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

VII./ 2011.
Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott rendkívüli
ülésének nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek: Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester, Kerekes György,
Krcsméri Tibor, Mitykó Zsolt, Sovák Péterné, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Szűcs
Sándor, Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Kovácsné Gulyás Éva, a
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának elnöke, Erdélyi
Károly, a Felügyelő Bizottság tagja, Mészáros Istvánné, a Felügyelő Bizottság tagja,
Harmados Attila, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője, Garamvölgyi
Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy a rendkívüli ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjeire:
1. Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft éves beszámolója
2. Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének és FEB tagjainak havi
díjazása
3. József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
4. Intézmények létszámcsökkentéséhez pályázat benyújtása
5. Posta utca 15. szám alatti üzlethelyiségek újbóli meghirdetése
6. Schummer Orsolya, Dr. Druga Magdolna tiszteletdíjról történő lemondása
7. Ügyrendi Bizottság felhatalmazása
8. Lovassport Közhasznú Egyesület „Mezőhegyesi” név használatának kérelme
Kéri, hogy aki a javasolt napirendeket elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja, hogy elsőként a József Attila ÁMK
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést vitassák meg.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
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3. József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A testület tagjai megkapták az ÁMK alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság
megvitatta.
Kéri elsőként az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke. A bizottság az előterjesztést
megvitatta. Az ÁMK alapító okiratának módosítását a Kórház u. 24/1 szám alatti telephely
augusztus 31. napjától történő megszüntetése, valamint jogszabályi rendelkezés értelmében az
Alapfokú Művészeti Iskola tanszakainak módosítása tette szükségessé.
Az alapító okirathoz kapcsolódóan a bizottsági ülésen tájékoztatott arról, hogy Battonya
Város Önkormányzata megkeresésére a Battonyai Művészeti Iskolának az önkormányzat által
történő átvételével és az ÁMK telephelyeként történő működésével kapcsolatban egyeztetések
folynak. A bizottság azzal ért egyet, hogy a tárgyalás eredményeként olyan megállapodás
kerüljön megkötésre, ami az önkormányzat számára nem jár hátrányos következményekkel,
csak ebben az esetben támogatja a Battonyai Művészeti iskola telephelyként történő átvételét.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri Dr. Varga Imre ügyvéd urat, hogy a téma
kapcsán tájékoztassa a testületet.
Dr. Varga Imre ügyvéd: Abban az esetben, ha két olyan szervezet, amely azonos jogszabály
hatálya alá tartozik, jelen esetben a közalkalmazotti törvény, az alapítók megállapodás alapján
döntenek a fenntartói jog átadásáról, ez normatíva módosítással is jár. A feltétel az, hogy a
jogutódlás bekövetkezzen, és mind az anyagi, mind a szellemi javak átadása megtörténjen.
Ebben a feltételben a telephely átadás is szerepel. A Munkatörvénykönyvében a munkáltatói
jogutódlás szabályi szerint érvényesülő feltétel szerepel. Elhangzott, hogy ha kedvező a
megállapodás, akkor átveszi, igen, de azt átvétellel együtt járnak a kötelezettségek is.
Az átvételre, a közoktatási törvény szerint akkor kerülhet sor, ha május végéig meghozzák a
testületek a döntést. Ezt követően csak szorgalmi időn kívül lehet az átadással kapcsolatos
feltételeket teljesíteni. A jogutódlás azért fontos, mert az átadás előtt 15 nappal köteles az
átadó- és átvevő együttesen tájékoztatni az átadó helyen az érdekképviseleti szervezet, ha az
nincs, akkor a nem szervezett dolgozókból kialakított bizottságot az átadás okáról,
körülményeiről és feltételeiről. Ennek megfelelően az átadás idején pedig az átvevő
munkáltatónak tájékoztatni kell, ki a munkáltató, a munkáltatói jogot gyakoroló. Nem kell új
szerződéseket, kinevezetések készíteni. Ha a dolgozók vonatkozásában a munkahely változik,
akkor már csak áthelyezésről lehet szó. Ez azt is jelenti, hogy az új munkáltató bármit
kezdeményezhet, akár létszámleépítést is, mert átszervezés kapcsán erre lehetősége van. Az
átadásnál azonban ez a legfontosabb. A megállapodás két fél között jön létre.
Krcsméri Tibor képviselő. Mi történik akkor, ha heti 22 órában foglalkoztatott tanárt napi 4
órában foglalkoztatná az új munkáltató?
Dr. Varga Imre ügyvéd: A megállapodásban a két munkáltató rögzítheti a foglalkoztatottak
létszámát. Ha már az átadó munkáltató átszervezés, felmentés jogcímén a dolgozó
jogviszonyát megszüntette, az új munkáltatóhoz nem kerül át. Nagyon fontos, hogy a dolgozó
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itt nem dönthet. Az átvevő önkormányzat dönthet úgy, hogy létszámleépítést rendel el, de az
lényeges, hogy a költséget akkor viselni kell.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Képviselő úr kérdése tárgytalan, mert arról a
dolgozóról tárgyaltak, és a létszámadatban már nem szerepel, átvételére nem kerül sor,
jogviszonyát a munkáltató felmentéssel megszünteti.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri Uj Zoltán képviselő urat, hogy a
Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság álláspontjáról tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnökhelyettese:
A bizottság az alapító okirat módosítását, azon belül a battonyai önkormányzat kérését
megvitatta. Csak abban az esetben javasolja átvenni a Battonyai Művészeti Iskolát, ha a
Battonyai Önkormányzat vállalja, hogy ha jövő évre a finanszírozási feltételekben negatív
irányú változás következik be, akkor a különbséget magára vállalja. Ügyvéd úrtól kérdezi,
hogy tudja ezt a Battonyai Önkormányzat vállalni? A jelenlegi finanszírozási feltételek
mellett nem kellene önkormányzati támogatást biztosítani.
Dr. Varga Imre ügyvéd: Megállapodásban kell rögzíteni ezt a feltételt is, és ha azt mondja
Battonya, hogy nem tudja vállalni akkor meg kell szüntetni a telephelyet. Ezzel lehet a
tárgyalás során olyan helyzetet teremteni, ami miatt vállalni fogja Battonya önkormányzata.
Az önkormányzati törvény-tervezet szerint a megyék megerősítésre kerülnek, és kötelesek
lesznek minden olyan feladatot átvenni, ami a helyi önkormányzatoknak nem kötelezően
ellátandó feladatát képezi. Sőt a tervezet szerint az önkormányzatok nem is láthatnak el ilyen
feladatot. Mezőhegyesnek nincs olyan jellegű kockázata, mint Battonyának.
Kerekes György képviselő: Ha arra kerül sor, a konkrét megállapodás elkészítésében ügyvéd
úr részt vesz?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Igen, az ügyvéd úrral jogi képviselet ellátására kötött
megbízási szerződés erre is kiterjed.
Krcsméri Tibor képviselő: Szeretné kérni, hogy a hétfői Battonyai egyeztetésen még néhány
képviselő vegyen részt.
Uj Zoltán képviselő: Részt vesz.
Kerekes György képviselő: Ő is részt vesz.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Május 31. az utolsó nap, amikor a testület dönthet arról,
hogy a Battonyai Alapfokú Művészeti Iskolát telephelyként átveszi. A József Attila ÁMK
iskolaszéke, alkalmazotti közösségének, diákönkormányzatának, szülői munkaközösségének
az átvételre vonatkozó javaslatot megvitatta, azzal egyetértettek. A véleményeket igazgató
asszony továbbította részére. / összesített vélemények jegyzőkönyv mellé csatolva/
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok
javaslatának megfelelően rögzítse, hogy a Battonyai Alapfokú Művészeti Iskolát átveszi és a
József Attila ÁMK telephelyeként működteti abban az esetben, ha a feladatellátás az
önkormányzatra
nézve
semmilyen
hátrányos
következményekkel
nem
jár.
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Többletfinanszírozást nem vállal, de ha az szükségessé válna, az érintett telephelyeket
megszünteti, abban az esetben, ha Battonya város önkormányzata nem biztosítja a pénzügyi
fedezetet.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
174/2011. (V. 26. ) kt.sz. határozat
Szándéknyilatkozat a Battonyai Alapfokú Művészeti Iskola átvételére

