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Kovácsné dr.Faltin Erzsébet polgármester: Üdvözli az ülésen megjelenteket, megállapítja,
hogy a testület ülése határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javaslatot tesz az ülés napirendjeire:
1. 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
2. Folyószámla – hitelkeret szerződés
3. Munkabérhitel felvétele
4. Tulajdonosi hozzájárulás a Sportpálya igénybevételére
Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A napirendek tárgyalása előtt javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az új testület alakuló üléséig ne az elfogadott munkaterve szerint
ülésezzen. Ülésein csak az aktuális és halaszthatatlan döntést igénylő témákat tárgyalja meg.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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170/2011.(V.17.)kt.sz. határozat
Munkatervtől eltéréstől
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a 169/2011.(V.4.)kt.számú
határozatával kimondta feloszlását úgy határozott, hogy a 2011. I. félévi munkateve szerinti
május 24-i és június 28-i rendes ülését nem tartja meg, a tervezett napirendeket nem tárgyalja,
de az aktuális és halaszthatatlan döntést igénylő témákat rendkívüli üléseken megtárgyalja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
1.napirend
2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés:
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázat a nyári gyermekétkeztetés akár 100
%-át is lefedheti, de az is elképzelhető. hogy csak 32 %-át. Ha a pályázat elbírálása során a
település nem kapja meg a 100 %-os támogatást, akkor tájékoztatná a képviselő-testületet az
elnyert összeg nagyságrendjéről annak érdekében, hogy a testület dönthessen az önerő
biztosításáról.
Kérdezi kérdése, észrevétele, javaslata van-e valakinek?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
települési önkormányzatok részére szociális gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályiról szóló
16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján nyújtsa be a pályázatot 165 gyermek szociális nyári
gyermekétkeztetésének támogatására.
Abban az esetben, ha a pályázat elbírálása során a település nem kapja meg a 100 %-os
támogatást, tájékoztassam a képviselő-testületet az elnyert összeg nagyságrendjéről annak
érdekében, hogy a testület dönthessen az önerő biztosításáról.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
171/2011.(V.17.)kt. sz. határozat
Pályázat benyújtása szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok részére szociális
gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályiról szóló 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján
benyújtja a pályázatot 165 gyermek szociális nyári gyermekétkeztetésének támogatására.
Utasítja a polgármestert, hogy abban az esetben, ha a pályázat elbírálása során a település nem
kapja meg a 100 %-os támogatást, tájékoztassa a képviselő-testületet az elnyert összeg
nagyságrendjéről annak érdekében, hogy dönthessen az önerő biztosításáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 17.
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2.napirend
Folyószámla hitel-keret szerződés
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat folyószámla hitel-keret
szerződése minden évben június 17-én jár le. A folyószámla hitelt 2007-től veszi igénybe az
önkormányzat, és minden évben megújítja azt. Ebben az évben ÖNHIKI előleget az
önkormányzat nem kapott. A 2010. évi jégvihar kapcsán és a 2011. évi belvíz kapcsán
benyújtott vis maiorra a támogatás még nem érkezett meg. Az előző okokból kifolyólag
szükséges lenne a folyószámla hitel-keret megemelése. A folyószámla hitel folyósításához
fedezetként három földterület van az előterjesztésben megjelölve.
Jelentős gondot jelent továbbá a Távhőszolgáltató Kft 13 millió forintnyi kintlévősége, ezért
probléma van a gázszámla fizetésével is.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, észrevétele, javaslata.
Krcsméri Tibor képviselő: Mennyi időre szólna a 120 millió forintos folyószámla hitel?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Következő év június 17-ig.
Kerekes György képviselő: A két vis maior igényüket elbírálták már?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A jégvihar kapcsán benyújtott vis maior
igényüket már elbírálták, melynek értelmében 12 millió forint nagyságrendű támogatási
szerződés került aláírásra. A támogatási szerződés értelmében, mivel ez utófinanszírozott,
meg kell előlegezni a költségeket, és azt követően lehet lehívni a támogatást. Felhasználva
ennek bizonyos részét,- mintegy 6 milliós nagyságrendet- , kolléganői elkészítették 2011.
február 7-én a lehívást, mely a Békés Megyei Állampénztáron keresztül eljutott a
Belügyminisztériumhoz. Az azóta eltelt időszak alatt támogatási összeg nem érkezett az
önkormányzat számlájára. Többször próbáltak egyeztetni. A gondot az jelenti, hogy az
Állampénztári Irodák és a Belügyminisztérium között van egy értelmezési probléma, és
addig, míg a Belügyminisztérium nem küld állásfoglalást az Állampénztári Iroda részére,
addig az önkormányzatok várhatnak a pénzükre. Odáig jutottak, hogy a BM-el is felvették
már a kapcsolatot. A mai napon jött az az értesítés, hogy a BM kiadta az állásfoglalást, az
Állampénztári Irodák a Budapesti központtól le tudják azt kérni. Remélhetőleg az igényelt
összeg hamarosan megérkezik.
