyobb iparűzési adót fizethető cégek városba települése sem.
Vannak a költségvetésnek hiányosságai a különböző mutatókban. A 230 millió forint nagy
forráshiány, de azt nem mondhatják el, hogy nem dolgoztak rajta és ismét dolgozni fognak
rajta, szakértőt keresnek meg. A pénzügyi vezető véleménye szerint, ha nem fogadják el a
költségvetést, akkor nem tudnak bért, segélyt fizetni, és a szükséges feladatokat ellátni. A
bizottságok képviselő tagjai Ő és Szűcs képviselő úr kivételével a bizottsági ülésen nem
fogadták el azt. Ez a költségvetés véleménye szerint akár három hónapig hatályban lehet, de
az is lehet, hogy jobb mutatók lesznek, és akkor változtatni kell. Ezen dolgozni kell. Most el
kell fogadni, és a feladatokhoz rendelt embereket hagyni kell dolgozni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megadja a szót Dr. Kerekes György
Mezőhegyes, Vadrózsa utca 3. sz alatti lakosnak.
Dr. Kerekes György Mezőhegyes, Vadrózsa utca 3. sz. alatti lakos: Köszöntötte a
képviselő-testület tagjait, polgármester asszonyt. Szűcs képviselő úr ismertette, hogy a tegnapi
együttes bizottsági ülésen a bizottságok a költségvetés tervezetét nem javasolták elfogadni. A
mai bizottsági ülésen pedig az elfogadásra tettek javaslatot. Ez rendjén van. Az a véleménye,
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hogy ha a tegnapi bizottsági ülésen meggyőződéssel nem fogadták el, és a mai bizottsági
ülésen hagyták magukat meggyőzni és az elfogadása mellett szavaztak, egyszerűen gyávák,
nem mernek az előterjesztőnek ellent mondani. Nem merik megkockáztatni azt, hogy ex- lex
állapot alakuljon ki. A költségvetés módosítása sokkal nehezebb feladat. Ha három hónap
nem volt elég ahhoz, hogy ezt a költségvetést csökkentsék, akkor a felálló bizottságnak még
három hónapot kell rajta rágódnia, és vagy jutnak eredményre vagy nem. Nagyon jól tudják,
hogy ahhoz, hogy ez a költségvetés helyreálljon, drasztikus lépéseket kellene megtenni. Nem
biztos abban, hogy az a megoldás, hogy mindent kiadjanak a kezükből. Az Alapszolgáltatási
Központot az egyik egyháznak, az ÁMK- t a másik egyháznak, és utána majd jönnek a
hetednapi metodisták és átveszik a Polgármesteri Hivatalt. Kérdezi, hogy utána minek lesz
önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, hogyha nem lesz semmilyen intézménye? Az
intézményi költségvetéseket kell csökkenti, meg kell nézni azokat a lehetőségeket, amelyek a
költségtakarékosság irányába mutatnak. Nem az a megoldás a költségvetés kezelésére, hogy
„mindent kiadnak a kezükből” Amikor képviselő volt, akkor is azt javasolta, hogy a kistérség
felé nyissanak, mert az nyilvánvaló, hogy az állami pénzek a kistérségen keresztül jutnak a
településekre. Például az Alapszolgáltatási Központ is sokkal nagyobb normatívával
rendelkezett volna, ha azzal csatlakoznak a kistérséghez. Igaz, hogy az egyházi normatíva
ettől is magasabb, de mint látható, sokkal bizonytalanabb a kimenetele, erre alapozni nem
lehetett volna, lehetett volna azonban a kistérségre.
Nem muszáj a 2011. évi költségvetést elfogadni, ha a képviselők többsége azzal nem ért
egyet, mert az előző évi költségvetés 1/12 –ét így is kapni fogja az önkormányzat. Olyan
nincs, hogy egy önkormányzat finanszírozás nélkül maradjon, akkor sem, ha nem fogadja el a
költségvetést. Ha a képviselők többsége nem ért egyet a költségvetés elfogadásával, akkor azt
fel kell vállalni, mert minden hova ez kerül benyújtásra, mindenhol ez fog szerepelni, és ki
fognak csúszni a támogatási lehetőségekből. Az, hogy majd utólag módosítják, az elmúlt évek
tapasztalataiból tudják, hogy nem vezet eredményre, mert maradnak benne olyan tételek,
amelyek miatt az ÖNHIKI pályázat elbírálása során vagy kevesebb támogatást kaptak, vagy
semmit. Az elfogadás előtt kellett volna vizsgálódni. Úgy gondolja, hogy fel kell vállalni, ha
nem értenek egyet a költségvetéssel, nem kell megszavazni azt.
Krcsméri Tibor képviselő: A bizottsági ülésen a képviselő bizottsági tagok közül -3 fő
„igen”-nel 2 fő „nem”-el szavazott. Nem gyávaságból, de Ő személy szerint meg fogja
szavazni a költségvetést, azért, mert nem vállalja fel azt, hogy a bérek és segélyek ne
kerüljenek kifizetésre. Sokat dolgoztak csoportvezető asszonyék a költségvetésen, Ő maga
polgármester asszony kérésére két alkalommal is egyeztetett az Alapfokú Művészeti Iskola
költségének csökkentésével kapcsolatban. Nem ért egyet azzal, hogy ha ilyen nehéz a helyzet,
hogy a tavalyi évben nem tudták a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek kötelezően járó
béren kívüli juttatást kifizetni, viszont a képviselők tiszteletdíjat állapítanak meg 2011.évre.
Ezzel nem ért egyet, és a későbbiekben változtatást fog javasolni. Az intézmények
egyházaknak történő átadásával egyetértett. Ő volt az, aki jelezte, hogy akkor az Alapfokú
Művészeti Iskolát is vegyék át, de mivel ez önként vállalt feladat, ezért azt nem vennék át,
mert arra az egyházak sem kapnak normatívát. Javasolja, hogy abban az esetben, ha mégis sor
kerülne az ÁMK működtetésének átadására, a Diákotthont tartsák meg önkormányzati
működtetésben, ugyanis arra nem kell önkormányzati támogatást biztosítani.
Tarkó Gábor képviselő: Kiegészítésként elmondta, hogy a tegnapi együttes bizottsági ülésen
egyetlen nem képviselő bizottsági tag sem szavazta meg a 2011.évi költségvetés tervezetét,
vagy tartózkodtak, vagy nemmel szavaztak, mindezt azért mondta el, hogy teljes legyen a kép.
Azt senki nem vitatta, hogy az apparátus sokat dolgozott ezen a költségvetésen, ezt elismerik.
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Itt arról van szó, hogy megváltoztak a körülmények, hiába faragták le a költségeket, és voltak
jobbak, hiába tanulták meg azt, ami tavalyi évben elég lett volna, most már ez is kevés, és be
fognak fulladni, ha a megváltozott körülményekhez nem tudnak igazodni.
Uj Zoltán képviselő: Nem jó, ha most kezdik a költségvetés tervezetét és a tegnapi együttes
bizottsági ülésen elhangzottakat taglalni. Szűcs képviselő úr elmondta egy mondatban azt,
hogy a három bizottság nem javasolta a 2011.évi költségvetés tervezetének elfogadását. Jó
páran felszólaltak, heves viták közepette. Ennek a részleteibe azért mentek bele, mert évek óta
próbálnak a költségvetés hiányából lefaragni. Az egy dolog, hogy a mindenkori Kormány
költségvetéssel kapcsolatos elképzeléseit tükrözi a költségvetés. Ez általában arról szól, hogy
mindig egy picivel kevesebb a normatíva. Ez a korlát, ami sajnos nem csökken, hanem nő, és
ez felett kellene a bevételeiknek lenni ahhoz, hogy a költségvetés realizálódni tudjon, jobb
helyzetbe kerüljön. Mint tudják, a Kormány is üres zsebet talált, ezért nem volt meglepő,
hogy azt mondta, hogy nem tud többet adni. Az önkormányzat költségvetését azonban nekik
kell összeállítani. Az elmúlt két hónapban voltak pozitív irányú elmozdulások, gondol itt az
egyházakkal történő tárgyalásra, ami sok embernek, a képviselőknek, hivatali dolgozóknak is
megnyugvást jelentett. .Az egyház 82%-kal több normatív támogatást kap, mint az
önkormányzat, ezért neki könnyebb lenne az ÁMK működtetése, ugyanakkor az
önkormányzat működési forráshiányát ez 130 millió Ft-tal csökkentené. Jelenleg úgy tűnik
azonban, hogy az egyházi átadásokra nem kerül sor. Egy biztos, hogy a költségvetést el kell
fogadni. Ami hiba, hogy az első fordulót követően nem dolgoztak ki olyan változatot, ami
azzal számolt volna, hogy mi történik, ha az egyházaknak történő átadása még sem valósul
meg. A szülőket, gyerekeket, tanárokat igencsak megosztotta az ÁMK egyház általi
működtetésének kérdése, kétkedve fogadták az elképzeléseket. A képviselőknek is az a
véleménye, hogy létező volt polgármester asszony részéről az a jóakarat, mely szerint ezzel a
megoldással csökkenthető lett volna a költségvetési hiány. Ebben az évben nem valószínű,
hogy átveszi az egyház, de hagyjanak reményt arra, hogy mégis. A költségvetést ezzel
szemben el kell fogadni. A költségvetés számaiban stagnálás van. Az előző évhez képest, nem
jobb, nem rosszabb. A hivatal próbált valamit visszahozni abból, amit a Kormány a normatív
támogatásokból csökkentett. Ha ez nem történt volna meg, akkor most nem 230 millió forint
működési forráshiánnyal számolnának. Ez a hiány nem szép, és ez olyan költségvetés, amitől
a megyében vannak jobbak és rosszabbak is.
A tegnapi együttes bizottsági ülésen belátták, hogy a többségi akarat abból áll, hogyan lehet
ezt a költségvetést költséghatékonyabbá tenni, és a képviselő-testület gondolkodjon azon,
hogyan kell másként megoldani ezt. A mai bizottsági ülésen abban gondolkodtak, hogy nem
lehet a helyzeten azzal rontani, hogy a költségvetést nem fogadják el, és ez nem gyávaság.
Úgy gondolja, ez bölcs gondolat, hogy ezt el kell fogadni, nem azért, mert a költségvetés
olyan jó, hanem azért, mert már a héten olyan munkaanyag lesz előttük, amivel a munkát el
kell kezdeni, és egy hónap múlva megpróbálnak ebből a helyzetből kilábolni.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Elhangzott, hogy akkor is megkapja az
önkormányzat az állami támogatást, ha nem fogadja el a költségvetést a testület. Szeretné, ha
csoportvezető asszony elmondaná, amit tegnap együttes bizottsági ülésen elmondott. A
munkabérhitel szerződés egy évre szóló, vagy havonta kerül megkötésre? Azért döntöttek a
költségvetés elfogadása mellett, mert az hangzott el, hogy akkor nem tudnak a következő
hónapban munkabért fizetni, és ennek következményeit nem vállalhatják fel.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Nem fedi a valóságot az az állítás, miszerint ha nem
fogadják el a 2011.évi költségvetést, akkor az előző évi normatíva alapján kapják a
finanszírozást, mert már a novemberben felmérésre kerülő normatíva alapján kapták a januári
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és februári hozzájárulást is. Ha nem fogadják el februárban a 2011.évi költségvetést, és az
elemi költségvetést a szolgálati út betartásával a MÁK- on keresztül nem tudják benyújtani,
akkor az önkormányzat számára 2011.évben megszűnik az állami normatív hozzájárulás
leutalása, mindaddig, míg a testület a 2011.évi költségvetést el nem fogadja. Azok a
települések, akik rendelkeznek saját erővel vagy betéttel, megtehetik, hogy addig, míg nem
fogadják el a költségvetést, magukat finanszírozzák. De mivel az önkormányzat ezek
egyikével sem rendelkezik, ezért nem tudják felvállalni azt. Ez azt jelenti, hogy március 1-jén
nem kerül leutalásra az egyhavi normatív hozzájárulás, és az előző hónapban felvett
munkabérhitel visszafizetésére nem lesz meg a fedezet. A munkabérhitel minden hónapban
újra és újra generálódik, ami azt jelenti, hogy felveszik az adott hónap 1. napján, és a hónap
30. napján vissza kell fizetni, ha ez nem történik meg, új hitel felvétele nem lehetséges. Tehát
az összes önkormányzati dolgozó dolgozhat, de bért, azt nem kap, és a 3,5-4 millió forint
segélyt sem tudják kifizetni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem véletlen ez a komorság, valóban
rendkívül súlyos helyzetben vannak. Folytatni kell azokat a struktúra átalakításokat melyek
még nem fejeződtek be. Reméli, nem sértődik meg Szűcs képviselő társa, de csak magukban
bízhatnak, ha mégis számíthatnak külső segítségre, egyházi átvételre, tőkebefektetésre,
bármilyen
új
rendszerű,
például
új
Hangya
szövetkezetek
beindításával
munkahelyteremtésekre, csak könnyíthet a helyzetükön. Ezek az elhatározások meg vannak a
képviselő-testületben, mint ahogy eddig is meg voltak, számít a munkájukra. Ha nincs több
vélemény, a vitát lezárja.
Kéri, hogy aki a 2011.évi költségvetésről szóló rendelettervezetet elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
2/2011. /II. 23. / önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Szűcs képviselő úr határozati javaslattal élt,
miszerint a képviselő-testület folytasson tárgyalást a megkezdett reformfolyamatokról,
Kéri ezzel értsen egyet a képviselő-testület. Javasolja, hogy az első munkamegbeszélésre
2011. február 24-én kerüljön sor. Javasolja továbbá, hogy a megbeszélésen a szakapparátus
jelenlévő dolgozói is vegyenek részt.
Uj Zoltán képviselő: Nem tartja szükségesnek, hogy az apparátus jelen legyen a
megbeszélésen, csak a képviselők tárgyaljanak a témáról.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a képviselők 2011. február 24én 15 órai kezdettel munkamegbeszélést tartsanak a költségvetést érintő
intézményátszervezésekről.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
47/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
A képviselő-testület 2011. február 24-i munkamegbeszélése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. február 24-én 15 órakor munkamegbeszélést
tart, melynek témája a 2011.évi költségvetés működési forráshiányának csökkentését célzó
elképzelések egyeztetése, a lehetséges struktúra váltások irányvonalának meghatározása.