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. szeptember 1. napjától
működtetésre átveszi a Battonyai József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú
Művészeti Iskola művészetoktatási feladatait ellátó telephelyeit azzal a feltétellel, hogy a
feladatellátás az önkormányzatra nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem járhat.
Kinyilatkoztatja, hogy többletfinanszírozást nem vállal, de ha az szükségessé válna, az
érintetett telephelyeket megszünteti abban az esetben, ha Battonya város önkormányzata nem
biztosítja a pénzügyi feltételeket. Döntésénél figyelembe vette a Mezőhegyesi József Attila
ÁMK alkalmazotti közösségének, diákönkormányzatának, iskolaszékének és szülői
munkaközösségének véleményét is.
Utasítja a polgármestert, hogy Battonya Város Önkormányzatával kötendő megállapodás
tervezetet terjessze a képviselő-testület elé
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. augusztus 31.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy az
előterjesztésben foglaltak alapján a József Attila ÁMK, Mezőhegyes, Kórház u. 24/1 sz. alatti
általános iskolai telephelyét 2011. augusztus 31. napjával szüntesse meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
175/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
József Attila ÁMK telephelyének megszüntetéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ
Mezőhegyes, Kórház u. 24/1 szám alatti általános iskolai telephelyét, figyelembe véve az
intézmény alkalmazotti közösségének, diákönkormányzatának, iskolaszékének és szülői
munkaközösségének véleményét is, 2011. augusztus 30. napjával megszünteti.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
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Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottságok
javaslatának megfelelően az ÁMK alapító okiratának módosítását az előterjesztésben
foglaltak alapján fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
176/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
József Attila ÁMK alapító okiratának módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§-a
/4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított
1993.évi LXXIX. törvény 37. §-, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-ára figyelembe véve az intézmény alkalmazotti
közösségének, diákönkormányzatának, iskolaszékének és szülői munkaközösségének véleményét is, a
József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2011. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 1. pontja a költségvetési szerv alapadatai „ Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója” helyébe a következő szövegrész lép:

-

Gazdálkodási jogköre

2.) Az alapító okirat 3. pontja a költségvetési szerv típus szerinti besorolásai közül (2010. évi XC.
törvény 135. §. (9) bekezdése alapján) törlésre kerülnek:

-

Tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató szerv

-

Közszolgáltató szerv fajtája alapján:

Közintézmény

3.) Az alapító okirat 6.1 pontja a költségvetési szerv alaptevékenysége ( 1992. évi XXXVIII.
törvény 92. §. alapján) a következő szakfeladatokkal egészül ki:

Alaptevékenység megnevezése
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
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Szakfeladat
559011

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

479901

Óvodai intézményi közétkeztetés

562912

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Tanulók kollégiumi étkeztetése

562914

Nem lakóingatlan bérbeadása

682002

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852031

Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban

852032

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi nevelése

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi nevelése

855922

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856011

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910201

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása

856099

4.) Az alapító okirat 6.1 pontja a költségvetési szerv alaptevékenységei közül törlésre kerül:

Kisegítő tevékenység megnevezése

Szakfeladat

Közoktatási tevékenységek pénzügyi igazgatása

850001

5) Az alapító okirat 6.2 pontja a költségvetési szerv kisegítő tevékenységek (1992. évi XXXVIII.
törvény 92. §. alapján ) törlésre kerülnek:

Kisegítő tevékenység megnevezése

Szakfeladat

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559011

Iskolai intézményi étkeztetés

562913
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Tanulók kollégiumi étkeztetése

562914

Nem lakóingatlan bérbeadása

682002

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852031

Alapfokú művészetoktatás egyéb művészeti ágban

852032

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi nevelés

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi nevelése

855922

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856011

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910201

6.) Az alapító okirat 7. pontja a költségvetés szerv telephelyei helyébe a következők kerülnek:

Intézményegység

Telephely

Megnevezése
Óvoda

Címe

telefonszáma

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.szám

30/445-9086

Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2. szám

30/445-9087

Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám

30/445-9088

Diákotthon

Mezőhegyes, Szent György tér 10.

