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

VIII/2011.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. június 2-án megtartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Az ülésen megjelentek. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Kerekes György,
Krcsméri Tibor, Mitykó Zsolt, Sovák Péterné, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette. Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester, Tarkó
Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek. Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Üdvözölte a megjelenteket, megállapította,
hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy az előző ülésen a képviselő-testület döntött arról,
hogy a Battonyai Alapfokú Művészeti Iskolát 2011. szeptember 1. napjától átveszi. Jegyző
asszony jelezte, hogy az átvétel időpontjával gond van.
Kéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A május 26-i rendkívüli ülésen a testület döntött arról,
hogy a Battonyai Alapfokú Művészeti Iskolát 2011. szeptember 1. napjától, a megfelelő
feltételek fennállása esetén a József Attila ÁMK telephelyeként átveszi, és ennek megfelelően
módosította az ÁMK alapító okiratát is.
Battonya Város Képviselő-testületének május 30-i ülésen azonban olyan döntés született,
hogy a Battonyai Alapfokú Művészeti Iskolát 2011. június 30. napjával megszünteti,
tekintettel arra, hogy az ülésen résztvevő Krcsméri Tibor képviselő, az Alapfokú Művészeti
iskola igazgatója, valamint Kerekes György képviselő az átvétel időpontjára 2011. július 1.
napjával tettek javaslatot. Tegnap délután jutott ezen információ birtokába. A július 1.
napjától történő átvételnek van reális alapja, mivel két hónapra az intézmény után járó
normatívát Mezőhegyes önkormányzata kapná meg, ezzel szemben a kiadás minimális.
Amennyiben a képviselő-testület jelen ülésen dönt arról, hogy július 1. napjától veszi át a
Battonyai Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeit, az előző ülésen e témában hozott
határozatok időpontját ki kell javítani, az érdemi részt a javítás nem érinti. Ha úgy dönt, hogy
az átvétel időpontját és ennek megfelelően az alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyásának időpontját nem javítja ki, a battonyai
művészeti iskola feladatátvétele meghiúsul, tekintettel arra, hogy Battonya Város
Önkormányzata 2011. június 30. napjával azt megszünteti, és egy megszüntetett intézményt
szeptember 1. napjától nem lehet átvenni.
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Krcsméri Tibor képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy május 30- án Battonyán a testületi
ülést megelőzően Uj Zoltán és Kerekes György képviselő társakkal áttekintették a Battonyai
Alapfokú Művészeti Iskola költségvetését, valamint az alkalmazott tanárok számát, azok
foglalkoztatási jogállását. Több tanár határozott idejű szerződéses jogviszonyban áll, akiknek
a szerződése június30. napjával lejár, és majd csak szeptember 1-el kerülnek ismételten
szerződéssel alkalmazásra. Közölte, hogy kik azok, akiket nem vennének át. Sikerült elérniük
azt, hogy az iskola főépületében a takarítóként foglalkoztatott dolgozó bérét továbbra is
Battonya biztosítsa, és a főépületben lévő hangversenyterem fenntartásával kapcsolatos
költségeket fel részben Battonya, fele részben Mezőhegyes fedezné. A Battonyai intézmény
alkalmaz egy iskolatitkárt, azt is sikerült elérni, hogy azt átvéve, csak félállásban
alkalmaznák, másik félállásban Battonya önkormányzata alkalmazná. Azt, hogy testületi ülés
is lesz, aznap délben tudták meg, és az ülésen Kerekes képviselő társával vett részt. Az
érezhető volt, hogy szabadulni szeretnének a feladattól. A hozzáállás a testület és a
polgármester úr részéről korrekt volt. Azokat a dolgozókat, akiket nem vennének át, Battonya
menti fel. Abban az esetben, ha július 1. napjától veszik át a Battonyai Alapfokú Művészeti
Iskolát, normatíva szempontjából jól járnak, és a kiadás minimális, mert csak két félállásban
alkalmazottnak kellene bért fizetniük. Szeretné, ha a testület úgy döntene, hogy július 1.
napjától veszi át az intézményt
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az alapító okirat módosítása szükségessé teszi
annak a határozatnak a kijavítását is, amelyikben a testület az intézmény Kórház u. 24/1 szám
alatti telephelyének megszüntetéséről döntött a testület.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a május 26-i ülésen hozott határozatokban a Battonyai
Alapfokú Művészeti Iskola átvételének, a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési
Központ Mezőhegyes, Kórház u. 24/1 szám alatti telephelye megszüntetésének, és az ÁMK
alapító okirata módosításának, valamint az ÁMK egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
hatálybalépésének időpontját július 1-re javítsák, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
197/2011. (VI. 2. ) kt. sz. határozat
A 174/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat kijavításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a174/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozatát – melyben
Battonya Város Önkormányzata József Attila Általános Művelődési Központja Alapfokú
Művészeti Iskolája művészet-oktatási feladatai ellátásáról döntött – az alábbiak szerint javítja
ki: Az intézmény telephelyei működtetésre történő átvételének időpontja 2011. szeptember 1.
helyett 2011. július 1.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. június 30.