A belvíz tárgyában időközönként dönt a BM a benyújtott támogatási kérelmek elbírálásáról.
Sajnos Mezőhegyes város által márciusban benyújtott kérelem még nem került elbírálásra. A
közzétételt a BM honlapján folyamatosan figyelik, de konkrét döntés még nincs a témában.
Az ÖNHIKI igényt is a Dél-Alföldi Állampénztáron keresztül, a szolgálati út betartásával
juttatták el a Belügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. 176 millió
76 ezer forint nagyságrendet foglal magába az a támogatási kérelem, amit a Békés megyei
MÁK jóváhagyott.
Azt nem tudja, hogy az ÖNHIKI tárgyában döntés mikor fog születni, de április hónap végéig
ebből a keretből a megyei önkormányzat már részesült. Azt nem tudja, a támogatási
igényünket mikor fogják elbírálni, és természetesen azt sem, hogy mikor lesz ebből pénz.
Kerekes György képviselő: A belvízre benyújtott vis maior pályázatból mekkora összegre
lehet számítani?
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Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A belvízvédelemre benyújtott támogatási
igény 2.877.900,-Ft
Krcsméri Tibor képviselő: Mennyi esély van arra, hogy a Távhőszolgáltató Kft. 13 millió
forint kintlévőségét az azzal tartozók megfizetik? Ez csak nőni fog?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen. A növekedést most az fogja megállítani,
hogy nem kell fűteni.
Szűcs Sándor képviselő: Amikor nincs fűtés, akkor nyilván gázfogyasztás sincs. A lakók
most nem fűtenek, de természetesen folyamatosan fizetnek, ezért a 13 millió forint
kintlévőség elkezd szépen csökkenni. A problémát az okozza, hogy azoknak az embereknek,
akik a tavalyi jégverést nehezen tudták átvészelni, a fizetési morálja nem a legmegfelelőbb.
Roppant magas a hibridkukorica vállalási kedv, ezért abban lehet bízni, hogy az elmaradt
tartozást rendezik. Pontosítana, a 13 millió forint sok, de az emberek tudják, hogy ütemesen
fizetniük kell, sajnos nyáron is, mert ez a rendszer ilyen.
Most értek el ahhoz a ponthoz, amit ő már hónapok óta mondd. Két hitelkeretet görget maga
előtt önkormányzat. Mivel semmi olyan komoly dolgot nem léptek meg annak érdekében,
hogy ez megváltozzon, oda jutott az önkormányzat, hogy 30 millió forinttal kellene
megemelni a folyószámla hitelkeretet. Nyilván a munkabérhitel be fog fagyni a 30 milliós
nagyságrenden. Az önkormányzat eljutott arra a pontra, hogy nagy baj lesz, ha a
gazdálkodásban nem térnek észhez. Az idegeket nem kívánja különösebben borzolni. Ő a
maga részéről nem fogja megszavazni az emelt folyószámla-hitel keretet. A hitelkeret
maradjon meg a 90 milliós nagyságrenden. Az új képviselő-testület majd eldönti, hogy
megemeli-e a folyószámla hitel keretét, vagy más utat kíván járni.
Tarkó Gábor képviselő: Azt szeretné megkérdezni, mennyibe kerül az önkormányzatnak
éves szinten a hitelkeret rendelkezésre állása?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az előterjesztésben kívánták jelezni, hogy
a 90 milliós folyószámlahitel-keret a „csúcson van járatva”. A 2011-es évet 86,5 millió forint
tartozásállománnyal kezdték. A 90 milliós keretből csak 3,5 millió az, amivel minden
hónapban az önkormányzat ki tudja egészíteni a saját pénzeszközeit. A 86,5 millió forint
2007. évtől 2009-ig felhasználásra került, és az évek során nem történt meg a visszapótlása.
Tarkó Gábor képviselő: A munkabérhitellel együtt van akkor most az önkormányzatnak 120
millió forint folyószámla hitele?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Igen. Most azért kellene a 90 milliós
folyószámlahitel- keretet 120 millió forintra megemelni, hogy egy kicsit nagyobb lehessen a
mozgástér, mert a mostani 3,5 millió forint kevés. Nem lehet még tudni, hogy a beadott
kérelmek hogyan és miként lesznek elbírálva, és az elbírált pénzösszeg mikor kerül az
önkormányzat számlájára.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A munkabérhitel kamata külön tétel ?