68/466-008

Általános Iskola

Mezőhegyes, Béke park 1. szám

68/466-103

Alapfokú Művészeti Iskola

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szám

30/445-9085

Battonya, Fő u. 103.

68/456-137

Battonya, Fő u. 123.
Battonya, Hősök tere 11.
Dombegyház, Aradi u. 9.
Közművelődés és könyvtár

Mezőhegyes, Béke park 1. szám
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68/466-103

7.) Az alapító okirat 8.5 pontja az alapfokú művészetoktatás helyébe a következők kerülnek:

Megnevezés

Maximális létszám (fő)

1.) Művészetoktatás zeneművészeti ágban (egyéni)

130

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona – tenorkürt baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, tambura
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, harmonika
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű
2.) Művészetoktatás zeneművészeti ágban (csoportos)
Kötelezően választható
zeneirodalom

tantárgyak:

szolfézs,

20/csoport
zenetörténet-

3.) Művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban:
Táncművészeti ág tanszakai. modern tánc, néptánc
20/csoport
Képző és iparművészeti ág tanszakai:
20/csoport
- Képzőművészeti tanszak:
- Vizuális alapozó gyakorlatok (1-2. előképző évfolyam)
- Grafika és festészet (1-3 alapfokú évfolyam)
- Művészettörténet
- Grafika és festészet tanszak (4. évfolyamtól
a továbbképző 10. évfolyamáig)
- Kerámia tanszak
Szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak
20/csoport

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
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Záradék: A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének József Attila
Általános Művelődési Központjának alapító okiratát módosító okiratot Mezőhegyes Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 176/2011. (V.26) sz. Kt. határozatával 2011.
szeptember 1. hatállyal
Felelős: Polgármester
Határidő. 2011. augusztus 31.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester:- Javasolja a testületnek, hogy a József Attila
ÁMK alapító okiratát a módosítással egységes szerkezetbe az előterjesztésbe foglaltak szerint
hagyja jóvá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette
177/2011. (V. 26. ) kt.sz.határozat
József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításokkal egységes
szerkezetben
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§-a
/4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított
1993.évi LXXIX. törvény 37. §-, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-ára figyelembe véve az intézmény alkalmazotti
közösségének, diákönkormányzatának, iskolaszékének és szülői munkaközösségének véleményét is, a
József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2011. szeptember 1. napjával az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai


Költségvetési szerv megnevezése:

Mezőhegyes Város Képviselőtestületének
József Attila Általános Művelődési Központja






Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Első alapító okirat száma:
Költségvetési szerv közfeladata a
közoktatási törvény szerint:

József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.szám
11/1992 (VII.1.) Ö. számú rendelet

Működési köre:
Gazdálkodási jogkör:
Alapvető szakágazat:

Mezőhegyes Város közigazgatási területe
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
852010





Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény

2. Irányító és fenntartó szervének neve,
székhelye:

Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
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3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
Közoktatási tv. szerint:

-

Többcélú intézmény

4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:





A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 5 évre szóló
határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992/X.8./ Korm. rendelet 5.§ /2/
bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről
szóló módosított 1992. évi XXII. törvény szerint.
Az intézményt határozatlan időre hozták létre.

5. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:



A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
A vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont
köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont
elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.) rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.

6. Költségvetési szerv tevékenysége:
6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége:

Alaptevékenység megnevezése

Szakfeladat

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841901

Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása

851012

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évf.

852011

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évf.

852012

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évf.

852021
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Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évf.

852022

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855912

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855914

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855915

Ifjúság - egészségügyi gondozás

869042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910121

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

910502

Iskolai, és diáksport - tevékenység, támogatása

931204

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559011

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

479901

Óvodai intézményi közétkeztetés

562912

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Tanulók kollégiumi étkeztetése

562914

Nem lakóingatlan bérbeadása

682002

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852031

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban

852032

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi nevelés

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi nevelése

855922

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856011

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910201

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása

856099

7. Telephelyei:

Intézményegység

Telephely
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Megnevezése

Címe

Óvoda

telefonszáma

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.szám

30/445-9086

Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2. szám

30/445-9087

Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám

30/445-9088

Diákotthon

Mezőhegyes, Szent György tér 10.

68/466-008

Általános Iskola

Mezőhegyes, Béke park 1. szám

68/466-103

Alapfokú Művészeti Iskola

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szám

30/445-9085

Battonya, Fő u. 103.

68/456-137

Battonya, Fő u. 123.
Battonya, Hősök tere 11.
Dombegyház, Aradi u. 9.
Közművelődés és könyvtár

Mezőhegyes, Béke park 1. szám

68/466-103

8. Maximális gyermek-, tanulólétszám:
8.1 Óvodai nevelés, ellátás
Intézményegység

Férőhelyek száma (fő)

1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.szám

50

2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.szám

50

3.számú Óvoda Mezőhegyes, Csokonai u.1.szám

45

Férőhelyek száma = általános + sajátos nevelési igényű gyermek létszáma
Az óvodára vonatkozó 25 fős maximális létszámot, legfeljebb 20 %-kal (+5 fő) lehet átlépni a nevelési
év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport indul, továbbá függetlenül a csoportok
számától, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt

8.2. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
Megnevezés

Maximális létszám

Évfolyamok száma:

8 évfolyam
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- 1. – 4. évfolyam

26/fő/osztály

- 5. – 8. évfolyam

30 fő/osztály

8.3. Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
Megnevezés

Maximális létszám (fő)

1.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált oktatása

30

2.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szegregált
oktatása

30

3.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált
oktatása

50

4.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szegregált
oktatása

50

5.) BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)
tanulók integrált oktatása

50

6.) Beszédfejlesztés – logopédiai ellátás

50

8.4. Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi nevelése

Megnevezés

Maximális létszám (fő)

