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

1/2011.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. július 27-én a Centrál épület emeleti
dísztermében megtartott alakuló üléséről
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Csomós Zsuzsanna,
Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Mitykó Zsolt, Rajos István, Tarkó Gábor,
Veres Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Simonka György országgyűlési képviselő, Perlaki János a
helyi Választási Bizottság elnöke, Kovács János a helyi Választási Bizottság tagja, Hupucziné
Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc aljegyző, Antalné Erdélyi Dóra, az ÁMK
igazgatója, Kunné Horváth Izabella, az Alapszolgáltatási Központ vezetője, Nagy János, a
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető,
Kolozsi József csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető, Posztósné Papp Erzsébet
csoportvezető,
Csomós Zsuzsanna képviselő, korelnök. Bemutatkozott, és tájékoztatott arról, hogy az
önkormányzati törvény értelmében az alakuló ülést a legidősebb képviselő, a korelnök vezeti.
Nagy tisztelettel köszöntötte a város polgármesterét, Kovácsné dr. Faltin Erzsébet asszonyt, és
a képviselő-testület tagjait. Köszöntötte a megjelenteket, akik jelenlétükkel megtisztelték a
képviselő-testület alakuló ülését.
Csomós Zsuzsanna képviselő, korelnök: Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására.
1. A helyi Választási Bizottság tájékoztatása a választás eredményéről, az eskü kivétele,
megbízólevelek átadása
- a képviselők és a polgármester eskütétele
- a polgármester bemutatkozása, programjának ismertetése
- a polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása
- alpolgármester választása-eskütétele
- az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása
2. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Mezőhegyes város funkcióbővítő fejlesztése című DAOP 512/D pályázat
4. Bölcsőde kialakítása Mezőhegyesen – DAOP 413/C pályázat
5. Folyószámlahitel felvétele
6. Bejelentések
Kéri, hogy aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze
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A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta
Csomós Zsuzsanna képviselő, korelnök: Felkéri Perlaki János urat, a helyi Választási
Bizottság elnökét, a választásról szóló tájékoztatás megtartására, az eredmény ismertetésére,
az eskü kivételére, a megbízólevek átadására.
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: Az időközi önkormányzati választás
rendben lezajlott, a szavazásra jogosult lakosságnak 30,25%-a szavazott, 1448 fő. A szavazás
6 szavazókörben folyt, ahol a szavazatszámláló bizottságok a törvényesség betartásával
végezték munkájukat. Jelentéseik, ellenőrzéseik alapján egyik körzetben sem történt
rendzavarás. A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte, összesítette és továbbította a
hivatalossá vált eredményeket.
A polgármester választás jegyzőkönyvi bizonyossága alapján Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
független polgármester jelölt az 1417 érvényes szavazatból 838 szavazatot kapott, azaz 59%ot, mellyel elnyerte városunk polgármesteri címét.
Tarkó Gábor független polgármester jelölt az 1417 érvényes szavazatból 579 szavazatot
kapott, azaz 41 %-ot.
A kislistás választás eredménye: a szavazólapra 18 képviselő jelölt neve került fel.
A kislistára leadott összes érvényes szavazatok száma: 9055. Ebből a 18 képviselő jelölt az
alábbiak szerint kapott érvényes szavazatokat.
Csomós Zsuzsanna 522, Fiala Gyöngyi 294, Jeszenka Zoltán 841, Kerekes György 447,
Kovács István 347, Krcsméri Tibor 859, Magyar Tibor 721, Mitykó Zsolt 879, Rajos István
590, Dr. Sás Menyhértné 191, Sovák Péterné 323, Szilágyi Gábor 133, Tarkó Gábor 501,
Turcsán István 387, Venyercsan Csaba 357, Veres Zoltán 852, Uj Zoltán 360, Zsóriné Kovács
Márta 451.
Az érvényes szavazatok ismeretében a helyi önkormányzati képviselőtestület névsora a
következő:
Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Mitykó Zsolt, Rajos
István, Tarkó Gábor, Veres Zoltán.
Gratulált polgármester asszonynak és a képviselőtestület tagjainak.
- A képviselők és a polgármester eskütétele
Perlaki János a helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte a képviselőtestület tagjait az
eskü letételére.
A képviselő-testület tagjai az alábbi szövegű esküt tették le: „Én …. esküszöm, hogy
hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Mezőhegyes fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. „
Az eskütevő meggyőződése szerint:,, Isten engem úgy segéljen”
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Perlaki János a helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármestert az eskü letételére
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester az alábbi szövegű esküt tette le: ,,Én
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Mezőhegyes fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen”
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester asszonyt és a képviselőtestület tagjait a megbízólevelek átvételére.
A megbízólevelek átvételét követően:
Csomós Zsuzsanna képviselő, korelnök: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság
elnökének a tájékoztatást, a Helyi Választási Bizottság tagjainak, a szavazatszámláló
bizottságok és a Helyi Választási Iroda tagjainak munkáját.
-