2. A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II. 17. ) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. A testület tagjai megkapták a 2010.évi
költségvetésről szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet. A rendelettervezetet együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és
Kulturális Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a 2010. évi költségvetés módosításról szóló rendelettervezetet megvitatta.
Jogszabály értelmében módosítani kell a rendeletet, ha költségvetést befolyásoló változás áll
be. A módosítás a tényszámokra épül, és valahol már tükrözi a zárszámadási adatokat is. A
2010.évet 31 millió forint működési és 71 millió forint felhalmozási forráshiánnyal zárták,
ami szebbnek hangzik, de e mögött is komoly munka van. A 2010.évi működési forráshiány
csökkentését nagymértékben javították az ÖNHIKI pályázatokon nyer támogatások, valamint
több nyertes pályázat. Ez természetesen elmondható a 2011.évi költségvetés kapcsán is, ha az
előbb említett lehetőségeket ki tudnák használni, amire nem nagy esélyt lát, az nagyban
javítaná az ez évi költségvetés forráshiányát.
A bizottság javasolja a testületnek a 2010.évi költségvetés módosításáról szóló
rendelettervezet elfogadását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: A rendeletmódosításban a Polgármesteri Hivatal létszámadata 55 fő, a
rendelettervezet mellékletében ezzel szemben 56 fő. A 2011.évi költségvetésben is 55 fő és
annak 8/c és 9. számú mellékletében is 55 fő. Elírás történt?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Igen, elírás történt. A Polgármesteri Hivatal
létszámadata közalkalmazottakkal, köztisztviselőkkel és a fizikai alkalmazottakkal együtt 55
fő. Az 55 fő tevőlegesen 53 főre fog csökkeni, ha a nyugdíjazás folytán 2 fő köztisztviselő
felmentési ideje 2011. június 15. illetve augusztus 1. napján lejár
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy aki a Pénzügyi-, Városfejlesztésiés Kulturális Bizottság javaslatának megfelelően a 2010.évi költségvetés módosításáról szóló
rendelettervezetet rendeletté emeli, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 17. ) önkormányzati
rendelet módosításáról
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
3. A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft tájékoztatása
tevékenységéről a Kft működésének teljes áttekintése
Előadó. Harmados Attila, a Kft ügyvezető igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság

eddigi

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Köszöntötte az ülésen Harmados Attila urat, a
Távhőszolgáltató Kft ügyvezetőjét. A testület tagjai megkapták a Távhőszolgáltató Kft eddigi
tevékenyégéről szóló tájékoztatót, csatolva a Kft egyszerűsített tartalmú beszámolóját,
valamint a fűtőmű és a távhőrendszer korszerűsítésére vonatkozó elképzelésekről szóló
tájékoztatást.
A Kft beszámolóját és tájékoztatóját együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és
Kulturális Bizottság megvitatta.
Kérdezi Harmados Attila urat, a Kft ügyvezetőjét kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Harmados Attila, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője: Igen. Mint
ahogy a tegnapi együttes bizottsági ülésen is elmondta, a tájékoztatót, mely a Kft eddigi
tevékenységéről és működésének teljes áttekintéséről ad számot, jelen ülésre készítette elő,
míg a Kft gazdálkodásáról szóló előzetes egyszerűsített tartalmú beszámolót a vonatkozó
jogszabály értelmében minden év május 31. napjáig kell a tulajdonos elfogadása előtt a
könyvvizsgálónak auditálni, a Kft Felügyelő Bizottságának jóváhagyni. A tájékoztató célja az
eddigi tevékenység bemutatása, valamint az, hogy milyen gazdálkodást tud felmutatni, és
milyen pénzügyi helyzetben van. Úgy gondolja, hogy a Kft gazdálkodása a 2010. augusztusi
képviselő-testületi ülésen elfogadott üzletei tervben foglaltak szerint folyik. A nehézségeket
már akkor is jelezte. A kintlévőség nagyságrendje ismert volt, és a likviditás már akkor is
kérdéses volt. A gazdálkodás során azonban a lehetőségeken és költségeken belül tudtak
maradni. Mindent figyelembe véve, a Kft megfelelő gazdálkodási képet mutat. Úgy ítéli meg,
hogy további költségcsökkentést tudnának elérni a fűtőmű és távhőrendszer korszerűsítésével,
az új Széchenyi terv keretében kiírásra kerülő pályázati lehetőségek kihasználásával.
Véleménye szerint a korszerűsítéssel a Kft hosszabb távon rentábilisan működtethető.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
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Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke: A
képviselő-testület két hónappal ezelőtti ülésén merült fel, hogy jó lenne a Kft gazdálkodásáról
szóló beszámoló előtt bővebb tájékoztatást kapni a Kft eddigi tevékenységéről. Ennek oka, a
sokféle információ terjedt el a városban és azokat tisztázni kell. A Kft tevékenységéről szóló
tájékoztató nem lehet teljes, mivel tevékenysége 6-7 hónapot ölel fel, ezért csak bizonyos
következtetéseket lehet leszűrni. A bizottsági ülésen megállapították, hogy ha a körülmények
optimálisan alakulnak, a Kft kb. 5 millió forint nyereséggel záró társaság lenne. Több dolog
azonban nem tud realizálódni. Az egyik legfontosabb dolog, amit hallani lehet a városban,
hogy lesz-e jövőre a lakótelepeken távhőszolgáltatás. Úgy gondolja a bizottsági ülésen
elhangzottak is megerősítették azt, amit ki kell mondjanak, hogy igen, a Kft 2011. és 2012-es
fűtési idényben is fog szolgáltatni mind a lakótelepeken, mind a távhőrendszerre csatlakozott
intézményekben. Azt azért el kell mondani, hogy nem mindenképpen úgy, mint ahogy eddig,
hogy a lakosok közül sokan visszaéltek azzal, hogy a Kft önkormányzati tulajdonú és nem
veszik komolyan azt, hogy a Kft akkor tud szolgáltatni, ha a szolgáltatásért járó távhődíjakat
meg kell fizetni. Úgy gondolja, nagyon bízni kell abban, hogy ez változni fog.
Azt is tudják, hogy a lakosok az elmúlt évben nehéz helyzetbe kerültek, egy bizonyos fokig
tolerálhatók a fizetési problémák, de azt is tudják, hogy ez a helyzet így nem maradhat. A Kft
a jogszabály által megengedett keretek között a szükséges lépéseket meg fogja tenni, ezt a
tulajdonos el is várja. Célszerű, és a Kft hosszú távú jövőjét alapvetően meghatározza a
fejlesztés. Az új Széchenyi terv keretében olyan pályázati lehetőségek indulnak, amelyek a
Kft működésével összefüggően éppen a legsarkalatosabb területeket érintik, mint például az
energiaracionalizálás, akár csőhálózat, vagy az új szolgáltató pontok kialakítása. Ezekhez a
pályázatokhoz 50%-os saját erő kell, ami becsült számítás alapján 2-3 év alatt megtérülhet, ez
az árképzésbe is beépülhet. Igy drasztikus áremelést nem kellene végrehajtani. Az
önkormányzatnak ma arról kell felelősen dönteni, hogy a Kft ezen a területen kezdje el a
pályázati előkészületi munkákat, és ha ebben érdemben lehet dönteni, azt terjessze a testület
elé. Azzal tudnák erősíteni a Kft pozícióját, illetve csökkenteni a fajlagos költségét, ha
további intézményegységeket kötnének rá a hálózatra. Gondol itt az óvodára, az
Alapszolgáltatási Központra, a volt DÉMÁSZ irodaházra. Ha ezt a lehetőséget kihasználják, a
Kft stabilabban fog működni, mindenki megelégedésére és megnyugvására, annak érdekében,
hogy akik még igénybe veszik a szolgáltatást, azok ne a távhőrendszerről történő leválásban
gondolkodjanak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megköszönte a Kft ügyvezetőjének a
tájékoztató elkészítését. A tájékoztató alapos, szakmailag kifogástalan, a számviteli munka
hiteles. Arról nem a Kft ügyvezetője tehet, hogy a fizetési morál a lakótelepeken így alakult.
Bízik benne, hogy tudnak ezen változtatni, abban az esetben, ha tudnak váltani. A képviselők
tudják, Harmados Attila ezekben partner, a gondolkodásban elől jár, a kérdéseket
konstruktívan közelíti meg. Nem biztos, hogy ezred sorban merül fel benne, hogy a
panellakások korszerűsítését, csőrendszerének átépítését hogyan tudják megoldani a
magánlakásokban, még akár pályázati pénzből is, de már az is előnyt fog jelenteni, ha az
önkormányzat olcsóbb energiára tud váltani.
A képviselő-testület felé a Kft tájékoztatója kapcsán konkrét határozati javaslatot nem
fogalmaztak meg. Jegyző asszony jelezte, hogy a Kft Felügyelő Bizottságának a Kft
beszámolójával kapcsolatos írásos véleményezése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri,
hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy a Kft tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja, és elismeri a Kft ügyvezetőjének és munkatársának munkáját, és a továbbiakban is
kéri az együttműködést a korszerűsítések, illetve az energiafelhasználás prioritásának
vonatkozásában.
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Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
48/2010. /II. 22. / kt. sz. határozat
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft tájékoztatójának elfogadása
1.Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a Mezőhegyi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft
egyszemélyi tulajdonosa, a Kft ügyvezetője által előterjesztett, a jegyzőkönyv mellékletét
képező, a Kft eddigi tevékenységéről, működésének teljes áttekintéséről szóló beszámolót, az
annak mellékletét képező előzetes egyszerűsített éves beszámolót, a Felügyelő Bizottság
írásban benyújtott véleményével együtt elfogadta.
2.Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elismerését fejezi ki Harmados Attilának, a
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének és munkatársának az eddig
végzett tevékenységért.
Kéri a további együttműködést, a korszerűsítések és energiafelhasználás prioritásának
vonatkozásában.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megadja a szót Harmados Attilának, a
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének.
Harmados Attila Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője: Szűcs
képviselő úr hozzászólásában utalt arra, hogy ha a korszerűsítések megtörténnek, stagnálás
következhet be. Ki meri jelenteni, hogy ha a beruházások megvalósulnának, akkor nem
stagnálás, hanem csökkenés következne be, akár két éven belül. Mindez akkor várható, ha
lesz kedvező konstrukció, amit belátható időn belül meg lehet valósítani, és ha ehhez a forrást
is sikerül biztosítani.
4. A köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992. (VI. 1. ) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a köztisztaság
fenntartásáról szóló 6/1992. (VI. 1. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelettervezetet. / rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi -, VárosfejlesztésiKulturális Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- Kulturális Bizottság véleményéről is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese: A bizottságok a
rendelettervezetet megvitatták. Jogszabályi változás tette szükségessé a rendelet hatályon
kívül helyezését. A bizottságok javasolják a testületnek a köztisztaság fenntartásáról szóló
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6/1992. (VI. 1. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet
rendeletté emelését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság javaslatának megfelelően a rendelettervezet
rendeletté emelésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
4/2011. (II. 23. ) önkormányzati rendelet
A köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992. (VI. 1. ) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/