Férőhely száma

95

Maximális létszám foglalkozásoknál

27

8.5 Alapfokú művészetoktatás

13

Megnevezés

Maximális létszám (fő)

1.) Művészetoktatás zeneművészeti ágban (egyéni)

130

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona – tenorkürt baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár,tambura
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,harmonika
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű
2.) Művészetoktatás zeneművészeti ágban (csoportos)
Kötelezően választható
zeneirodalom

tantárgyak:

szolfézs,

20/csoport
zenetörténet-

3.) Művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban:
Táncművészeti ág tanszakai. modern tánc, néptánc
20/csoport
Képző és iparművészeti ág tanszakai:
20/csoport
- Képzőművészeti tanszak:
- Vizuális alapozó gyakorlatok (1-2. előképző évfolyam)
- Grafika és festészet (1-3 alapfokú évfolyam)
- Művészettörténet
- Grafika és festészet tanszak (4. évfolyamtól
a továbbképző 10. évfolyamáig)
- Kerámia tanszak
Szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak
20/csoport

Záradék: A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének József Attila
Általános Művelődési Központjának alapító okiratát Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 177/2011. (V.26.) sz. Kt. határozatával 2011. szeptember 1. hatállyal
hagyta jóvá.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
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Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Csomós

Zsuzsanna, a Gránicz 95 Kft ügyvezetője mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységének
viteléhez szeretne igénybe venni két, önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművet. A
kérelemmel kapcsolatos előterjesztést a testület tagjai megkapták. / előterjesztés jegyzőkönyv
mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta.
Tekintettel arra, hogy a bizottság elnöke az ülésről távolmaradását bejelentette, kéri a
bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság
megvitatta az előterjesztésben foglaltakat. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vállalkozó
az ülésen jelenjen meg, ahol a kérelmében foglaltakról tárgyaljanak. A kérelmétől nem
zárkóznak el. Az ÁMK- nak is van egy gépjárműve, amivel a nyári tanítási szünetben két
hónapig nem végeznek munkát, ezért az is szóba jöhet. Térjenek ki a két gépjárművezető
foglalkoztatására, a költség fedezetére.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri Csomós Zsuzsannát, a Gránicz 95 Kft
ügyvezetőjét, hogy a kérelmében foglaltakról tájékoztassa a testületet.
Csomós Zsuzsanna a Gránicz 95 Kft ügyvezetője. A kérelmet írásban benyújtotta, arról a
délelőtt folyamán polgármester asszonnyal és jegyző asszonnyal egyeztetett, azt nem kívánja
kiegészíteni. A Kft ügyvezetőjeként az a véleménye, hogy a városban a foglalkoztatás a
legfontosabb kérdés. Jelenleg a Ménesbirtok Zrt 500 főt foglalkoztat, a következő a
foglalkoztatás nagyságrendjében a Gránicz 95 Kft. A Kft 32 főt foglalkoztat, de a
mezőgazdasági idénymunka megkezdésekor ez a létszám a 80 főt is eléri, akiket a folyamatos
munka során 5 hónapon keresztül foglalkoztat, 20 nap figyelembevételével, nettó 72 ezer
forint munkabérért. A kérelmet azért nyújtotta be, mert a Kft kapacitás hiányában nem tudja a
mezőgazdasági földterületekre a dolgozói kiszállítását, és a munka végeztével beszállításukat
megoldani. Úgy gondolták, ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét is, ha kérelemnek helyt
adnak, akkor igénybe vennének két gépjárművet, az előkészített előterjesztésben foglalt
feltételek alapján. Az általuk felajánlott átalány megegyezik az önkormányzat által
kidolgozott összeggel. Kérdés volt a gépjárművezetők díjazása és a gépjárművek
tisztántartása, de mindkét kérdésben megegyeztek. Jegyző asszony arról tájékoztatta, hogy a
bizottság a kérelmet támogatta. Ezért előzetesen Ő is tájékoztatta dolgozóit. Egyértelmű, hogy
a gépjárművek tisztántartását a Kft felvállalja, hiszen mezőgazdasági munkásokat kell
szállítani. Az a véleménye, hogy a bizottság és a testület jóváhagyhatja a gépjárművek
igénybevételét, de ha a gépjárművezetők ehhez támogatólag nem állnak hozzá, akkor
kurdarcra van ítélve az elképzelés. Azt kéri, hogy amennyiben a kérelemnek helyt adnak, a
kérdést kísérjék figyelemmel. A Kft ebben az évben 10 éves, soha finanszírozási gondjai nem
voltak, tehát a szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint ki fogják egyenlíteni a számlát.
Nem szeretné, hogy abban az esetben, ha a gépjárművezető a törvényes munkaidejében nem
tudja a feladatát ellátni, akkor arra hivatkozzon, hogy azért nem tudta, mert a kft embereit
kellett szállítani. Kéri, hogy ezekre a dolgokra is legyenek felkészülve, és ha gond van,
jelezzék felé. A gépjárművezetőnek az lesz a dolga, hogy 5,30 órakor a munkaterületre
kiszállítsa a dolgozókat, és 14 órakor onnan beszállítsa. A legtávolabbi földterület 73.
majorban van, ami 12 km-re van a városközponttól. Ezt az utat fél óra alatt lehet megtenni, de
lehet egy óra is, ha a gépjármű vezetője „még egy kört tesz”. Ami még probléma lehet, hogy
ha elered az eső, akkor szólni kell a gépjárművezetőnek, hogy a dolgozókat szállítsa be.
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A Kft is végzett előzetes kalkulációt. A gépjárművezetőknek napi 2 órára a bért a Kft
biztosítja. Mindezt azért tartotta szükségesnek elmondani, hogy ha problémák merülnek fel,
akkor azt a Kft-nek is jelezzék, vagy hallgassák meg Őt is.
Kerekes György képviselő: Látta a Kft ügyvezetője az előterjesztést?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nem. A kérelem a tegnapi bizottsági ülés előtt fél
órával érkezett, az előterjesztés pedig ma délelőtt, a vállalkozóval történt egyeztetést követően
készült.
Sovák Péterné képviselő: A gépjárművezetőknek nem azt a feladatot kell végrehajtani, amit
az önkormányzat felvállal? Mezőhegyesen ez másként működik?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Abban az esetben, ha a testület az előterjesztést
elfogadja, a két gépjárművezetőnek nem napi 8, hanem napi 10 órát kell dolgoznia. A plusz
két órát vagy túlórában az önkormányzat fizeti ki, vagy a Kft köt velük szerződést.
Uj Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy a Kft ügyvezetője által elmondottak és az
előterjesztésben leírtak szinkronban vannak. A Kft által adott árajánlat nem légből kapott. Ha
a Kft ügyvezetője által elfogadható, akkor a testület számára is elfogadható az előterjesztés.
Mi történik akkor, ha egy olyan földterületen dolgoznak a Kft dolgozói, ami közútról esős
időben nehezen közelíthető meg, hogy tudja a gépjárművezető oda bevinni, illetve onnan
kihozni a dolgozókat?
Csomós Zsuzsanna, a Gránicz 95 Kft ügyvezetője: Azt úgy tudja megoldani, hogy a
táblához a legközelebbi közúton a dolgozók a gépjárműből kiszállnak, és gyalog mennek be a
munkaterületre.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. A legmesszebb menőkig tisztelni kell azt a
munkát, amit a Kft dolgozói végeznek.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- Kulturális Bizottság javaslatának megfelelően az előterjesztésben foglaltakat
fogadja el, és a határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
178/2011. (V. 26.- ) kt. sz. határozat
Gránicz 95 Kft kérelmének jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete szabad kapacitás kihasználásaként jóváhagyja a Ford
Transit és Volkswagen Craffter tipusú gépjárművek Gránicz 95 Kft által történő
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igénybevételét határozott időre 2011. május 30-tól 2011. szeptember 30-ig napi két órás /
reggel 5-6 óra délután 14-15 óra között/ időtartamra, a gépjármű használati szabályzatban
meghatározott óra és kilométerdíj felszámolásával.
Utasítja a polgármestert, hogy szerződésben szabályozza a Gránicz 95 Kft vállalásait a