198/2011. (VI. 2.) kt. sz. határozat
A 175/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat kijavításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 175/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozatát – melyben a
József Attila ÁMK Mezőhegyes, Kórház u. 24/1 szám alatti telephelyének megszüntetéséről
döntött, az alábbiak szerint javítja ki: a telephely megszüntetésének időpontja 2011. június 30.
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Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. június 30.
199/2011. (VI. 2. ) kt. sz. határozat
A 176/2011.(V. 26. ) kt. sz. határozat kijavításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testület a176/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozatát – melyben
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosításáról döntött az alábbiak szerint javítja ki: a képviselő-testület az
intézmény alapító okiratának módosítását 2011. július 1. napjával hagyja jóvá.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. június 30.
200/2011. (VI. 2. ) kt. sz. határozat
A 177/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozat kijavításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 177/2011. (V. 26. ) kt. sz. határozatát, - melyben
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról döntött- az alábbiak
szerint javítja ki: a képviselő-testület az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát 2011.
július 1. napjával hagyja jóvá.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Uj Zoltán képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület
elvesztette likviditását, el kell gondolkodniuk azon, hogy az egyesületet megszüntetik, vagy
az önkormányzati támogatások átutalását kell megkezdeni. Két éve az egyesületnek nincs
tartaléka, és erre az évre már nincs pénz a költségvetésében, csak tartozásos kintlévősége. A
Labdarugó Szövetség felé 930 ezer forint tartozást, a tegnapi napon befizették. Erre az évre
már sem nevezésre, sem szállításra nincs pénz. Az ülést követően a Ménesbirtok Zrt-t fogja
megkérdezni, hogy milyen támogatást tudnak nyújtani, de attól több támogatást, mint amit
eddig is nyújtottak, nem valószínű, hogy kapnak. Eddig is az általuk nyújtott 2 millió forint
támogatásból működtek. Próbáltak vállalkozóktól is szponzori támogatáshoz jutni. Mondja ki
a testület, hogy nem kívánja támogatni az egyesületet, és akkor 400-500 gyerek sportolási
lehetőségét kell megszüntetni, vagy nagyon rövid időn belül ki kell mondani, hogy támogatni
fogja az Egyesületet. Döntsék el, hogy mi legyen. Indul az őszi szezon. Elnökként, nagyon
felelőtlen kijelentést tenne, ha azt mondaná, hogy el tudnak indulni. Február óta mondja, hogy
gond van, de most már elveszítette az Egyesület a likviditását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Perlaki Jánossal tettek lépéseket a fizetési
haladék érdekében, nagyon sok függ attól, hogyan fogják az önkormányzat ÖNHIKI
pályázatát elbírálni. A nehézségekről már nem kíván szólni. Ebben a kérdésben véleménye
szerint ez a testület már nem biztos, hogy dönthet a következő testület pedig nem biztos, hogy
nem akar, de lehet, hogy nem tud segíteni. Mindent megtesznek azért, hogy az Egyesület
likviditása a hónap végére helyreálljon. Azt tudni kell, hogy a városban vannak, akik ez ellen
tesznek. Perlaki úr a múlt héten járt el segítséget kérve. Beszélt vele képviselő úr?
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Uj Zoltán képviselő: Igen, de azt nem tudja, hogy miben tud segíteni, hiszen tegnap
kifizették a nevezési díjakat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Tudomása szerint éppen ez ügyben járt el
Perlaki úr, és egy hónap haladékot kért.
Uj Zoltán képviselő: Beszélt Perlaki Jánossal, aki úgy tájékoztatta, hogy két hetet
csúszhatnak, de Ő az iránt intézkedett, hogy most fizessék be a Labdarugó Szövetségnek az
összeget. Gond, hogy Barta István személyfuvarozó vállalkozónak is kell a tartozást fizetniük,
de arra más nincs pénz. Perlaki János próbál segíteni, de az nem véges. Abban nem tud
segíteni, hogy a vállalkozónak a szállítási költséget kifizessék, és abban sem, hogy megbízási
díjakat, valamint a nevezési díjakat kifizessék. A támogatás érdekében minden céget,
vállalkozót megkerestek a városban, olyan vállalkozó is nyújtott támogatást, aki eddig ezt
nem tette. Sajnos ez nem elég.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Bármennyit is beszélnek róla, az a helyzeten
jelen pillanatban nem változtat. Helyben is próbált egyeztetni vezetőkkel, akiknek van egy
kialakult véleménye, és a rendezéstől függ a további támogatás. Ennyit tud erről elmondani. A
maga részéről nem probléma, hogy Uj képviselő úr az Egyesület elnöke, mindent megtesz,
hogy menetközben kapjanak segítséget, de a kialakult helyzet most mindent megnehezített.
Tartja képviselő úrral a kapcsolatot, a közösségi dolgok intézésében semmilyen személyes
dolog nem zavarja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Szűcs
Sándor és Uj Zoltán képviselő urakat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Megköszönte a megjelenést, és az ülést
berekesztette.
Kmf.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Szűcs Sándor
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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