5. A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a helyi
önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló
rendelettervezetet. / rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság, az
Egészségügyi Szociális Bizottság, és az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy az Egészségügyi Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményét is
tolmácsolja a testület felé.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
Együttes ülésen a bizottságok a rendelettervezetet megvitatták. A bizottságok javasolják, hogy
2011.évben a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően a képviselők és a bizottságok nem
képviselő tagjai részére tiszteletdíjat állapítsanak meg. A tiszteletdíj az előzőekben már
elfogadott 2011.évi költségvetésben a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően került
beépítésre.
Krcsméri Tibor képviselő: A költségvetés tárgyalásakor már utalt arra, hogy a költségvetés
nehéz helyzetére tekintettel, valami más megoldást kellene találni, vagy a megállapításra
kerülő tiszteletdíjat egy időre zárolni. A 2011. évi költségvetés nem teszi lehetővé, hogy
tiszteletdíjat állapítsanak meg.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tekintettel arra, hogy utolsó javaslatként
Krcsméri képviselő úr javaslata hangzott el, aki a tiszteletdíj megállapítását nem támogatta,
ezért elsőként azt bocsátja szavazásra.
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy 2011.évben az önkormányzati képviselők részére
tiszteletdíjat ne állapítsanak meg, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 1 szavazattal, 1 tartózkodással, 7 ellenszavazattal, a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottságok javaslatát.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2011.évre az önkormányzati képviselők részére a
rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően tiszteletdíjat állapítsanak meg, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, a javaslatot elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki a rendelettervezet rendeletté
emelését elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
5/2011. (II. 23. ) önkormányzati rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
6. Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető
köztisztviselői munkakörökről szóló 3/ 2010. (II. 17. ) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Polgármesteri
Hivatalnál pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló 3/2010. (II.
17. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet. /
rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva/
A rendelettervezetet együttes ülésen az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a
testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a
rendelettervezetet megvitatta, javasolja elfogadásra. A rendelet hatályon kívül helyezését
jogszabály módosítás tette indokolttá.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően egyetért a rendelettervezet elfogadásával, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
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/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
6/2011. (II. 23. ) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető
köztisztviselői munkakörökről szóló 3/2010. (II. 17. ) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
7. Előterjesztés intézmények létszámcsökkentéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az intézmények
létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
A bizottsági ülésen kérte, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a 3 álláshely helyett 2 álláshelyet
szíveskedjenek megszüntetni. Indoka, hogy szükség van egy szobafestő szakmunkásra, akit
korábban a közfoglalkoztatási program keretében alkalmaztak. Ez évben is ezt szerették
volna, de az új szabályok értelmében erre nincs lehetőség, mert elmúlt 55 éves. Akit eddig 4
órás álláshelyen alkalmaztak nyugdíjba vonul, így alkalom nyílhat a szobafestő
alkalmazására.
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat a polgármester
asszony által kért módosítással fogadja el.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki a Pénzügyi-, VárosfejlesztésiKulturális Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
49/2011. /II. 22./ kt. sz. határozat
Intézmények létszámcsökkentéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központnál 3 álláshely, a
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központnál 2 álláshely, a Polgármesteri Hivatalnál 2 álláshely
megszüntetését rendeli el.
A képviselő-testület az álláshely megszüntetéseket az alábbi időpontokra határozza meg:
Általános Művelődési Központ létszámkerete terhére
1 álláshely megszüntetése 2011. augusztus hó 1. napjával
1 álláshely megszüntetése 2011. december hó 1. napjával
1 álláshely megszüntetése 2012. január hó 1. napjával
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ létszámkerete terhére
1 álláshely megszüntetése 2011. június hó 1. napjával
1 álláshely megszüntetése 2011. szeptember hó 1. napjával
Polgármesteri Hivatal létszámkerete terhére
1 álláshely megszüntetése 2011. június hó 15. napjával
20

1 álláshely megszüntetése 2011. augusztus hó 1. napjával
Utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentés igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályaira vonatkozó rendelet megjelenését
követően létszámcsökkentésre vonatkozó döntést pályázat benyújtására készítse elő.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint a pályázat benyújtásának időpontjához igazodóan
8. Előterjesztés közös földgáz beszerzésről a Békés megyei Önkormányzattal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. A testület tagjai megkapták a Békés megyei
Önkormányzattal történő közös földgázbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/ Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztésiés Kulturális Bizottság az Egészségügyi Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
megvitatta.
Tájékoztatott arról, hogy Szűcs Sándor képviselő úr és Kolozsi József műszaki csoportvezető
egyeztettek a földgáz és energia beszerzéssel kapcsolatos ajánlatokról. Az egyik tegnap, a
másik a mai napon érkezett.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, hogy a bizottságok álláspontjáról tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
A megyei Önkormányzat közös földgázbeszerzésre tett ajánlatot. Ez nem új kezdeményezés a
Megyei Önkormányzat részéről. Mezőhegyes a 2009. november 1-től 2010. június 30. napjáig
terjedő közös földgázbeszerzésre írt alá szerződést. 2010. július 1. napjától 2011. június 30.
napjáig azonban a szabadpiaci földgázbeszerzést önállóan bonyolítja. A másik ajánlatot a
GDF SUEZ tette, amiről Kolozsi József csoportvezető tájékoztatott Ezért bizottsági ülést
követően megkérte Kerekes Vivient, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
nem képviselő tagját, energetikai szakembert, hogy a két ajánlatról a testületi ülésen
tájékoztasson.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Kerekes Vivient, a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság tagját, hogy tájékoztassa a testületet.
Kerekes Vivien Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság tagja: A tegnapi
bizottsági ülésen még azt mondta, hogy nem javasolja a közös gázbeszerzést a megyei
Önkormányzattal, tekintettel az EMFESZ számlázási problémáira, mert a cég emiatt az
önkormányzatra jelentős terhet rótt. Ma azonban informálódott, és tudomást szerzett arról,
hogy éppen ezen problémák miatt a Békés megyei Önkormányzat ez évtől nem az EMFESZszel, hanem a szegedi gázszolgáltatóval, a GDF SUEZ-el áll kapcsolatban. Igaz, hogy a
beszerzésre közbeszerzést kell kiírni, de a gázszolgáltató menedzsere úgy tájékoztatta, hogy
mindent el fognak követni, hogy a Békés megyei Önkormányzat partnerként megmaradjon, és
kiemelt partnerként fogják kezelni. Úgy gondolja, hogy ha más nyeri meg a közbeszerzést, az
is a fogyasztó javát fogja szolgálni. A menedzser elmondta azt is, hogy Szeged városát
„elvesztették,” mert olcsóbban tudta megkapni a gázenergiát más szolgáltatótól. Ezért
javasolja a közös földgázbeszerzést, mert minél nagyobb csoport pályázik az energiára, annál
olcsóbban juthatnak hozzá.
Kolozsi József csoportvezető: Ma érkezett megkeresés az önkormányzat jelenlegi
földgázszolgáltatójától, a GDF SUEZ- től, melyben felajánlja a szolgáltatási szerződés
felmondását, és visszatérhetnek az egyetemes szolgáltatási körbe, melyben a gázárat a
jogszabály határozza meg. A jelenleg érvényes szolgáltatási szerződést nem lenne célszerű
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most felmondani, mivel az önkormányzat jelenlegi gáz szolgáltatója kedvezőbb áron,
2,611Ft/MGJ összegért biztosítja a gázenergiát, mint az egyetemes szolgáltató, aki
285Ft/MGJ áron ajánlja. Az az ésszerű, hogy most ne váltsanak.
Kerekes Vivien Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság tagja: A közös
gázbeszerzés egyetlen kötelezettséggel jár, van egy bizonyos összegű sikerdíj, ami
szétosztódik a konzorciumban résztvevő önkormányzatok között. Utánajárt, példaként
Dévaványa önkormányzatát hozta fel, kinek esetében 2010-ben a sikerdíj rá eső része 46 ezer
forint volt. Úgy gondolja, hogy az az összeg nem magas. Azt javasolja, hogy a konzorciumi
szerződésbe a fűtőművet is vegyék be.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
Arról kell a testületnek döntenie, hogy elfogadja-e a Békés megyei Önkormányzat ajánlatát, a
közös földgázbeszerzés érdekében csatlakozik-e a szindikátushoz. Kerekes Vivien azt
javasolja, hogy vegyenek részt a közös gázbeszerzésben. Valószínűsíthető, hogy ebben az
esetben olcsóbban kapnák a gázenergiát, de ezt ma megmondani nem lehet, csak akkor, ha
tudják, hogy a Békés megyei Önkormányzat jelenleg milyen áron szerzi be a földgázt. A
jelenleg még érvényben lévő szerződésből nem léphetnek ki.
Kerekes Vivien Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság tagja: Az idei árakat
nem lehet összehasonlítani a tavalyi árakkal. Ismert az energia árak, főként a kőolaj árának
emelkedése, próbált a gáz árának irányában informálódni, de azt válaszolták, hogy a
közbeszerzés májusban bonyolódik, így nem tudnak felvilágosítással szolgálni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kerekes Vivien szakértői véleményénél jobb
javaslatot nem tudnak tenni, biztos benne, hogy az információja körültekintő. Kéri a testületet,
hogy a határozati javaslat „A” pontját fogadják el.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke: A
fűtőmű közös földgázbeszerzésben való részvételének lehetőségéről a Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft ügyvezetőjét tájékoztassák, és hallgassák meg, hogy mi az álláspontja. A Kft az
önkormányzat tulajdonában álló önállóan működő gazdasági társaság.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Természetesen.
Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő határozati javaslat „A” pontjában foglaltakkal, azzal
ért egyet, hogy 2011. július 1. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő gázévre a Békés
megyei Önkormányzat gesztorságával megvalósuló közös gázbeszerzésben vegyenek részt,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
50/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Közös gázbeszerzés a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a Békés Megyei
Önkormányzat gesztorságával megvalósuló, 2011. július 1-jétől 2012. június 30. napjáig
terjedő gázévre vonatkozó közös gázbeszerzésben.
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A Képviselő-testület:
 kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló
szindikátushoz,
 jóváhagyja a tartalmában megismert, a jegyzőkönyv mellékletét képező Szindikátusi
Szerződés tervezetet, és
 felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szindikátusi Szerződést aláírja és a közös
földgáz beszerzés ügyében eljárjon.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. március 24.
9. Előterjesztés munkabérhitel felvételéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. A testület tagjai megkapták a munkabérhitel
felvételéről szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta. Javasolja a testületnek az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően a munkabérhitel felvételét.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság
javaslatának megfelelően az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, az 32 /2011. /I. 25. / kt.
sz. határozatát módosítsa, és maximum 30 millió Ft munkabérhitel felvételét hagyja jóvá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
51/2011. / II. 22. / kt.sz. határozat
Munkabérhitel felvételét jóváhagyó 32/2011./ I. 25. / kt. sz. határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 32/2011. / I. 25. / kt. sz. határozatát- melyben a
január havi személyi juttatások és segélyek kifizetéséhez 25 millió forint nagyságrendű
munkabérhitel felvételét határozta el- az alábbiak szerint módosítja.
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2011. január havi személyi juttatások és segélyek
kifizetéséhez 30 millió forint munkabérhitel felvételét határozza el az előterjesztésben
ismertetett indokok alapján.”
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52/2011. / II. 22. / kt. sz. határozat
Munkabérhitel felvételének jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. február havi bérek,
költségtérítések, és segélyek kifizetéséhez maximum 30 millió forint nagyságrendű munkabér
hitel felvételét határozza el.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel tőkerész és járulékainak
visszafizetését – 30 napon belül – a 2011.évi költségvetéséből fedezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. február 28.
10. Előterjesztés iskolai osztályok, óvodai csoportok, bölcsődei csoport indításáról és
a beíratási időpontokról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK
igazgatójának kérelme alapján az iskolai osztályok, óvodai csoportok, bölcsődei csoport
indításáról és a beíratási időpontokról szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé
csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság
megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnökét,
hogy a bizottságok véleményéről is tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnöke: A
bizottságok az előterjesztésben foglaltakat megvitatta. Az iskolai és óvodai csoportok
indítása, a beíratási időpontok időpontjai vitát nem váltottak ki, de a bölcsödével
kapcsolatosan volt némi anomália.
A 2.sz. óvodában az egy bölcsődei csoport létrehozása még nem valósult meg, az elvi akarat
meg van rá. Felmerült azonban, hogy biztos, hogy jó-e a bölcsődei csoport indítása, mert ha a
pályázati pénzből megvalósítják, azt 5 évig kell működtetni. A szakemberek meggyőzték őket
arról, hogy ha létrehozzák a bölcsődei csoportot, az információ és létszámadatok alapján
feltölthető, és az ezért járó normatívát is megkapják. Jelenleg is vannak olyan gyermekek az
óvodákban, akik bölcsődés korú óvodások, de nem kapnak rájuk normatívát, azt csak
bölcsődei keretek között kaphatnak. A bizottság az első részről szavazott, a második részt
nyitva hagyta, rábízva a testületre, hogy az előbb elmondott érveléssel elfogadja-e azt, hogy
bölcsődei csoportot is indítsanak, azaz elindítsák a beruházást..
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Szakmai egyeztetést végeztek a mai nap
folyamán. Kéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt, hogy erről tájékoztassa a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Az irányban informálódtak, hogy a bölcsődei csoport
kialakítására irányuló nyertes pályázatra megkötött támogatási szerződést lehet-e módosítani.
A pályázatot kiírók azt a választ adták, hogy a megvalósítás 2012. augusztus 3. napjáig
tolható ki. A beruházás indításával azért lenne jó két hónapot várni, mert a Kormány
áprilisban teszi közzé a 2012 évre vonatkozó közoktatási intézményeket érintő elképzeléseket,
és ennek ismeretében lehetne megalapozottan dönteni arról, hogy a bölcsődei beruházást
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megvalósítják-e vagy sem. Most még kevés az információ ahhoz, hogy ezt el tudják dönteni,
és az is köztudott, hogy 2012-től teljesen más rendszerűek lesznek a közoktatási intézmények.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Jó lenne, ha ezt a döntést el tudnák halasztani,
mert a számára szimpatikus program a”Biztos kezdet” program kapcsán teljesen ellentétes
információk jönnek. Mai nap folyamán beszélt Kiss Zsuzsannával, aki elismerően szólt a
programról és elmondta, hogy a hamarosan megjelenő pályázatoknál a kistérségben ők
lesznek a módszertani központ, 3 főt kötelező lesz alkalmazni, ebből 1 főnek felsőfokú
végzettségűnek kell lenni, a másik két főnél nem kötelező a felsőfokú végzettség, sőt lehet a
célcsoportból is anyuka és gyermek. A program Battonyán második éve fut, a 2009 évi
statisztika alapján 150 fő volt a bejelentkezők száma, az állandó látogatók száma 96. Kérdés,
hogy a statisztikai szám hogyan áll össze. Mindenesetre a vezető elismerően nyilatkozott a
programról.
Tarkó Gábor képviselő: A bölcsődei csoport létrehozása a megvalósítás utolsó fázisában
lévő projekt, az abban résztvevők rengeteg munkát fektettek bele, és véleménye szerint nem
lenne korrekt velük szemben az, ha most halogatnák, kitolnák. Azt mondja, hogy ha ez egy
sikeres pályázat volt, és minden feltétele adott, akkor menjen a maga útján, mert elveszik a
kedvüket a pályázatban résztvevőknek a hasonló munkától, kezdeményezéstől
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ÁMK érintett vezetői jelen vannak,
szeretné, ha elmondanák véleményüket.
Antalné Erdélyi Dóra az ÁMK igazgatója: Igen, a projekt elindult, a tervek elkészültek,
ezért a minél előbbi megvalósítását tartaná célszerűnek. Az önkormányzat helyzetében
lehetnek olyan tényezők, ami miatt azt mondják, hogy most nem lehet. Ezt el kell fogadniuk.
Átgondolták a feltételeket, mit hogyan lehetne átcsoportosítani. A jelentkezések megtörténtek
az átképzésekre. Természetesen a testület dönt abban, hogy ezt vállalja vagy sem. 6 óvodai
csoport lenne most, jövőre 5 óvodai és egy bölcsődei csoport. A bölcsődei csoport
működtetése személyi állománybővítést nem igényel, és plusz rezsiköltséggel sem járna az
épület fenntartása, mivel az jelenleg is funkcionál.
Kovácsné d. Faltin Erzsébet polgármester az üléstermet elhagyta, és az ülés vezetését
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármesternek átadta.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van,
tegye meg.
Szűcs Sándor képviselő: A tegnapi információ nem a megvalósítás elutasításáról szól, hanem
arról, amit a pénzügyi csoportvezető asszony elmondott, hogy várják meg a két hónap múlva
rendelkezésre álló plusz információt. Ha a kondíciók úgy alakulnak, hogy az a jelenlegitől
sokkal rosszabb lesz, akkor a bölcsődei csoport témájában most hogyan döntsenek felelősen?
A pályázat megvalósításának nincs akadálya, mint ahogy most is, és a bizottsági ülésen is
elhangzott, az nincs veszélyben, ehhez a szükséges forrással is rendelkeznek.
Alpolgármester asszony által elmondott „Biztos kezdet” és a bölcsődei csoport kialakítása
elméletileg nem üti egymást, jó lenne, ha mindkettő megvalósulhatna.
Antalné Erdélyi Dóra, az ÁMK igazgatója: Korrektnek tartja mindazt, amit elnök úr
elmondott. Ha két hónapon belül újabb és más információ áll rendelkezésre, akkor most,