gépjárművezetők munkajogviszonyban történő foglalkoztatására, a gépjárművek takarítására,
valamint a gépjárművek védőhuzattal történő ellátására vonatkozóan.
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 30.
1. Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft éves beszámolója
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A testület tagjai megkapták a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, ehhez
kapcsolódóan a 2010. évi közhasznúsági jelentést, a Kft 2011. évi Üzleti tervét, valamint a
független könyvvizsgálói jelentést. / beszámoló, közhasznúsági jelentés, Üzleti terv,
könyvvizsgálói jelentés jegyzőkönyv mellé csatolva/
A beszámolót, ehhez kapcsolódóan a közhasznúsági jelentést, a 2011. évi Üzleti tervet és a
könyvvizsgálói jelentést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnöke. A bizottság
a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, ehhez csatoltan a közhasznúsági jelentést, a
független könyvvizsgálói jelentést és a 2011. évi Üzleti tervet megvitatta. Javasolja a
testületnek a beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a könyvvizsgálói jelentés valamint a 2011.
évi Üzleti terv elfogadását.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Felkéri Dr. Varga Imre ügyvéd urat, hogy
tájékoztassa a testületet.
Dr. Varga Imre ügyvéd: A testület dönthet a beszámoló, valamint a csatolt dokumentumok
elfogadásáról. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft-nek egyszemélyi tulajdonosa, nem kell taggyűléssé alakulnia, a tulajdonosi
jogokat testületként gyakorolja. A beszámoló és a csatolt anyagok megtárgyalhatók, a
döntések meghozhatók és ezzel eleget tesz a tulajdonosi kötelezettségének, a mérleg 2011.
május 31-ig közzé tehető, ezzel a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt
kötelezettségének.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri Harmados Attila urat, a Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet.
Harmados Attila, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője: A
beszámolót a jogszabályi előírások alapján készítette el, és terjesztette elő, és ahhoz
kapcsolódóan kell a közhasznúsági jelentést elfogadni a testületnek, mint tulajdonosnak.
Ennek megfelelően a beszámolóhoz készített előterjesztés tartalmaz egy négy pontból álló
határozati javaslatot. Kéri, hogy a jogszabálynak való megfelelés miatt, a határozati
javaslatokat az előterjesztés szerint fogadja el a testület.
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Dr. Varga Imre ügyvéd: Az anyag tartalmazza a felmentvényt. A felmentvény intézménye
2006-tól él. Amennyiben az alapító okirat tartalmazza a felmentvényt, akkor arról is dönteni
kell. Ennek az a jelentősége, hogy a társaság ügyvezetője tevékenységéért a PTK szabályai
szerint teljes vagyonával felel. Ha nem úgy jár el, ahogy az elvárható lett volna, kártérítésre
kötelezheti a tulajdonos. A felmentvény nem tartalmaz mást, mint azt, hogy a mérleg
elfogadásakor a tulajdonos megállapítja, hogy az ügyvezető a társaság érdekeinek szem előtt
tartásával végezte a munkáját, de azt is jelenti, 5 éven belül, később sem vonható felelősségre.
Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha kiderül, a hogy a mérleg nem valós. Ha most a testület
megadja a felmentvényt, azt jelenti, hogy a tulajdonos meggyőződött arról, hogy az ügyvezető
megfelelően dolgozott, a társaság érdekit megfelelően képviselte. Ha nem adja meg a testület,
annak nincs jogi jelentése.
Uj Zoltán képviselő: A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvében szerepel, hogy a
szabályzatokat aktualizálják. A társaság rövid ideje működik, ennyi idő alatt is előfordul,
hogy azokat aktualizálni kell, vagy pedig törvénymódosítás miatt vált szükségessé?
Kovácsné Gulyás Éva FEB elnöke: Igen, törvénymódosítás miatt is. A házipénztár
szabályzatot minden évben a számviteli törvény szerint módosítani kell, a bevételek 2%-a
lehet a házipénztár kerete.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Az előterjesztéshez csatolt határozati
javaslatokat egyenként szavazásra bocsátja
Kéri, hogy aki a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi beszámolóját és
mérlegét, a mérleg szerinti eredménnyel Felügyelő Bizottságának felülvizsgálata, és
könyvvizsgálója jelentése alapján elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
179/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
2010. évi beszámoló és mérleg elfogadása
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft egyszemélyes alapítója, egyhangú határozattal elfogadta a társaság 2010. évi
beszámolóját és mérlegét, 19.893.e Ft eszköz és 19.893. e Ft forrás oldallal egyezően,
valamint 908 e Ft saját tőkével, -4.183 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a társaság Felügyelő
Bizottságának felülvizsgálata és támogató javaslata, valamint a társaság könyvvizsgálója
„Független Könyvvizsgálói Jelentés”- e alapján.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. május 30.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. Kéri, hogy aki a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi közhasznúsági jelentését a Felügyelő Bizottságának
felülvizsgálata, támogató javaslata, és a könyvvizsgálója jelentése alapján elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
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A határozatot az alpolgármester kihirdette.
180/2011. (V: 26. ) kt. sz. határozat
2010. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú határozattal elfogadta a társaság 2010.
évi Közhasznúsági jelentését a társaság Felügyelő Bizottságának felülvizsgálata és támogató
javaslata, valamint a társaság könyvvizsgálója ”Független Könyvvizsgálói Jelentés”-e
alapján.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 30.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. Kéri, hogy aki a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője részére a 2010. évben végzett munkájával
kapcsolatban a felmentvényt megadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
181/2011. (V. 26. ) kt.sz. határozat
Harmados Attila ügyvezető részére a felmentvényt megadta
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú határozattal Harmados Attila ügyvezető
részére a 2010. évben végzett munkájával kapcsolatban a felmentvényt megadta, tekintettel
arra, hogy az ügyvezető a munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. május 30.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy aki a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2011. évi Üzleti tervét a Felügyelő Bizottságának
felülvizsgálata és támogató javaslata alapján elfogadja, kézfelnyújtással jelezze
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
182/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
2011. évi Üzleti terv elfogadása
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú határozattal elfogadta a társaság 2011.
évi Üzleti tervét a társaság Felügyelő Bizottságának felülvizsgálata és támogató javaslata
alapján.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 30.
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2. Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének és FEB tagjainak havi
díjazása
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A testület tagjai megkapták a Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft ügyvezetőjének és FEB tagjainak havi díjazásával kapcsolatos előterjesztést. /
előterjesztést jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság az előterjesztést megvitatta, az ügyvezető és a FEB tagok havi díjazását az abban
szerepelő összeggel javasolják elfogadásra.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat az alpolgármester kihirdette:
183/2011. (V. 26. ) kt. sz.határozat
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezető- igazgatójának személyi alapbéréről és
költségtérítéséről