Kerekes György képviselő: És milyen összeget tesz ki a munkabérhitel kamata?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A folyószámla hitelkeret kamata 5 millió
forint körül van, a munkabérhitelé 1,5 millió körül. Meg kell néznie a pontos összeget.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonfrofit Kft.
kintlévőségeivel kapcsolatban – természetesen név nélkül- szeretné tájékoztatni a képviselőtestületet arról, hogy a Dalkia Energia Zrt. végrehajtási eljárásai fokozatosan a végére járnak.
Ez is az oka lehet annak, hogy az emberek nem a mostani szolgáltatónak fizetik a távfűtés
díját, hanem a Dalkia felé próbálják rendezni a tartozásaikat. A végrehajtás megnyilvánul
letiltásban, jelzálog bejegyzésében, stb. Ezt nap mint nap tapasztalja. Jobbik eset, ha arra a
lakásra terhelik a jelzálogot, amiben az adós lakik, mert nagyon sokszor előfordul, hogy
családtaggal közös tulajdonban lévő ingatlanra terhelik a tartozást, vagy gépjármű
forgalomból történő kivonását kezdeményezik.
A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. is elindította a végrehajtási eljárásokat, de
sok esetben a Dalkia megelőzte a Kft-t.
Mitykó Zsolt képviselő: A Kft sem tudja kifizetni a gázszámlát a szolgáltató felé?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A szolgáltató most abban a moratóriumban
van, amit 2010 őszén kértek. Három hónapos halasztással kérték a fizetést. A gázszolgáltató
felszámolja ugyan a jegybanki alapkamatot, de annak csak az egyszeresét.
A 30 millió forint az, ami tulajdonképpen az előző években felhasznált 90 millióhoz pluszban
szükséges. Úgy véli, ez egy olyan csekély nagyságrend, ami érthető, főként a régi képviselőtestületi tagok részéről.
Szűcs Sándor képviselő: 30 millió forint az csekély összeg?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A folyószámla hitel 90 millió forint volt 2010ig, és most ebben az évben azért kellene felemeli 30 millió forinttal, hogy az ez évi
növekményt a kintlévőségekkel együtt lehessen kezelni. Ez a 90 milliónak mégiscsak a
harmada, tehát nem az ez évi költségvetés elégtelensége az ok.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Megnézte a pontos számadatokat. A 90
millió forint folyószámlahitel-keret kamata éves szinten 5.789.450,-Ft, a munkabérhitel éves
kamata 1.540.519,-Ft.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megkérdezi Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi
csoportvezetőtől, hogy az előterjesztésben szereplő, lekötendő forgalomképes ingatlanok a
120 millió folyószámlahitel-keretre vonatkoznak, vagy plusz, az eddig vállalthoz?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Eddig is ezek az ingatlanok voltak fedezeti
biztosítékként megjelölve.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Hild János utca 2. szám alatti, volt
DÉMÁSZ ingatlan mihez nyújt fedezetet?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Fedezetet nyújt a folyószámlahitelhez, a
Centrál épületéhez felvett hitelhez, és a Hild János utca 2 alatti épület megvásárlására.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a
folyószámlahitel-keret a munkabérhitelhez hasonlóan működik. Szeretné, ha a képviselőtestület tagjai átgondolnák a döntést, és nem az érzelmek működnének, hanem az
előterjesztésben leírt realitások szerint döntenének.
Kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a 120 millió forint keretösszegű
folyószámlahitel-keret szerződés megkötését jóváhagyja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 3 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 2011. június 17-én a folyószámla hitel
mindenképp lejár, amit 90 millió forintos nagyságrendben meg kellene újítani.
Tarkó Gábor képviselő: Rövidebb időintervallumra nem adnak hitelt? Mondjuk fél évre?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Maga a folyószámla hitelkérelem
dokumentációja és az azt alátámasztó anyag nagy terjedelmű. Azért szokta az önkormányzat 1
éves időtartamra felvenni a hitelt, hogy ne kelljen rövidebb időszakonként ismételten
beterjeszteni azt a rengeteg alátámasztó anyagot.
Tarkó Gábor képviselő: Ez egy olyan döntés, amivel a következő testületnek a munkáját
nehezítik meg. Ő azért nem szavazta meg a folyószámlahitel-keret megemelését, mert ez egy
olyan felelősség, ami három hónap múlva más embereket terhel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Újabb javaslattal él.