25

valóban felelőtlenség lenne dönteni és a későbbi döntést szerencsére a határidők is
megengedik. Ez ellen az intézménynek nincs kifogása, várják az új információt.
Szűcs Sándor képviselő: Kolozsi úr arról is tájékoztatott bizottsági ülésen, hogy a beruházás
megvalósításának műszaki akadálya sincs, tehát ha két hónap múlva kezdik meg a
kivitelezést, akkor sem lesz probléma, és szeptember 1-jével elindulhat a bölcsődei csoport.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Figyelemmel a pénzügyi, műszaki oldalra valamint
arra, hogy a testület jogilag nincs döntési kényszerben, vegye le napirendről mindkét témát.
Szűcs Sándor képviselő: Csak a bölcsődét?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Véleménye szerint az óvodai és bölcsődei csoportok
indítása és a beíratások időpontja szorosan összefügg, ezért mindkettőt vegyék le napirendről.
Szűcs Sándor képviselő: A beíratások 2011. április 6-án kezdődnek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Akkor csak a csoportok meghatározását vegyék le
napirendről, mivel nem mindegy, hogy 6 vagy 5 óvodai csoportot indítanak.
Sovák Péterné képviselő: Az sem mindegy, hogy az óvodai csoportokon belül melyek
lesznek a vegyes csoportok.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Azért javasolta, hogy a csoportok meghatározását
vegyék le napirendről
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a József
Attila ÁMK- ban kettő iskolaotthonos első osztály indítását, öt vegyes óvodai csoport és egy
bölcsődei csoport indításáról szóló előterjesztést jelen ülés napirendjéről levegyék,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette.
53/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Előterjesztés napirendről történő levétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a József Attila ÁMK- ban a
2011/2012-es tanévben indítható általános iskolai osztályok és óvodai csoportok számáról
szóló előterjesztést jelen ülése napirendjéről leveszi.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a József
Attila ÁMK általános iskolájában, óvodájában, Alapfokú Művészeti iskolájában történő
beíratások időpontját az előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
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54/2011. / II. 22. / kt. sz. határozat
József Attila ÁMK- ban az Általános Iskolába, az óvodákba és az Alapfokú Művészeti
Iskolába történő beíratási időpontok jóváhagyásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
módosított 11/1994. (VI. 8. ) MKM. sz. rendelet 15. §. (2) bekezdése és a 16. §. (1) bekezdése
alapján Mezőhegyes városban 2011.évben a József Attila Általános Művelődési Központ
Általános Iskolája 1. osztályába, óvodáiba, valamint az Alapfokú Művészeti Iskolájába
történő beíratások időpontját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Általános Iskola:

2011. április 6-7-én
8-án

800-1200-ig; 1300- 1630 –ig
800-1200-ig

Óvoda:

2011. április 6-7-8-án

800 – 1600- ig

Alapfokú Művészeti Iskola: 2011. június 8-9-10-én

1400 – 1700 –ig

Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. március 15. a határozat továbbítására
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester az ülésterembe visszatért, és átvette az ülés
vezetését
11. Felhatalmazás kérés az egyházakkal történő tárgyalásra
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták azt az
előterjesztést, melyben felhatalmazást kér az egyházakkal történő konkrét tárgyalásokra.
Az előterjesztés a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság az Egészségügyi Szociális
Bizottság megvitatta.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A költségvetés tárgyalása során már utalt arra, hogy az ÁMK
diákotthoni kollégiumát nem kellene átadni, az maradjon az önkormányzat működtetésében.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem akart ilyen apróságokra időt pazarolni.
Meg kellene várni, hogy az egyházaknak milyen elképzelései vannak. Ha hajlandóságot
mutatnak a működtetésre történő átvételre, akkor kell tárgyalni a részletekről. Ha írásban
tájékoztatják arról, hogy mit hogyan szeretnének, akkor a javaslatot a testület elé fogja
terjeszteni, és megbeszélik azt.
Tarkó Gábor képviselő: Szeretné, ha 3 fős bizottságot hoznának létre, azért, hogy a konkrét
tárgyalásokon polgármester asszony mellett még két képviselő is részt vehessen. Javasolja ezt
azért, mert az elmúlt időszakban az ÁMK vonatkozásában az információáramlás nem volt
sem időben, sem tartalmában megfelelő. Jobb lenne, ha a konkrét tárgyalásokon többen részt
vennének, az információáramlás miatt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Tarkó képviselő úr hozzászólására reagálva
elmondta, hogy „azon nem hajlandó megsértődni”, de a gyámság alá helyezését nem tartja
jogszerűnek. A polgármesteri hatáskörét még sosem lépte át, konkrét tárgyaláson soha nem
egyedül vett részt.
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Kéri a testületet, hogy aki azzal ért egyet, hogy az egyházakkal történő tárgyalással egy külön
bizottságot bízzanak meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 1 szavazattal, 8 ellenszavazattal, a javaslatot elvetette,
Szűcs Sándor képviselő: Megnyugtató, ha a konkrét tárgyalásokon még egy képviselő jelen
van. Ez nem bizalmatlanság polgármester asszony irányában, de jó, ha még egy képviselő
jelen van, és tájékozódik. A múlt alkalommal is a katolikus egyházzal történő tárgyalás során
polgármester asszony mellett a hivatal szakapparátusából két fő, és alpolgármester asszony
volt jelen, a valóságban tehát képviselő társa kérése megvalósult.
Mitykó Zsolt képviselő: A tárgyalásokon olyan képviselő vegyen részt, aki az intézményhez
tartozó, mivel adott kérdésekben segítséget tud adni. Nem okoz-e problémát, ha a tárgyaló
csoportba kijelölt képviselő nem tud részt venni a tárgyaláson, és ezzel a reagálási idő
meghosszabbodik?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, a képviselőket, hogy képzeljék el
magukat polgármesterként. Legjobb belátása szerint, és önvédelmének biztonsága érdekében
mindig felkér valakit, általában alpolgármester asszonyt, mert Ő az, akit a novemberi ülésen
felhatalmazott az oktatási, közművelődési feladatok ellátására, ezért ehhez tartja magát.
Amennyiben alpolgármester asszony akadályoztatva van, vele beszéli meg, hogy kit kérjenek
fel.
Uj Zoltán képviselő: Elfogadható polgármester asszony válasza. Az is jó ötlet, hogy az
intézményi alkalmazott képviselő is legyen jelen a tárgyalásokon, de ez így van, mert
alpolgármester asszony ott dolgozik. Szeretné, ha rendszeresen tájékoztatást kapnának a
tárgyalások menetéről és eredményéről, Tarkó képviselő úr is ezt szerette volna kérni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Arról nem tehet, hogy az egyház képviselője a
szomszéd településen elmondta, hogy nem veszi át az ÁMK-t, ugyanakkor Mezőhegyes
Város Önkormányzatát arról a mai napig sem értesítették. Arról, hogy Battonyán mi hangzott
el, Ő is kerülő úton értesült, telefonon tájékoztatta valaki, aki egy olyan személytől kapott
információt, aki jelen volt azon a bizonyos rendezvényen. Arról is tájékoztatták, hogy Uj
képviselő úr is érdeklődött.
Uj Zoltán képviselő: Neki is Battonyáról szóltak. Benne is az merült fel, hogy erről az
információról a képviselők nem tudnak, de elvárható lett volna, hogy tudjanak róla. A hír
magában nem ér semmit, mert addig nem lehet vele mit kezdeni, míg írásos választ nem
kapnak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Arról van szó, hogy igazából az egyházzal a
tárgyalást még fel sem vették. Meg sem kezdődtek a tárgyalások, azt csak Ő erőltette. Az
egyházak által kért anyagokat elkészítették, elküldték. Az általuk feltett kérdésekre meg kell
adniuk a választ. Úgy gondolja, ha minden ilyen esetben össze kellene hívnia a testületet,
alkalmatlan lenne a polgármesteri tisztség betöltésére.
Uj Zoltán képviselő: Nem szeretné, ha polgármester asszony az előzőekben elmondottakat
félreértette volna. Ez a dolog rosszul sült el, ezért a képviselők részéről felmerült, hogy Ők
miért nem tudnak a részletekről. Ugyanakkor csak telefonon történő egyeztetés volt, ami az
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átvétel tekintetében nemleges volt. Ő is beleélte magát abba, hogy az átadással a városnak egy
kicsit könnyebb lesz. Ez az információ az átadás sikerének százalékos arányát lecsökkentette.
Most fogják érezni, hogy mennyivel rosszabb lett a helyzet innentől kezdve. De még most
sem tettek le erről a lehetőségről.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Azt gondolja, hogy arról, hogy ez így történt,
senki sem tehet. Mégis elmentek Szegedre tárgyalni, pedig tudták, hogy minimális az esély, és
a remény is elszáll. Természetesen mindezért nem vár elismerést.
Uj Zoltán képviselő: Ha sikert érnek el, nem marad el a vállveregetés.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület elé hozza a tárgyalás eredményét.
Sovák Péterné képviselő: Az információt Uj képviselő úr nem tőle kapta, amikor Ő tudomást
szerzett arról, hogy mi hangzott el Battonyán, képviselő úr már tudta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja a testületnek, hogy az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hatalmazzák fel arra, hogy a Református és az
Evangélikus Egyházak képviselőivel az ÁMK egyházi működtetésre történő átadásáról
tárgyaljon.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
55/2011. / II. 22. / kt. sz. határozat
Polgármester felhatalmazása a Református Egyház képviselőjével történő tárgyalásra
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Református Egyház képviselőjével az
önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Általános Művelődési Központ egyházi
működtetésre történő átadásáról.
Utasítja a polgármestert, hogy az egyháznak történő átadásról szóló megállapodás-tervezetet
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. értelem szerint
56/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Polgármester felhatalmazás az Evangélikus Egyház képviselőjével történő tárgyalásra
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást az Evangélikus Egyház képviselőjével az
önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Általános Művelődési Központ egyházi
működtetésre történő átadásáról.
Utasítja a polgármestert, hogy az egyháznak történő átadásról szóló megállapodás-tervezetet
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
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Határidő. értelem szerint
12. Ambrózfalva község Önkormányzata felé tett intézménytársulási fogadókészségi
nyilatkozat visszavonásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Ambrózfalva
község Önkormányzata felé tett intézménytársulási fogadókészségi nyilatkozat
visszavonásáról szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/ Az
előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta. Mint ismeretes a
testület előtt, Ambrózfalva község polgármestere és egy önkormányzati képviselő, valamint
az önkormányzat pénzügyi vezetője valamikor január közepén megkeresték. Elmondták, hogy
a Csanádpalotai kistérségi Szociális intézményből kiváltak, és nem tudják a gyermekjóléti és
családsegítés szakfeladatokat működtetni, intézményi keret nélkül. Ha társulnának
Mezőhegyessel meg lenne az intézményi háttér. Az előterjesztésben leírtakhoz annyit kíván
hozzáfűzni, hogy jegyző asszony, és az Alapszolgáltatási Központ vezetője azon dolgozott,
hogy hogyan lehet az intézményi társulást megoldani. A személyes tárgyalás során derült ki,
hogy amit Ők javasoltak, Ambrózfalva polgármestere számára elfogadhatatlan. Ezért többet
nem tudtak tenni, bármennyire szeretett volna Ambrózfalvának segíteni, nem tud mást
javasolni, csak azt, hogy a testület vonja vissza a fogadókészségi nyilatkozatát.
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért azzal, hogy Ambrózfalva község
Önkormányzata felé tett fogadókészségi nyilatkozatot visszavonják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
57/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Ambrózfalva Község Önkormányzata felé tett fogadókészségi nyilatkozat
visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 10/2011. /I.13. / kt. sz. határozatát – melyben kifejezte
fogadókészségét ahhoz, hogy Ambrózfalva Község Önkormányzata a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgálat szakfeladatokkal társuljon Mezőhegyes Város Önkormányzata
Alapszolgáltatási Központjához- az Ambrózfalvai Önkormányzat által támasztott jogszabályi
előírásokkal ellentétes feltételek miatt visszavonja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. március 1. a határozat továbbítására
13. Arad várossal partnerkapcsolat kialakítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Arad várossal
létesítendő partnerkapcsolatról szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta, a kérést
támogatta.
Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
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Tarkó Gábor képviselő: Elképzelés, vagy konkrét lehetőség a helyi civil szervezetekkel való
partnerkapcsolat létrehozása?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem, mint ahogy az az előterjesztésben is
szerepel, ez az Aradon történt tárgyaláskor került szóba. A két város civil szervezetei akkor is
köthetnek együttműködési megállapodást csak nem a partnerkapcsolat jegyében, ha a
tervezett partnerkapcsolat Arad és Mezőhegyes között nem jön létre
Javasolja a testületnek, hogy kezdeményezze a romániai Arad várossal partnerkapcsolat
létesítését, és a megkeresést a diplomáciai protokoll szerint magyar és román nyelven is
továbbítsák.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
58/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Arad városossal partnerkapcsolat kialakítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete partnerkapcsolat létesítését kezdeményezi a romániai
Arad város önkormányzatával.
A két város partnerkapcsolata során kulturális tevékenység, turisztikai és környezetvédelmi
feladatok közös megvalósítását helyeznék előtérbe.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kéri Arad város polgármesterét, Gheorghe Falca urat
és Arad város tanácsát, vizsgálja meg egy ilyen irányú megállapodás megkötésének
lehetőségét.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot magyar és román nyelvű fordításban is küldje
meg Arad város polgármesterének.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozat megküldésére: 2011. február 28.
14. Kérelem a 2011.évi városi vásáros búcsú megrendezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 2011.évi városi
vásáros búcsú megrendezési jogának átengedésére a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke által
benyújtott kérelmet. /előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/ Az előterjesztést a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta, azt támogatta. Alpolgármester asszony
javasolta, hogy a rendezvénynaptárban városi kirakodóvásárként szerepeljen, és ne városi
vásáros búcsúként Kéri, hogy ennek megfelelően javítsák az előterjesztést, és a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a húsvéti ünnepek késői időpontja, és az egyházi
Szent György napi búcsú időpontjának eltolódása miatt 2011. április 17-én rendezi meg az
MSE közreműködésével a városi kirakodóvásárt, melynek bevételét az Egyesületnek
átengedi. A korábbi évekkel ellentétben a városi kirakodóvásárt nem az MSE sportpályán,
hanem az ÁMK előtti területen rendezik meg, mert többek véleménye szerint az
hangulatosabb. Az Egyesület elnöke kérelemmel fordult a testülethez, és kérte az előző évek
gyakorlatának megfelelően a városi kirakodóvásár rendezési jogának átengedését. Ha a
rendezvény látogatottsága eléri az 1000 főt, akkor a rendezvény teljes idejére mentőt kell