Mezőhegyes Város képviselő-testülete Harmados Attila Békéscsaba, Tolnai u.8/C. III/9.szám
alatti lakosnak, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának,
2011.június 1. napjától 2012. május 31. napjáig, havi személyi alapbérét bruttó 300 e Ft/hó
összegben határozza meg, költségtérítését bruttó 100 e Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. július 1.
184/2011.(V.26.) kt. sz. határozat
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprifit Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjainak havi
díjazásáról

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (2) bekezdésének
rendelkezésére figyelemmel, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsága elnökének és tagjainak havi díjazását, 2011. június 1. napjától 2012. május 31.
napjáig az alábbiakban határozza meg:
elnök: bruttó 20 e Ft/hó,
tagok: bruttó 15 e Ft/fő/hó.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
Határidő: 2011. július 1.

3. Intézmények létszámcsökkentéséről
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Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A testület tagjai megkapták az intézmények
létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja a testületnek elfogadásra.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság
javaslatának megfelelően az előterjesztésben foglaltakat fogadja el, és a létszámcsökkentési
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette.
184/2011. (V: 26. ) kt. sz. határozat
Létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete.
- a József Attila Általános Művelődési Központnál 3 közalkalmazotti álláshely,
- a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központnál 2 közalkalmazotti álláshely,
- a Polgármesteri Hivatalnál 2 köztisztviselői álláshely megszüntetését rendeli el.
Az állás megszüntetéssel együtt járó, létszámcsökkentést eredményező döntés
többletkiadásainak támogatására 7 álláshely tekintetében pályázatot nyújt be.
A létszámleépítéssel felszabaduló közalkalmazotti, valamint köztisztviselői dolgozónak, az
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az önkormányzati fenntartói körön
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség. A megszűnt álláshelyek 5 évig nem kerülnek visszaállításra, kivéve ha –
önkormányzati rendeleten kívüli- jogszabály változásából adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
Utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentés vonatkozó pályázatot határidőre nyújtsa
be.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. július 12.
5.Posta u. 15. szám alatti üzlethelyiségek újbóli meghirdetése
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. A testület tagjai megkapták a Posta u. 15. szám
alatti üzlethelyiségek újbóli meghirdetésével kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság megvitatta.
21