Javasolja a képviselő-testületnek, a 120 millió forint keretösszegű folyószámlahitel-keret
szerződés megkötését 2011. augusztus 31. napjáig hagyja jóvá.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 3 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.
Tarkó Gábor képviselő: A jelenlegi képviselő-testületnek már nem kellene ebben a
kérdésben döntenie. Javasolja, a hitelkeretet a képviselő-testület ne emelje meg, a 90 millió
forint hitelkeret legyen meghosszabbítva 2011. augusztus 31. napjáig.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A korábbi képviselő-testület meghozta 2010.
június 17-ét megelőzően a 90 milliós hitelkeretről a döntést úgy, hogy az a mostani testület
terheli. Nem érti a morális kérdést. A tavaly október 3-ig regnáló testület meghozta azt a
döntést, ami 2011. június 17-ig érvényes.
Kerekes György képviselő: Ha jól értette Tarkó képviselő társa indítványát, ő a 90 millió
forint hitelkeret meghagyását indítványozta 2011. augusztus 31. napjáig azért, hogy a
következő testület, ha úgy dönt szeptember 1. napjától bevállalja a 120 millió forint felvételét,
akkor azt szeptember 1-től meg tudja tenni.
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Kovácsné dr.Faltin Erzsébet polgármester: Ő a javaslatot értette, de most a 90 millió Ft 3
hónapra történő felvételének indokát keresi. Ő nem kérdőjelezte meg, hogy az előző
képviselő-testület rájuk nézve döntött 9 hónapra.
Az utolsó javaslat úgy hangzott el, hogy ne emelt összegű folyószámlahitelt vegyen fel az
önkormányzat, hanem csak a jelenlegi 90 millió forintot, és azt is csak 2011. augusztus hó 31ig.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyet ért azzal, hogy Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzat 90 millió forint keretösszegű folyószámlahitel-keret szerződés
megkötését hagyja jóvá 2011. augusztus 31. napjáig, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
172/2011.(V.17.)kt.sz. határozat
Folyószámlahitel felvételéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 90 millió keretösszegű folyószámlahitel szerződés megkötését 2011. augusztus 31. napjáig hagyja jóvá.
A képviselő-testület a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését a 2011. évi
költségvetésében megtervezett összegből fedezi.
A képviselő-testület hitel-fedezeti biztosítékként az alábbi ingatlanjait ajánlja fel:
- 093/4 helyrajzi szám
16,2058 ha
(külterület 73. major)
- 780/4 helyrajzi szám
20,6380 ha
(belterület Hársfa u.)
- 850/1 helyrajzi szám
2,491 m2
(belterület Hild J.u.2.sz.)
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámlahitel-szerződés megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
Határidő: 2011. május 30.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Jól értette? Az önkormányzat bead egy
hitelkérelmet, nem éves időszakra, hanem három hónapra?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, így döntött a képviselő-testület.
Szűcs Sándor képviselő: Az új képviselő-testület, ha akarja, 2011. augusztus 31 után
felemelheti a folyószámlahitel- keretet a csillagos égig.
3. napirend
Munkabérhitel felvétele
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A 2011. május havi bérek, költségtérítések és
segélyek kifizetéséhez maximum 30 millió forint munkabérhitel felvételéről kellene a
testületnek döntést hoznia.
Kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
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Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyet ért azzal, hogy Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. május havi bérek, költségtérítések és segélyek kifizetéséhez
maximum 30 millió forint nagyságrendű munkabérhitel felvételét határozza el,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
173/A/2011.(V.17.)kt.sz.határozat
Munkabérhitel felvételéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. május havi bérek,
költségtérítések és segélyek kifizetéséhez maximum 30 millió forint nagyságrendű
munkabérhitel felvételét határozza el.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel tőkerész és járulékainak
visszafizetését – 30 napon belül- a 2011. évi költségvetésből fedezi.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 31.
4. napirend
Tulajdonosi hozzájárulás a Sportpálya igénybe vételére
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Wagner Sándor kérelmet nyújtott be, mely
szerint 2011. május 29-én a Mezőhegyesi Sportpályán kívánják megszervezni a második
gyermeknapot, amely 9 órától 17 óráig tartana. Mivel a Sportpálya az önkormányzat
tulajdonát képezi, tulajdonosi hozzájárulást kér ahhoz, hogy a gyermeknapot ott rendezhessék
meg. A sportpályán hétvégén egyéb más rendezvény nem lesz.