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biztosítani, melynek költsége eléri a 100 ezer forintot. Kérdezi, nem oldható-e meg, úgy, hogy
a kirakodóvásáron résztvevő kereskedők, mutatványosok által fizetendő helypénzt
megemelnék úgy, hogy az a mentő költségét is fedezze.
A tavalyi évi rendezvény bevétele 300 ezer forint volt, ezért nem kellene túl nagy összeggel
megemelni ahhoz, hogy 400 ezer forint bevételre tegyen szert, és az már a mentő költségét is
fedezné.
Uj Zoltán képviselő: A helypénz jegyek készen vannak, ha nincs más megoldás, akkor a
bevételből fogják a mentő készenléti díját kifizetni. Nincs más lehetőség. A jegyek árát
megemelni kényes dolog, azt már tavaly megemelték, és a kereskedők erre figyelnek, mert
például a szomszédos Csanádpalotán 30.000,-Ft helypénz megfizetése ellenében 5 napig
árultak. A mutatványosok által fizetendő helypénzt talán lehet még emelni. Bízik abban, hogy
a tavalyi évhez képest több kereskedő fog eljönni, és így ki tudják a bevételből fizetni a mentő
készenléti díját.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Azt javasolja, hogy most fogadják el az
előterjesztést, és a mentő biztosítására térjenek vissza. Mindegy, hogy most a mentő
készenléti díját fizetik ki, vagy a Sportegyesületet támogatják.
Uj Zoltán képviselő: A mentő készenléti díjának kifizetésére az önkormányzatnak van
lehetősége, ezzel szemben a Sportegyesület támogatását nehezebb megoldani a jogszabályi
kötöttség miatt. Arra gondolt, hogy ha a költségvetés lehetővé teszi a Sportegyesület
támogatását, akkor azt a mentő készenléti díjával csökkentsék. A mentő jelenléte az
Egyesületet is, mint szervezőt megnyugtatja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Abban az esetben, ha a látogatók száma 1000
fő alá csökken, nem kell a mentőt biztosítani, de ahogy a Sportegyesült által már megkezdett
szervezési munkálatokról értesült, szükség lehet rá. Azt kéri, hogy erre a későbbiekben
térjenek vissza.
Javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, és a határozati
javaslatot emelje határozattá.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
59/2011./ II. 22. / kt. sz. határozat
2011. évi városi kirakodóvásár megrendezési jogának átengedéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2011. április 17-én megrendezésre kerülő városi
kirakodóvásár megrendezésének jogát és bevételét átengedi a Mezőhegyesi Sportegyesületnek
azzal, hogy valamennyi, a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos kötelezettség és felelősség
az Egyesületet terheli.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011.március 16. a határozat továbbítására
15. Pályázatokhoz kapcsolódó megbízások árajánlatainak bekéréséről
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a pályázatokhoz
kapcsolódó megbízások árajánlatainak bekéréséről szóló előterjesztést. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el.
Kérik polgármester asszonyt, hogy döntése meghozatala előtt kérje ki a testület bizottsági
elnökeinek véleményét.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Arra gondolt a bizottság, hogy a három
bizottság elnökével telefonon egyeztessen?
Szűcs Sándor képviselő: Igen. Bízik abban, hogy ha valamit megbeszélnek, az úgy fog
megtörténni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
60/2011. / II. 22. / kt. sz. határozat
Pályázatokhoz kapcsolódó megbízások árajánlatainak bekéréséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtandó,
illetve a már elbírált pályázatok esetében az ellátandó külső megbízásokra vonatkozóan
legalább három árajánlatot beszerezze és azokat a Képviselő-testülete elé terjessze.
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
Határidő. értelem szerint
16. Véleménynyilvánító szavazás bevezetése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a
véleménynyilvánító szavazás bevezetésével kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/ Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi-, VárosfejlesztésiKulturális Bizottság megvitatta, azt támogatta.
A tegnapi bizottsági ülésen Németh Attila informatikus szakszerűen elmondta a technikai rész
kidolgozását. Amit ezzel kapcsolatban hozzá kíván tenni, az az, hogy a véleménynyilvánító
szavazás során a szavazatot leadó személye anonim marad. Az kizárt, hogy ugyanarról a
mobiltelefonról kétszer adjanak le szavazatot. Meglátása szerint ezt a demokratikus nyitást a
lakosság irányába meg kell tenniük.
Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
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Krcsméri Tibor képviselő: Kiegészítésként mondja el, hogy a titkosított telefonszámról
leadott szavazatot a rendszer érvénytelennek nyilvánítja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a testületet, hogy egy-egy téma
megvitatása kapcsán tegyenek javaslatot arra, hogy mely témákat tegyék fel
véleménynyilvánító szavazásra. A testület következő ülésén elfogadja gazdasági programját.
arról is lehetne esetleg negyedévente véleményt nyilvánítani.. A városi havilap minden hónap
15. napjáig jelenik meg, és abban tájékoztatnák a lakosságot, hogy mely témákat tette fel a
testület véleménynyilvánító szavazásra.
Kéri, hogy aki a szavazás bevezetésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
61/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Véleménynyilvánító szavazás bevezetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy megteremti annak lehetőségét,
hogy a lakosság telefonos szavazatok leadásával véleményt nyilvánítson a város életét
meghatározó, azt befolyásolható témákban.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés végrehajtásának jogi és műszaki
feltételeinek kidolgozásáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
17. Dr. Kerekes György Mezőhegyes, Vadrózsa utca 3. szám alatti lakos, volt
önkormányzati képviselő kérelméről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Dr. Kerekes
György volt önkormányzati képviselő kérelmével kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/ Dr. Kerekes György volt képviselő a képviselők munkaeszközét
képező és személyes használatba adott személyi számítógépet térítésmentesen szeretné
megvásárolni.
Az előterjesztést együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság
megvitatta.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság elnöke:
Az előző testület nagyobb létszámban működött. A jelenlegi testület a törvényi szabályozás
következtében kevesebb létszámmal működik. A fennmaradó személyi számítógépek közül
egy használaton kívüli, a többi pedig a hivatali munkában került felhasználásra. Igy jelenleg
szabad felhasználású személyi számítógéppel nem rendelkeznek, ezáltal a jelen ülésen
beiktatásra került Krcsméri képviselő úrnak munkaeszközként nem tudnak személyi
számítógépet biztosítani, mert amit számára át kellene adni, az jelenleg Dr. Kerekes György
volt önkormányzati képviselőnél van.
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Jelen anyagi helyzetben nem tudnak új számítógépet vásárolni, ezért a bizottság javasolja a
testületnek, hogy Dr. Kerekes György volt képviselő kérelmét ne támogassák, a képviselői
munkájához használatba adott számítógépet adja le annak érdekében, hogy azt Krcsméri
Tibor képviselő úrnak munkaeszközként biztosíthassák.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottság az előterjesztésben lévő határozati
javaslat „A” változatát javasolja a testületnek elfogadásra, tehát Dr. Kerekes György volt
képviselő kérelmét nem támogatja, a volt képviselő adja le a használatába adott személyi
számítógépet.
Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
62/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Döntés Dr. Kerekes György Mezőhegyes, Vadrózsa utca 3. sz. alatti lakos volt
önkormányzati képviselő kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Dr. Kerekes György Mezőhegyes, Vadrózsa utca 3.
szám alatti lakos, volt képviselő által benyújtott, a használatában lévő számítógép
tulajdonjogának megszerzésére irányuló kérelmét az önkormányzat működési forráshiányára
tekintettel támogatni nem tudja.
Utasítja a polgármestert, hogy Dr. Kerekes György képviselő urat tájékoztassa a testület
döntéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. február 28. a határozat továbbítására
18. Tájékoztató a 2010.évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 2010.évi
adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról szóló tájékoztatót. / tájékoztató jegyzőkönyv
mellé csatolva/ A tájékoztatót együttes ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális
Bizottság megvitatta,
A bizottsági ülésen kérésként hangzott el, hogy Posztósné Papp Erzsébet adóügyi
csoportvezető a bizottsági ülésen elhangzottakról a testületet is tájékoztassa.
Kéri Posztósné Papp Erzsébet adóügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Posztósné Papp Erzsébet adóügyi csoportvezető: Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyző
minden évben tájékoztatást ad a testületnek és a lakosságnak az előző évi adóelőírásokról,
bevételekről és hátralékokról. Ismertette adónemenként a 2010.évi adóelőírásokat, melynek
összege 167.792.861,- Ft, az összes helyesbített előírás, mely az előző évi hátralékokat is
tartalmazza 201.644.503,- Ft, a folyó évi befizetésekből önkormányzatnál maradó összeg 153
millió forint, ami 67 millióval kevesebb, mint a 2009.évi adóbevétel volt, mely az iparűzési
adóbevétel kiesésből eredő. Ennek oka egyrészt a gazdasági válság, ezért 18.500e Ft-ot kértek
vissza a vállalkozások, ebből 10 millió forintot visszautaltak, 8.500 e Ft-ot pedig később
esedékes adóba számoltak el. Elmondta, hogy a 2011.évi költségvetésbe az iparűzési adót 115
millió forinttal tervezeték be, de a tervszámot mindig januárban, februárban kell közölni,
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amihez csak 2009.évi adat áll rendelkezésre. A 2010.évi adóbevallások pedig 2011. május 31ig érkeznek be, tehát a konkrét számok akkor válnak ismertté, hogy mennyi a tényleges
iparűzési adó, és elképzelhető, hogy a tervezett 115 millió forint tovább fog csökkeni, a
vállalkozásokat érintő tavalyi évi rossz gazdasági év zárása következtében. Ismertette a
2010.évi hátralékokat, mely 28.360 e Ft, melyről szólva elmondta, hogy ez a hátralék évről
évre hasonló nagyságrendű, de az előző évhez képest 452 e Ft-tal nőtt. De ez a hátralék
növekedés valahol eredmény még akkor is, ha nőt, mert a szinten tartás is eredménynek
számít. Ismertette a 2010.évci adóhátralékok és adók módjára behajtandó köztartozások
beszedése érdekében tett intézkedéseket. 1287 db fizetési felszólítást küldtek ki, letiltásokat
bocsájtottak ki, adóügyben, hulladékszállítási díj, szabálysértés és egyéb ügyekben. Adóból
3.830.448,- Ft, hulladékszállítási díjból 1.875.049,- Ft, szabálysértés és egyéb ügyekből
1.313.074,- Ft folyt be. Felszámolási eljárásban hitelezői igény bejelentés egy alkalommal
történt, végrehajtásra átadott összeg 181.966,- Ft, APEH-nak átadás visszatartási jog
gyakorlása 26 esetben, végrehajtásra átadott összeg 10.726.713,- Ft, ingatlan végrehajtás egy
esetben 3.257.872,-Ft értékben, a végrehajtásból befolyó bevétel sajnos még nem
realizálódott. Gépjárművet 19 esetben tiltottak ki forgalomból, 6 esetben történ adófizetés, 13
esetben sajnos nem folyt be a hátralék. Sajnos több esetben előfordult, hogy forgalomból
kitiltott járművel közlekednek, hogy erre mi a megoldás, nem tudja, talán az, ha a rendőrség
igazoltatja a gépjárművezetőt. Gépjárműfoglalás 6 esetben történt, két foglalás esetében
folyamatban van az árverés kitűzése. További négy esetben csak a törzskönyv lefoglalása
történt meg, ez azt jelenti, hogy az adót a tulajdonos még kifizetheti. A táblázatba nem került
be a követelés lefoglalás, ez négy esetben történt, melyből 420 e Ft-ot sikerült behajtani.
A gépjárművek esetében eddig csak forgalomból kitiltással éltek, abban az esetben, ha a
tulajdonosnak egy év hátraléka volt. Folyamatban van, hogy a 10.000,- Ft- értéket meghaladó
hátralékot átadhatják az APEH-nak végrehajtásra. Az önkormányzati adóhatóság továbbra is
mindent megtesz a behajtás érdekében. Bíznak abban, hogy az állami adóhatóság
eredményesebb lesz.
Szűcs Sándor képviselő: Nem véletlenül kérték, hogy az adóügyi csoportvezető tájékoztassa
a testületet és a lakosokat. A tájékoztató összefogott volt, ezért kérték a tájékoztatást.
Javasolja a testületnek a tájékoztató elfogadását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Javasolja a testületnek a tájékoztató
elfogadását.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
63/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
A 2010.évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról szóló tájékoztató elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. §. (3) bekezdés g./ pontja értelmében
beterjesztett, a 2010. évi adóelőírásokról, bevételekről, hátralékokról szóló, a jegyzőkönyv
mellékletét képező tájékoztatót elfogadta.
19. Hajdúvölgy- Kőrösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület felhívása