A bizottság véleménye előtt kéri Szentmihályi Ferenc aljegyzőt, tájékoztassa a testületet.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Mint ahogy az az előterjesztésben is szerepel, az
üzlethelyiségeket a testület több alkalommal meghirdette már, a megadott határidőben
jelentkező nem volt.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja az üzlethelyiségek bérbeadásra történő
ismételt meghirdetését. A minimális bérleti díjat továbbra is 900,-Ft/m2/hó összegbe
javasolják. Nem azért nincs pályázó, mert a minimális bérleti díj magas, hanem azért, mert a
településen a vállalkozói szellem nem számottevő, legalábbis erre a két üzlethelyiségre.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának
megfelelően azzal ért egyet, hogy a két üzlethelyiséget bérbeadásra ismételten hirdessék meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat az alpolgármester kihirdette:
185/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Posta utca 15. szám alatti 14 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli
meghirdetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázat útján 5 évre bérbe adja a Mezőhegyes, Posta
u. 15. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló 14 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú
helyiséget irodai és lakossági szolgáltató tevékenység céljára.
A pályázó a helyiségbérleti díjon felül hat havi óvadékot köteles megfizetni. A minimális
bérleti díj 900,- Ft/m2/hó, a bérleti jogviszonyt a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó
nyeri el.
A pályázatot zárt borítékban, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani a polgármesterhez. /
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11./
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. július 15.
186/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Posta utca 15. szám alatti 34 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli
meghirdetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázat útján 5 évre bérbe adja a Mezőhegyes, Posta
u. 15. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló 34 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú
helyiséget irodai és lakossági szolgáltató tevékenység céljára.
A pályázó a helyiségbérleti díjon felül hat havi óvadékot köteles megfizetni. A minimális
bérleti díj 900,- Ft/m2/hó, a bérleti jogviszonyt a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó
nyeri el.
A pályázatot zárt borítékban, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani a polgármesterhez. /
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11./
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
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Határidő: 2011. július 15.
6. Schummer Orsolya tiszteltdíjról történő lemondásáról
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A testület tagjai megkapták Schummer
Orsolyának, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság nem képviselő tagjának,
tiszteletdíjról történő lemondásával kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv
mellé csatolva/
Jegyző asszony tegnapi bizottsági ülésen arról tájékoztatott, hogy Dr. Druga Magdolna, az
Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja a tegnapi nap folyamán szintén lemondott írásban a
tiszteletdíjáról. Az erről szóló előterjesztést az ülés előtt megkapták. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést és jegyző asszony tájékoztatását a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális
Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a testületet.
Uj Zoltán képviselő, Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális Bizottság elnökhelyettese.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy mindkét bizottsági tag tiszteletdíjról történő
lemondását vegye tudomásul.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. Javasolja a testületnek, hogy a bizottság
javaslatának megfelelően Schummer Orsolya, a Pénzügyi-, Városfejlesztési- Kulturális
Bizottság valamint Dr. Druga Magdolna, az Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjainak az
őket megillető tiszteletdíjról történő lemondásukat vegye tudomásul, és az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően a tiszteletdíjak és járulékaik összegét helyezze az általános
tartalékalapba.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat az alpolgármester kihirdette:
187/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Schummer Orsolya tiszteletdíjról történő lemondásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Schummer Orsolya Mezőhegyes, Cukorgyári ltp. 6.
I/2 sz. alatti lakosnak, Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi-,
Városfejlesztési- Kulturális Bizottsága tagjának az őt megillető tiszteletdíjról történő
lemondását tudomásul veszi.
Elrendeli, hogy a Schummer Orsolyát 2011. március 29. napjától megillető, tiszteletdíjat és
járulékai összegét a 2011. évi költségvetés általános tartalékalapjába kell helyezni.
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 31.
188/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Dr. Druga Magdolna tiszteletdíjról történő lemondásáról
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Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Dr. Druga Magdolnának, Mezőhegyes Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottság tagjának, az őt megillető
tiszteletdíjról történő lemondását tudomásul veszi.
Elrendeli, hogy a Dr. Druga Magdolnát megillető tiszteletdíjat és járulékai összegét 2011.
május 1. napjától a 2011. évi költségvetés általános tartalékalapjába kell elhelyezni.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. május 31.
7. Ügyrendi Bizottság felhatalmazásáról
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A testület tagjai megkapták az Ügyrendi
Bizottság felhatalmazásáról szóló előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megvitatta, és javasolja elfogadásra. Az időközi választás során előfordulhat, hogy a
szavazatszámláló bizottságokba új tagokat kell választani. A képviselő-testületnek lehetősége
van arra, hogy az általa kijelölt bizottságot felhatalmazza a szavazatszámláló bizottságokba
szükség esetén új tagok beválasztására.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Javasolja a testületnek, hogy a bizottság
javaslatát fogadja el, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot emelje határozattá.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette:
189/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Ügyrendi Bizottság felhatalmazásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 27. §. (1)
bekezdése alapján felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy szükség esetén a
Szavazatszámláló Bizottságokba új tagokat válasszon.
8.Lovassport Közhasznú Egyesület „Mezőhegyesi” név használatának kérelméről
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. A testület tagjai megkapták Sovák Péter
mezőhegyesi lakosnak, a Lovassport Egyesület elnökének kérelmét, melyben kérte, hogy a
testület engedélyezze az egyesületnek a „Mezőhegyesi” név használatát.
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megvitatta.
Sovák Péterné képviselő: Személyes érintettség miatt kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
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Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Sovák
Péterné képviselőt személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette.
190/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Sovák Péterné képviselő kizárása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Sovák Péterné képviselőt a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 14. §. (2) bekezdése alapján személyes érintettség miatt a Lovassport
kérelmének elbírálása idejére a döntéshozatalból kizárja.
/A képviselőt határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni/
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke. A bizottság az előterjesztésben
foglaltakat megvitatta. Javasolja a testületnek, hogy a kérelemnek adjanak helyt,
engedélyezzék a „Mezőhegyesi” név használatát.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette.
191/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Lovassport Közhasznú Egyesület „Mezőhegyesi” név használatának engedélyezéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Sovák Péter Mezőhegyes, Komlósfecskéspuszta major
27/2 sz. alatti lakosnak, a Lovassport Közhasznú Egyesület Elnöke kérésének helyt ad, és
Mezőhegyes Város címerének és zászlójának használatáról és a Mezőhegyes városra utaló
elnevezés használatának szabályairól szóló, 17/2007. (VIII. 17. ) önkormányzati rendelettel
módosított 34/2005. (IX. 28. ) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a Lovassport Közhasznú Egyesületnek engedélyezi a „Mezőhegyesi” név
használatát. Az engedély visszavonásig érvényes.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. május 15. a határozat továbbítására
9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
elidegenítéséről szóló 11/2006. (III. 29. ) önkormányzati rendelet módosításáról
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Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. A képviselő-testület a 2011. április 18-i ülésén
döntött a Posta u. 12/1 sz. és a Posta u. 12/2 sz. alatti bérlakások értékesítéséről. A rendelet
melléklete a döntésnek megfelelően aktualizálásra került. / rendelettervezet jegyzőkönyv
mellé csatolva/
Az ingatlanokat Malya András, a Posta u. 12. szám alatti ingatlan tulajdonosa kívánja
megvásárolni, ezért szükséges a telekalakítási eljárás elindítása, és az ingatlan hivatalos
forgalmi értékének megrendelése.
Kéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Elnézést kér, hogy a rendeletmódosítást az ülés előtt
bocsátották rendelkezésre. Ennek oka, hogy a képviselő-testület döntése értelmében a
munkaterv szerinti ülésre az első félévben már nem kerül sor, és az nem tudható, hogy
polgármester asszony mikor kezdeményei rendkívüli ülés összehívását. A Posta u. 12/1 szám
alatti lakás üresen álló. A Posta u. 12/2 alatti elővásárlási és bérleti joggal terhelt lakás bérlője
az elővásárlási jogáról le fog mondani. Szeretnék az eljárást elindítani, ehhez azonban az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
11/2006. (III. 29. ) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében a két ingatlant
értékesítésre ki kell jelölni. A rendeletmódosítást ennek megfelelően készítették elő.
Ugyanakkor fel kell hatalmazza a testület a polgármestert a telekalakítási eljárás elindítására,
és a hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslés megrendelésére. Aljegyző úr az utóbbi kapcsán az
előzetes lépéseket már megtette. Amennyiben a képviselő-testület a felhatalmazást megadja,
az eljárás elindítható.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester:
rendelettervezetet emelje rendeletté.