Tekintettel arra, hogy a szervező 600-700 fő megjelenésével számol, a katasztrófavédelmi
ügyintéző biztonsági szempontból azt javasolta, a szervező készítsen Biztosítási Tervet.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adják meg azzal, hogy a
szervező készítsen Biztosítási Tervet.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
173/B/2011.(V.17.)kt.sz. határozat
Tulajdonosi hozzájárulás a Sportpálya igénybe vételére
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Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Wagner Sándor rendezvényszervező által benyújtott
kérelemnek helyt ad. Tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Városi Sportpályán 2011. május 29. napján megszervezzék az egész napos
2. Városi Gyermeknapot.
A képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást azzal a kitétellel adja meg, hogy a
rendezvény-szervező köteles a rendezvényre Biztosítási Tervet készíteni, és azt a rendezvény
előtt a polgármesternek bemutatni.
A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos mindennemű felelősség a szervezőket terheli.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
Határidő: 2011. május 24. a határozat továbbítására
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület a napirendek végére ért.
Kérdezi, van-e valakinek bejelenteni valója?
Tarkó Gábor képviselő: Az Itáliai delegáció összetételét szeretné megtudni, és a pontos
időpontokat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Úgy tudja, a delegáció kötött létszámú volt.
Tarkó Gábor, Krcsméri Tibor és Szentmihályi Ferenc vannak a küldöttségben. Úgy
emlékszik, képviselő úr volt, aki azt mondta, hogy a delegációban való részvétele kétséges.
Tarkó Gábor képviselő: Úgy emlékszik, Krcsméri képviselő-társa sem volt biztos a
részvételben., illetve meg lett keresve Agonás Margit, az Egészségügyi- és Szociális Bizottság
nem képviselő tagja is.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A delegáció tagjai Tarkó Gábor, Krcsméri Tibor képviselők,
Agonás Margit bizottsági tag , Méreg Tiborné köztisztviselő és Ő maga.
Tarkó Gábor képviselő: Mi az utazás pontos időpontja?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: 2011. június 3-4-5. péntek, szombat, vasárnap.
Tarkó Gábor képviselő: Gyulán akkor lesz pedagógus napi rendezvény, ahol feltétlenül
jelen kell legyennie, mert valamilyen elismerésben részesítik, ezért az Itáliai útra sajnos nem
tud elmenni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Lehet a helytörténet bemutatásán képviselő
úrra számítani? Mikor van a gyulai rendezvény?
Tarkó Gábor képviselő: A gyulai rendezvény pénteki napon van, péntek estétől
rendelkezésre áll.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nagyon sajnálja, hogy képviselő úr nem tud
menni az Olaszországi útra, annak viszont örül, hogy valamilyen díjazásban részesül.
Kérdezi, van-e még valakinek bejelentése?
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Kerekes György képviselő: Többen megkérdezték tőle, mi történt május 4-én, amikor a
testület az önfeloszlatásról döntött. Mivel a döntés nem zárt ülésen történt, ezért elmesélte, mi
és hogyan történt. A testületi ülések kép-és hanganyaga fenn van Mezőhegyes Város
Honlapján. Mivel a május 4-i képviselő-testületi ülésről készült hangfelvétel, azt kéri, hogy
az a hanganyag is legyen fenn a honlapon.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A hármas határon, Mezőkovácsháza,
Battonya, és Mezőhegyes határánál van egy kunhalom. Szelekovszki László ajándékozott egy
kopjafát, melynek avatására 2011. június 4-én, 10 órakor kerül sor. Az érintett településektől
azt kérik, 3-4 fős fellépő csoportot állítsanak ki. Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
vesznek részt a kopjafa avatásánál. A tanulók odautaztatására az önkormányzat egyik
kisbuszát szeretné elkérni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Természetesen, annak semmi akadálya.
Kerekes György képviselő: Ezen a helyen van egy feltárt Árpád-kori körtemplom.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kérdezi, kinek van még bejelenteni valója?
Krcsméri Tibor képviselő: Kérdése, a Máltai Katonai Ispotályos Rend ajánlata az
intézmények átvételére megérkezett-e?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ma érkezett elsőbbségi ajánlott levél.
A képviselő-testület két ajánlatot fog tárgyalni. A dátum azért volt fontos, mert a József Attila
Általános Művelődési Központ átadása miatt május 31-ig kell a témában dönteni, azért várták
a mielőbbi választ. Az Alapszolgáltatási Központ átadása tekintetében nincs határidő.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kérdezi, kinek van még kérdése, észrevétele,
bejelentése?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel,
bejelentés nem volt, jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kerekes György és Krcsméri Tibor
képviselő urakat, és az ülést berekeszti.

kmf.
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