36

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai tájékoztatás végett megkapták
a Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület felhívását. A Közhasznú Egyesület,
mely tulajdonképpen a Leader Egyesület, felhívással élt, melynek értelmében a Leader
programhoz kapcsolódó stratégiák felülvizsgálata kívánatos. A felhívást közétették a neten, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
20. Mitykó József Mezőhegyes, Zrínyi u. 1. sz. alatti lakos, tanyagondnok
fakitermelési kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Mitykó József
Mezőhegyes, Zrínyi u.1. sz. alatti lakos fakitermelési kérelmével kapcsolatos előterjesztést. /
előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Együttes bizottsági ülésen a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság az
előterjesztést megvitatta olyan javaslattal élt, hogy ne ilyen formában tárgyalják meg az
előterjesztést.
Kéri Szűcs Sándor képviselő urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Szűcs Sándor képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnöke. A
képviselő-testület a 2010. októberi ülésén a Polgármesteri Hivatal parkfenntartásán
foglalkoztatott közalkalmazottak kérésének eleget téve engedélyezte, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő külterületről fát vághassanak ki, saját célra. A tegnapi együttes ülésen a
bizottságok azzal a javaslattal éltek, hogy más alapokra kell helyezni a fakivágást, a területek
tisztítását, ezért javasolják Mitykó József fakitermelési kérelmének elutasítását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatának
megfelelően az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatban foglaltakkal ért egyet, azzal,
Mitykó József fakivágási kérelmét utasítsák el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
64/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Mitykó József fakitermelési kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mitykó József Mezőhegyes, Zrínyi utca 1. sz. alatti
lakos kérelmét, melyben fakitermelés végzésére kért engedélyt, nem támogatja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. március 1.
21. „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány
alapító okiratának módosításával alkalmassá válik a későbbiekben az önkormányzat
közművelődési, könyvtári, közgyűjteményi, alapművészeti iskolai feladatokat ellátó
intézmény működtetésére. Jegyző asszony Dr. Varga Imre ügyvéd úrral e témában
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egyeztetett, a módosítás bejegyzéséhez az induló vagyon kb. 500.000,- Ft-os kiegészítésére
lesz szükség, amit az alapítvány számlájára kell majd átutalni.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Azt gondolja, hogy érdemes lenne az
alapítvány alapító okiratának módosítását a helyi sajtó, rádió, televízió működtetésével
kapcsolatos feladatellátással is kiegészíteni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jó gondolat
Mitykó Zsolt képviselő: Jó dolognak tartja, hogy több olyan alapítvány, egyesület is
létrejöhet, amelyek át tudnának vállalni önkormányzati feladatokat. Nagyon jó lenne, ha
Tótkomlóshoz hasonlóan akár 100 civil szervezet végezné a kultúrával, művelődéssel
összefüggő feladatokat. Az alapítványok, egyesületek pályázati lehetőségei jók. Üdvözli
ezeket a kezdeményezéseket.
Az azonban meglepte, hogy az alapítvány alapító okiratának módosításához az induló vagyont
is meg kell emelni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Őt is meglepte, de az alapítvány ezt az
összeget az átadandó feladatok működtetésére fogja fordítani. Javasolja, hogy az alapító
okiratot a sport, kulturális intézmény, táncművészet, szociális feladat ellátással is egészítsék
ki.
Kéri, hogy akinek más irányú javaslata van, tegye meg.
Más irányú javaslat nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, a testületnek, hogy hagyja jóvá a
„Mezőhegyes Városért” Közalapítvány alapító okiratának előterjesztés szerinti módosítását,
kiegészítve alpolgármester asszony helyi sajtó, rádió, televízió működtetésére vonatkozó
javaslatával, illetve az általa javasolt sport, és szociális feladatellátásokkal.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
65/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
„Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Mezőhegyes Városért” Közalapítvány Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító Okirat 5.1. pontja a következő e./- h./ pontokkal egészül ki:
/A közalapítvány célja jogállása./
„5.1. e./az önkormányzat közművelődési, könyvtári, közgyűjteményi, alapfokú művészetoktatás feladatait ellátó intézmény működtetése,
f./ helyi sajtó, rádió, televízió működtetése,
g./ sportfeladatok ellátása,
h./szociális intézmény működtetése
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Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Tájékoztatta a testületet arról, hogy Malya
András urat, a „Mezőhegyes Városért” Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökét
tájékoztatta a kezdeményezésről, aki egyetértett azzal.
Bejelentések:
1.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Tájékoztatta a testületet a
belvízvédekezésről. 2011. február 19-től az alábbi belvízvédelmi feladatokat végezték el,
melyben 75 fő vett részt. 182 óra időtartamban szivattyúzták a belvizet. A szivattyúzást több
alkalommal 3 helyen végezték. Az elmúlt hónapban többségében Ómezőhegyesen kellett
szivattyúzni, ott volt több társasházi lakás veszélyben. Az esetek többségében
Ómezőhegyesen dolgozott 3 db szivattyú, melyek közül 2 db nagyteljesítményű.
A Mátyás király utcában január hónapban 2 alkalommal szivattyúztak, de azon a területen
alacsonyabb lett a belvízszint, így ott jelenleg nincs szükség beavatkozásra. Ettől függetlenül
rendszeresen figyelemmel kísérik valamennyi veszélyeztetett területet, hogy azonnali
beavatkozást tudjanak végezni, ha arra szükség van. A szivattyúzáson kívül 115 db
homokzsákot is kihelyeztek 81.majorban és a Kendergyárnál.
2011. február 3-án a Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei is
ellenőrzést tartottak a belvizes területeken.
A belvíz miatt a szennyvízelvezető leterheltsége is nőtt. A Békés megyei Vízművek Zrt
kimutatása értelmében 2.175.201,- Ft többletköltség mutatkozik a2010. december 3- a és
2011. február 15-e közötti időszakban. Ez a 2013.évi szennyvízdíj megállapításánál
jelentkezik majd többletköltségként. A Csokonai utcai szennyvíz átemelőnél ez év
januárjában 50.978 m3-el több szennyvíz került átemelésre, mint egyéb átlagos időszakban. A
Vízművek Zrt vezetése február 10-én tárgyalt Mezőhegyesen a kialakult helyzetről, és
tájékoztatott a megemelkedett költségekről.
Kéri, hogy akinek a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
2.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be a tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. Tájékoztatja a testületet, hogy
módosították a pályázati lehetőséget biztosító jogszabályt, mely szerint a pályázat csak 2012.
február 1. után nyújtható be. Kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.
3.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatott arról, hogy a Város- és
Környezetvédő Egyesület elnöke kérelmet nyújtott be, melyben jelezte, hogy a Kozma F.
u.22. szám alatt lévő irodaházban bérelt helyiségért nem tudják vállalni a bérleti díj és
közüzemi díj megfizetését, ezért a helyiség bérleti jogáról lemondanak. A tegnapi együttes
bizottsági ülésen erről tárgyaltak. A bizottságok olyan javaslatot fogalmaztak, meg, hogy
valamilyen módon segítsék a szervezeteket, jelen ülés napirendjéről a kérelmet vegyék le,
dolgozzák ki annak lehetőségét, hogy a közhasznú szervezetek részére hogyan tudják a
hivatali infrastruktúrát kedvezményesen biztosítani.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette.
66/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
Közhasznú szervezetek részére kedvezményes hivatali infrastruktúra biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a városban működő közhasznú
szervezeteknek kedvezményes lehetőség igénybevételével biztosítja az önkormányzattól
bérelt helyiségeket
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a kedvezményes feltételrendszer kidolgozásáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
4.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Tájékoztatta a testületet, hogy Mezőhegyes
olaszországi testvérvárosából Mordanoból Ő és Szentmihályi Ferenc aljegyző úr meghívást
kaptak az olasz egyesült nemzet 150. évfordulójára rendezett ünnepségre. Az ünnepség
várható időpontja április 1. 2. Kéri a testülettől, járuljon hozzá ahhoz, hogy alpolgármester
asszony is kiutazzon. Szeretné arról is tájékoztatnia testületet, hogy a polgármesterként kapott
Mordanoi meghívást férjével együtt szeretné elfogadni. Tegnap együttes bizottsági ülésen
arról egyeztettek, hogy a képviselő-testület vállalná a utazás költségét, és ha szükséges, az
útközbeni szállás díját, és egy szerény ajándék költségét. Napidíjat nem vennének igénybe, és
gépkocsivezetőt sem kérnek.
Uj Zoltán képviselő: Mostantól minden egyes külföldi meghívás során így fognak kiutazni a
delegációk, vagy ez egy egyszeri eset?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Annyiban igen, hogy ha csak lehet, a
delegációknak a kiutazás során utazási költséget biztosítsanak.
Uj Zoltán képviselő: A romániai Kézdivásárhelyről, Mezőhegyes testvérvárosából évente két
alkalommal kapnak meghívást, általában a március 15-i ünnepségre és a szeptemberben sorra
kerülő Őszi sokadalom kulturális rendezvényre. Az előző testület a delegációk utazási
költségét nem biztosította. De ha most úgy döntenek, hogy biztosítják, akkor legyenek
következetesek és a teljes ciklus idején ezt a gyakorlatot folytassák.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Azt nem tudja, hogy az előző ciklusban a
delegációk hogyan utaztak ki. Tudomása szerint csak a 2010. június 18-i jégvihart követően
utaztak a delegációk saját költségen, előtte 3 évig másként volt. De ezen nem kíván
vitatkozni, azt tartja helyes gyakorlatnak, hogy a delegációk utazási költségét biztosítsák.
Igaz, hogy ez egy kedves kötelezettség, de kötelezettség, és nem fakultatív dolog. Mordano
várostól névszerinti meghívást kaptak, mert a választásokat követően szeretnék a
polgármestert megismerni. Az elkövetkezendőkben, ha nem névszerinti meghívással fognak
élni, nem biztos, hogy Ő fogja a delegációt vezetni, de akkor is ezt fogja helyes eljárásnak
tartani.
Tarkó Gábor képviselő: Az előző ciklus során kapott kézdivásárhelyi meghívásra jól
emlékszik, és a delegációk már akkor a saját költségükön utaztak. Polgármester asszony
hivatalba lépését követően is volt egy Kézdivásárhelyi meghívás és a delegáció akkor is a
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saját költségén utazott. Ennek ellenére nem ellenzi, hogy ezt a javaslatot elfogadják, de akkor
ez precedens értékű legyen, és minden kiutazó delegációval szemben ezt alkalmazzák.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mikor volt ez a meghívás?
Uj Zoltán képviselő: Novemberben volt egy őszi ünnepség, melyre a város képviseletében Ő
utazott ki saját gépjárművével, melynek a költségét is fedezte.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Ő is úgy tudja, hogy volt már meghívás ebben
a ciklusban, és a delegáció saját költségén utazott. Semmi esetre sem szeretné, ha olyan
látszatott keltene, hogy az ebben a ciklusban már kiutazott delegációtól eltérően, a Mordanoi
delegáció kedvező lehetőségek igénybevételével utazhatna ki. Nem zárkózik el attól a
gyakorlattól sem, amit az előző ciklusban folytattak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testületnek most arról kell
dönteni, hogy a ciklus során a testvérvárosokból érkező meghívásra a város képviseletében
kiutazó delegáció utazási költségét biztosítják- e, vagy sem.
Uj Zoltán képviselő. Abban az esetben, ha Kézdivásárhelyre utazik delegáció, szállás
költséget nem kell biztosítani. Az olaszországi Mordano testvérvárosba utazás során kell csak
szállást igénybe venni. Ha úgy dönt a testület, hogy az önkormányzat a delegációk utazási
költségét biztosítja, és az olaszországi testvérvárosba utazás során a szállásköltséget is fedezi,
nem ellenzi, legyen úgy.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A szállásköltséget csak abban az esetben
biztosítsa a testület, ha Mordanoba utazik delegáció, a San Giorgio di Nogaroba utazás nem
igényli szállás igénybevételét.
Javasolja a testületnek, hogy a ciklus idejére Mezőhegyes romániai és olaszországi
testvérvárosaiba kiutazó delegációk utazási költségét, és a Mordanoba utazás szállásköltségét
biztosítja.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
67/2011. / II.22. / kt. sz. határozat
Testvérvárosokba kiutazó delegációk költségének biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010-2014- es választási ciklus
időtartamára Mezőhegyes romániai és olaszországi testvérvárosaiba a város képviseletében
kiutazó delegációk utazási költségét, valamint az olaszországi Mordanoba történő utazás
során felmerülő szállásköltséget biztosítja.
A delegációk utazással kapcsolatos költségének fedezete az adott év költségvetése
testvérvárosi kapcsolatok kiadása.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint.