Javasolja
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testületnek,
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Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
/ Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
10/2011. (V. 27. ) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 11/2006. (IIII. 29. ) önkormányzati rendelet módosításáról
/ rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. Javasolja a testületnek, hogy a Posta utca 12/1
és 12/2 szám alatti ingatlanok értékesítése érdekében hatalmazza fel a polgármestert a
telekalakítási eljárás elindítására, az ingatlanok hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslésének
megrendelésére.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot az alpolgármester kihirdette.
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192/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat
Polgármester felhatalmazása telekalakítási eljárás elindítására, hivatalos
ingatlanforgalmi értékbecslés megrendelésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, Mezőhegyes Posta u. 12/1 szám alatti 33 m2 alapterületű, 1 szobás
komfortos komfortfokozatú és a Posta u. 12/2 szám alatti 30 m2 alapterületű 1 szobás,
komfortos komfortfokozatú ingatlanok értékesítése érdekében a hivatalos ingatlanforgalmi
értékbecslést megrendelje, a telekalakítási eljárást elindítsa.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. június 2.
Bejelentések:
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. A képviselő-testület április 18-i ülésén utasította a
polgármestert, hogy a vérbükk kivágásával kapcsolatban kérjen szakmai állásfoglalást.
Az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
szakmai tájékoztatása megérkezett, melyet tartalmában ismertetett. / szakmai tájékoztató
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kerekes György képviselő: Jegyzői engedély volt-e a fa kivágásra?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Erről az április 18-i ülésen már tájékoztatott, akkor is
elmondta, hogy tőle nem kértek engedélyt, és nem is adott ki.
Kerekes György képviselő: Mit mond ki a jogszabály, mit tehetnek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Meg fogja nézni.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A legközelebbi ülésen visszatérnek rá.
Sovák Péterné képviselő: Hogyan kell megjelentetni a Mezőhegyes városi havilapot, ahhoz,
hogy ne szolgáljon választási előnyöket?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző. Véleménye szerint a városi havilap eddig sem szolgált
politikai előnyöket. Ha az időközi választára gondol képviselő asszony, akkor elmondja, hogy
a választási törvény értelmében azonos feltételekkel jelenhet meg a választási hirdetmény,
illetve kampány időszakban, aki képviselőként vagy polgármesterként indul, azonos
feltételekkel kérheti a lapban történő megjelentetést. Ezzel soha nem volt probléma, mert ez
nem politikai lap. A főszerkesztő, a testület által közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott Szabó Mihály, teljes mértékben fedhetetlen. Ha képviselő asszony erre
gondolt, ezt tudja válaszolni.
Sovák Péterné képviselő: Arra gondolt, hogy nemcsak Szabó Mihály főszerkesztő ír a városi
havilapba. Ebben az esetben Ő a felelős, azért, hogy mi jelenik meg?
Szabó Mihály Mezőhegyes Városi havilap főszerkesztője: Felelős szerkesztő a felelős
azért, hogy mi jelenik meg a lapban. Bármilyen peres eljárás indul a lap ellen, azért a
főszerkesztő felel.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A választási törvény értelmében bármelyik képviselő
jelölt vagy polgármester jelölt kérheti a lapban választási programjának megjelentetését,
ehhez azonos feltételeket kell biztosítani. Az azonos feltételekben az is benne van, hogy nem
jelenhet meg az egyik jelöltről 15 oldal, a másikról pedig két sor. Ezért felelős a főszerkesztő
ezt a média és választási törvény is előírja.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: Tájékoztatott arról, hogy a tavalyi évi iszap
katasztrófa károsultjainak megsegítésére megígérték, hogy a 30. Mezőhegyesi Néptánc
táborban néhány gyermeket vendégül látnak. Voltak, akik anyagi felajánlást tettek. Elkészült
a tábor költségvetése, 23. 750,- Ft/fő a vidéki résztvevőknek és a helyi résztvevőké 12.250,Ft/fő összegbe kerül. Az ÁMK igazgatója engedélyezte és egyben ez az intézmény felajánlása
is, hogy ha az iszap sújtotta területről jönnek gyerekek, azok szállásdíjának megfizetéséről
lemond az intézmény.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Mitykó
Zsolt és Sovák Péterné képviselőket.
Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester: A következő előterjesztésekben a testületnek
kinevezésről valamint önkormányzati hatósági ügyben kell döntenie, ezért a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést
tart.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
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