41

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja a testületnek, hogy Mezőhegyes
olaszországi testvérvárosának, Mordano város polgármesterének, a Mordano városában
várhatóan 2011. április1. és április 2. között sorra kerülő, Olaszország egyesítésének 150.
évfordulóján megrendezendő ünnepségre szóló meghívásának eleget téve az alábbi
összetételű delegációval képviseltessék a várost: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester,
és Kovács József, Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester, Szentmihályi Ferenc aljegyző.
A delegáció utazási és szállásköltségét a 2011. évi költségvetés testvérvárosi kapcsolatok
kiadása terhére biztosítsák.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
68/2011. /II. 22. / kt. sz .határozat
Mordanoi delegáció kijelölése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete olaszországi testvérvárosa, Mordano város
meghívásának eleget téve várhatóan 2011. április 1-2-án Olaszország egyesítésének 150
évfordulójára rendezett ünnepségen 4 fős delegációval képviselteti a várost. A kiutazó
delegáció tagjai: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, és férje Kovács József, Krucsóné
Gergely Erzsébet alpolgármester, Szentmihályi Ferenc aljegyző.
A delegáció utazási költségének és szállásköltségének fedezetét a 2011.évi költségvetése
testvérvárosi kapcsolatok kiadása terhére biztosítja
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A március 15-i koszorúzásra de 10 órakor
kerül sor a Kossuth és Gonzeczky emléktábláknál. Az önkormányzat nevében történő
koszorúzásra felkéri Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester asszonyt, és Krcsméri Tibor
képviselő urat. Az ünnepi beszédre Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester asszonyt kéri
fel.
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy Kézdivásárhelyről a március 15-i koszorúzási
ünnepségre szóló meghívás még nem érkezett meg.
6. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kérdezi a testületet, hogy a költségvetés
kapcsán a képviselő-testület által kezdeményezett, február 24-én 15 órakor kezdődő
munkamegbeszélésen a képviselő-testület tagjain kívül a szakapparátusból jegyző asszony,
aljegyző úr, és a hivatal belső egységeinek csoportvezetői is vegyenek részt?
Uj Zoltán képviselő: Azt gondolja, hogy mivel nem testületi ülésről van szó elég, ha a
testület és polgármester asszony lesz jelen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A munkamegbeszélésen jegyző asszony részt
vegyen?
Uj Zoltán képviselő: A munkamegbeszélésen a költségvetés módosításának irányvonalait
beszélik meg. Ezt követően kerülne sor a bizottságokkal, valamint a szakapparátussal történő
megbeszélésre. Az a véleménye, hogy a munkamegbeszélésen résztvevők körét ne bővítsék.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Elfogadja képviselő úr javaslatát. A
munkamegbeszélésen, melyre a polgármesteri irodában kerül sor, csak a képviselő-testület
tagjai és Ő vesznek részt.
7. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Tájékoztatott arról, hogy a Polgármesteri
Hivatal előtt lévő fenyőfa és a Centrál előtt lévő 2 fenyőfa erdész szakemberek véleménye
szerint kivágásra érett.
ifj. Kerekes György Város és Környezetvédő Egyesület elnöke: Már azzal szomorúan
szembesült, hogy a hivatal előtt lévő két fenyőfából egyet kivágtak. Az a véleménye, hogy
nem kellene minden fát kivágni. Mezőhegyes belterületén lévő díszfák kivágását nem abból a
szempontból kell megítélni, hogy az kivágásra érett e vagy sem. Túl vannak a 2010. június
18-án bekövetkezett jégviharon, tél van, vegetációs időszak nincs, nem gondolja, hogy azért
kellene kivágni a díszfákat, mert a vihar következtében azok megsérültek. Való igaz, hogy a
jégvihar következtében a tűlevelűekben sok kár keletkezett, de csak azokat kellene kivágni,
amelyek ténylegesen elhaltak. De csak azért mert nem jól néznek ki, és azt mondják
szakemberek, hogy vágás érett, véleménye szerint nem lehetne kivágni. Sajnos lesznek a
tavasz és a nyár elején, a Petőfi sétányon lévő parkban olyan tűlevelű fák, melyek tényleg
elhaltak, és azokat ki lehet vágni. Nem gondolja, hogy a Centrál előtt lévő két fenyőfát ki
kellene vágni. Azt kéri, hogy ezen gondolkodjanak el, és ne vágjanak ki azért fákat, mert
erdész szakember azt vágás érettnek minősítette. Mezőhegyes parkjaiban lévő fák nem
tartoznak ebbe a kategóriába. A kivágások előtt szélesebb körben egyeztessenek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Milyen szélesebb körre gondolt elnök úr?
ifj. Kerekes György Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke: Saját magára, mint a
Város és Környezetvédő Egyesület elnökére gondolt. Ő szeretett volna a kivágást megelőző
egyeztetésben részt venni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nincs semmi akadálya annak, hogy a feladatot
márciusig halasszák el, adjanak tanácsot, ha szerintük a szakemberek véleménye nem
megalapozott.
Uj Zoltán képviselő: Ő a Polgármesteri Hivatal előtt lévő egy fenyőfa kivágása előtt beszélt
Fóris Gábor úrral, aki elmondta, hogy a fa olyan állapotban van, hogy már egy jó erős szél is
kidöntené, ugyanis a jégvihar következtében megdőlt. Ha egy díszfa olyan állapotba kerül,
amikor már nem díszlik, azt véleménye szerint ki kell vágni. A parkban és a Béka tó
környékén voltak olyan fák, amiket ki kellett vágni. Az a véleménye, hogy ha a Centrál és a
Polgármesteri Hivatal előtt lévő fenyőket kivágják, akkor virágot ültessenek a helyére.
Műemléki szakembereket kellene megkérdezni, hogy hol javasolnak a településen fenyőfát
ültetni. Véleménye szerint sehol, mert tájidegen. Jónak tartaná, ha a Polgármesteri Hivatal és
a Centrál által behatárolt teret komplexen kezelnék és virággal ültetnék be, erre tudomása
szerint vannak tervek is.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. A Város- és Környezetvédő Egyesület
elnökével ért egyet. Azokon a területeken, ahol sok az aszfalt és nincs sok nagy fa, ott a klíma
nem jó. Várjanak még a kivágással.
Tarkó Gábor képviselő: Számára a vérbükk képviseli a településen az értéket, megmentése
szívügye. A fenyő számára nem képvisel olyan értéket, hogy kivágását érdemes lenne
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halogatni. Egyetért Uj képviselő úrral, ha egy díszfa már nem dísze a városnak, és csak
elcsúfítja és nem fog többé rendbe jönni, akkor felesleges torzóként életben tartani.
Uj Zoltán képviselő. Ebben most kell dönteni, mert tavaszra a területet már rendbe kell tenni,
ahhoz, hogy virágokkal be lehessen ültetni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem szerette volna a fenyőfákat kivágatni,
ezért előtte szakemberekkel konzultált, de Ők a kivágást javasolták.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal előtt lévő fenyőfát, és a Centrál
épület előtt lévő két fenyőfát kivágják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
69/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
A Polgármesteri Hivatal és Centrál épület előtt lévő fenyők kivágása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2010. június 18-i természeti
katasztrófa során súlyosan sérült 3 fenyőfa / 1db a Polgármesteri Hivatal, 2 db a Centrál
épület előtt/ kivágása megtörténjen.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. március 31
8. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Együttes bizottsági ülésen jelezte, hogy a
Békés megyei Hírlapban negyedoldalas hirdetésre lenne lehetőség, és a hirdetésben a
Ménesbirtok Zrt-vel és az Állami Ménes Kft- vel közösen szervezendő júniusi rendezvényt
szeretnék egy alkalommal meghirdetni. Ezért vagy árpilis végi, vagy május eleji számban
kellene közzétenni. A hírlap munkatársával abban maradtak, hogy elintézi, hogy egy oldalon
tegyék közzé a hirdetést és megszerzi a sponzori támogatásokat is. Erről nem hoznának
döntést, vagy mégis hozzanak? Nem szeretné, ha későbbiekben ez elfelejtődne.
Uj Zoltán képviselő: Nem kell, hogy döntsenek erről. Május közepén sem lesz késő, ha
meghirdetik.
Tarkó Gábor képviselő: Biztos, hogy elég lesz egy alkalommal a rendezvényt meghirdetni?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Azért hozta a testület elé, mert volt egy
megkeresés, amiről már tájékoztatott. Ez nem jelenti azt, hogy egy hirdetés lesz, de most
ennyi. A közeli napokban fog a rendezvényt szervező bizottság ülésezni. Elképzelhető, hogy
több hirdetés lesz.
9. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Békés
megyei Önkormányzat korábbi megkeresésére visszajelezte, hogy a Mezőhegyesi Centrál
Élelmezési Szolgáltató Központ által a Harruckern Közoktatási Intézmény Mezőhegyesi
Iskolája részére biztosított étkeztetési lehetőséget 2011. június 30. napjáig veszik igénybe.
Természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskola június 30-a után is a
Centráltól vásárolja az élelmet.
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10. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatta a testületet a február 26-án
sorra kerülő vállalkozók báljáról, valamint az ÁMK- ban 16 órakor megrendezésre kerülő
maszkabálról. Nagyon boldog azért, hogy az a zenekar, aki az intézmény igazgatójának nemet
mondott, a Spektrum Blus Band, kérésére vállalta a fellépést.
Uj Zoltán képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által
kiírt Élelmiszerlavina pályázati kiírását áttanulmányozta, melynek célja, hogy helyi
összefogással az arra rászorulók élelmiszertámogatáshoz jussanak. Az a véleménye, hogy ha a
pályázaton indulnának is, és a zöldségeket megtermeltetnék, akkor sem tudnák egyik
intézménybe sem bevinni, mert azt a rászorulók között kell szétosztani. A termelt élelmiszert
nem lehet értékesíteni. Azt, hogy a vetőmag kiosztásra kerüljön, nem tartja járható útnak. Azt
sem, hogy a megtermelt élelmiszert az arra rászorulók között szétosszák. Úgy gondolja, hogy
a kiírásban meghatározott feltételeknek nem tudnának eleget tenni. Nem javasolja a részvételt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki képviselő úr javaslatának
megfelelően azzal ért egyet, hogy az „Élelmiszer Lavina” pályázaton ne vegyenek részt,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
70/2011. /II. 22. / kt. sz határozat
Élelmiszerlavina pályázaton nem vesz részt
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a magyar Élelmiszerbank által
kiírt „Élelmiszerlavina” pályázaton nem kíván részt venni.
Tarkó Gábor képviselő: Gondolkodott azon, hogy az előző képviselő társuk lemondását
szóba hozza-e. Polgármester asszony a Békés megyei Hírlapnak úgy nyilatkozott, hogy Dr.
Kerekes György távozása a képviselő-testületből nem téma. Miért nem? Úgy gondolja, hogy
lemondott egy képviselő társuk. Helyesen tette? Kérdés, le kellett e mondania azért, ami
történt. Erről igenis beszélni kell, az embereket érdekli. Azt a lapszámot nem tudta
Mezőhegyesen megvenni, és az internetes fórumon erről szó van. Széles nyilvánosság előtt is
kellene erről beszélni, ez fontos. Az a véleménye, hogy igenis volt azon az ülésen egy
antidemokratikus eset, amit a képviselő úr nehezményezett. Ezt többen is szóvá tették, amikor
az ülést felvevő kamera nem forgott, így Szűcs képviselő társa és jó maga is. Aki látta a
felvételt, az ugyanúgy tisztában van vele, mint a képviselők. Polgármester asszonynak erről
bővebben számot kellene adnia, mint amit a hírlapban erről nyilatkozott. Ha másnak erről más
a véleménye, akkor nyugodtan mondja el.
Uj Zoltán képviselő: Ha nem reagálnak rá, akkor ez olyan, mintha Kerekes úr egyoldalúan
elmondja a véleményét, a képviselők meg hallgatnak és próbálnak az egészből
struccpolitikával kimaradni. Úgy gondolja, hogy erről a lemondásról a képviselő-testület nem
beszélt. Jól mondta polgármester asszony, hogy nem téma, azért nem, mert nem beszéltek a
testületben erről. Arról mégiscsak beszélni kell, hogy képviselő társuk nem kapott az ülésen
egy bizonyos témában szót. Az nem vet jó fényt a testületre, hogy képviselő társa nem tudta
véleményét elmondani. Jegyzőkönyvben úgy szerepel, hogy kétszer próbált szólni, és nem
kapott lehetőséget a véleménynyilvánításra. Úgy gondolja, hogy ez nem ok arra, hogy
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lemondjon egy képviselő, és ne vegyen részt a város építésének munkájában, de az is biztos,
hogy demokratikus keretek között lehetőséget kell adni a véleménynyilvánításra. Azt kéri,
hogy a későbbiekben legyen mindenkinek lehetősége arra, hogy véleményét elmondhassa.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Neki is az a véleménye, hogy nem volt
szerencsés dolog, hogy Kerekes képviselő társuk azon az ülésen nem kapott szót.
Mindannyian más természetűek, más a habitusuk, van, aki erőteljesebben fejezi ki
gondolatait, mint mások. De el kell tudni viselni egymás véleményét. Az a véleménye, hogy
aki közfeladatot lát el, annak sok mindent el kell viselnie. Sajnálja, hogy volt képviselő társuk
így döntött.
Mitykó Zsolt képviselő: Dr. Kerekes György az ülés elején jelen volt, akkor
megkérdezhették volna tőle lemondásának okát. Tekintettel arra, hogy már nincs jelen, kéri,
hogy erről tovább ne beszéljenek, mert ha figyelemmel kíséri a testületi ülést, feléleszthetnek
benne olyan gondolatokat, amiről azt gondolhatja, hogy igazságtalan. Az a véleménye, hogy
hívják meg testületi ülésre, ahol elmondhatja, hogy mi volt a gondja, problémája. Tudomása
szerint írásban nem indokolta lemondását, lehet, hogy nincs is, vagy ha van, azt nem kívánja
senkivel sem megosztani.
Sovák Péterné képviselő: Mindenki véleményét tartsák tiszteletben a város érdekében.
Kovácsané dr. Faltin Erzsébet polgármester. Dr. Kerekes György volt képviselő úrnak a
testületi ülésre külön meghívót küldött, azért, hogy megbeszélhessék a problémát. Kerekes
képviselő úr nem élt a lehetőséggel. A maga részéről rendkívül etikátlannak tartaná, ha
bármire reagálna a távollétében. Az üléseket Ő vezeti. Mindig megkérdezi, hogy a napirend
kapcsán a témát lezárhatja-e, vagy van- e még vélemény. Ha nincs, napirend utána már nem
ad szót. Ez nem szómegvonás, ezt a jövőre nézve mondja. Ha mégis van olyan, ami
elmulasztott gondolatra vonatkozik, az biztos felszínre fog kerülni, de egyéb személyiségi
jogot sértő, érintő kérdésre nem.
Szűcs Sándor képviselő: Mitykó képviselő úr véleményével egyetért. Visszaemlékszik arra
az ülésre, amikor a kistérség volt téma, és nem volt írásos anyaga. Akkor, amikor Kerekes
képviselő úr szeretett volna valamit mondani, és Polgármester asszony azt válaszolta, lesz
még téma a kistérség. Azt követően polgármester asszony felvezetett még egy témát, de Ő
sem tudta volna eldönteni, hogy most szót kérjen-e, vagy sem. Véleménye szerint nem
szerencsés dolog olyan témákat tárgyalni, amiről nem készült írásos anyag, mert a
témahatárok nem különíthetők el. Polgármester asszony tudta, hogy Kerekes képviselő úr a
kistérség kapcsán szólni kívánt, de mivel ilyen témát nem vetett fel senki, így Kerekes
képviselő úr sem szólt hozzá. Bár megtehette volna, egy témaváltással, hogy szót kér. A
kérdés tehát bonyolultabb, és érdekesen alakult a szituáció is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Fájó dolog következik. Megadja a szót Dr. Páll
Viktor képviselőnek.
Dr. Páll Viktor képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy magánéletében, munkahelyét érintő
kedvező változás miatt képviselői feladatának nem tudna felelősségteljesen eleget tenni, ezért
képviselői megbízatásáról lemond. Elnézést kér az Őt megválasztó lakosoktól, és azoktól,
„akiktől a képviselői helyet elvette” A választásokat követően Őt ért támadásra nem
személyeskedve, de arra a kérdésre, hogy „mit keres ott” annyiban kíván reagálni, hogy 935
szavazat jogosította fel arra, hogy a képviselő-testületben üljön. Amire még reagálnia kell,
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azaz, hogy az előző testülettől és polgármestertől kapott egy ajánlatot, amit nem utasított el,
ugyanis az ajánlat egy nem létező háziorvosi álláshelyre vonatkozott, arra, hogy kötelezze el
magát annak betöltésére. Nem állást utasított el, hanem nem merte magát elkötelezni, és nem
ezért döntött a jelenlegi álláshely elfogadása mellett, mert számított a vezetői kinevezésre,
hiszen erről a kedvező fordulatról akkor még nem is tudhatott.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Végtelenül sajnálja képviselő úr lemondását,
de egyben bízik, hogy a közel 20 éves ismeretség nem szakad meg, és abban is, hogy az
egészségügy vonalán segíteni fogja munkáját. Személyes életében, munkájában minden jót
kívánt neki.
Krucsóné Gergely Erzsébet képviselő: Nem kíváncsiskodva, de szeretné megkérdezni
Páll doktortól, hogy a településen marad- e?
Dr. Páll Viktor képviselő: Igen.
Uj Zoltán képviselő: Örült képviselő társának, nagyon vidám embert ismert meg benne. Azt
kívánja, hogy találja meg boldogulását a városban. Annak is örült volna, ha az akkori ajánlatot
elfogadja. Azt tudja mondani, hogy ha az a korábbi ajánlat valóssá válik, támogatni fogja
megbízását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Képviselő úr bejelentését sajnálattal, de
tudomásul veszik.
Dr. Páll Viktor lemondását követően az üléstermet elhagyta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ismertette a következő testületi ülés időpontját
és napirendjeit:
2011. március 29-én 15 óra
1. A képviselő-testület 2010-2014. közötti ciklus idejére szóló gazdasági programja
2. Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló módosított 4/2007. (III. 28. ) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Az 1.2. napirend előadója: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Az
1. napirendet véleményezi: a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság
A 2. napirendet véleményezi az Ügyrendi Bizottság
3. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft tájékoztatója:
-Mezőhegyes városban végzett települési szilárd és folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról,
-részletes költségelszámolása a 2010.évi közszolgáltatási tevékenységről.
Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Kft ügyvezető igazgatója
Kéri, hogy aki a javasolt napirendeket elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
71/2011. /II. 22. / kt. sz. határozat
A képviselő testület következő ülésének időpontja, napirendjei
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Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a képviselő-testület ülését 2011. március 29-én 15
órában állapítja meg, az alábbi napirendekkel:
1. A képviselő-testület 2010-2014. közötti ciklus idejére szóló gazdasági programja
2. Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló módosított 4/2007. (III. 28. ) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Az 1.2. napirend előadója: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Az 1. napirendet véleményezi: a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság
A 2. napirendet véleményezi az Ügyrendi Bizottság
3. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft tájékoztatója:
-Mezőhegyes városban végzett települési szilárd és folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról,
-részletes költségelszámolása a 2010.évi közszolgáltatási tevékenységről.
Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Kft ügyvezető igazgatója
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Krcsméri
Tibor és Mitykó Zsolt képviselő urakat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A következőkben kinevezési ügyben, és
állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell a testületnek döntenie, és figyelemmel arra, hogy
az érintettek a nyilvános tárgyalásba nem egyeztek bele, a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990.évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdés a pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt az üléstermet elhagyták.

kmf.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Krcsméri Tibor
Mitykó Zsolt
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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