A polgármester bemutatkozási programjának ismertetése

Csomós Zsuzsanna képviselő, korelnök: Felkérte a polgármestert a bemutatkozásra,
programjának ismertetésére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselőket, jegyző asszonyt,
az apparátus tagjait és azokat, akik az alakuló ülésen megjelentek. Köszöntötte továbbá a sajtó
képviselőit. Szeretné, ha a város iránti érdeklődés friss maradna, és a pozitívumokról szólna.
Tájékoztatott arról is, hogy az időközi választás napján a szavazatszámláló bizottságok, a
Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjai ingyen dolgoztak, nem kértek és
nem fogadtak el semmit. Ezt meg kell köszönjék. A Helyi Választási Bizottság elnökének és
tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjainak és a szavazókörökben dolgozóknak őszinte
elismerését fejezi ki azért, hogy az időközi választás nem mindennapi feladatait szakszerűen
levezényelték, helytálltak, melyet természeti csapásból eredő technikai problémák is
nehezítettek. Ismertetni kellene programját. A tavalyi évben megírt programját egészítette ki
két ponttal. Ezek a Centrál és a bölcsődei projket megvalósítása pályázatokon nyert összeg
felhasználásával. Azt kéri képviselő- társaitól, hogy ha bármilyen ötletük, javaslatuk van,
mondják el. A jelenlévőket tájékoztatta arról, hogy az alakuló ülést megelőzően két informális
ülés volt, amiről úgy ment haza; köszöni, hogy megadatott az, hogy emberi módon
kommunikáltak, és rendkívül konstruktív megbeszélést folytattak. Úgy gondolja, hogy
képviselő társai is úgy mentek haza, és ez a továbbiakban is így lesz. Szeretné, ha így lenne.
Mindent megtesznek, hogy nehéz anyagi helyzetükön lendítsenek, a későbbiekben néhány
ilyen értelmű határozati javaslatról kell dönteni. Mindenkit kér, hogy segítse a testület
munkáját, jó szóval, szeretettel. Ők tiszta lelkiismerettel, teljes odaadással próbálják a várost
szolgálni. Azt hiszi, hogy az imént letett eskü a testület valamennyi tagja részéről igaz, és igaz
lesz 3 évig. A maga részéről a legmesszebbmenő együttműködésről biztosítja a képviselőtestület tagjait. Kéri, segítsenek a városnak.
-

Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása
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Csomós Zsuzsanna képviselő, korelnök: Megköszönte polgármester asszony szavait.
Az alakuló ülés feladata a polgármester illetményének megállapítása. A polgármester
illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3.§. /2/ bekezdés c.) pontja értelmében a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tv. 43. §- ának (1) bekezdése szerint az
állami költségvetésben megállapított illetményalap és a település lakosságszáma szerint
meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani. A Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 59. §. (1) bekezdése
értelmében a köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38.650,-Ft Tekintettel arra, hogy
Mezőhegyes város önkormányzata körzetközponti feladatokat is ellát, a polgármester
illetménye megállapításához alkalmazandó szorzószám 12,5 és 13,5 között lehet.
A téma kapcsán történt előzetes képviselői konzultáció alapján javasolja, hogy polgármester
asszony illetményét az időközi választás előtti, az előterjesztésben szereplő legalsó szorzó
alapján, mely 12,5, 483.125,- Ft-ban állapítsa meg a testület.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A javasolt illetmény az, amit a tavalyi évi
választásokat követő alakuló ülésen a testület megállapított részére. A javasolt illetmény
elfogadható, mi több, a város jelenlegi helyzetében ez az illetmény az, amit a
legmesszebbmenőkig el lehet fogadni. Ugyanez vonatkozik a költségtérítésre is. Nem hiszi,
hogy ennél többet bárki elvárhat vagy kérhet.
Csomós Zsuzsanna képviselő korelnök: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester
asszonyt illetményének és költségátalányának megállapítása idejére a döntéshozatalból
kizárják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta
A határozatot a korelnök kihirdette:
213/2011. (VII.27. ) kt.sz.határozat
Polgármester döntéshozatalból kizárása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármestert, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 14.§. (2) bekezdése alapján illetményének és
költségátalányának megállapítása idejére a döntéshozatalból kizárja
Csomós Zsuzsanna képviselő korelnök: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy polgármester
asszony illetményét a köztisztviselői illetményalap 12,5 szeresében, azaz 483.125,- Ft/hó
összegben állapítsák meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta
A határozatot a korelnök kihirdette:
214/2011. (VII.27. ) kt. sz. határozat
Polgármester illetményének megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
illetményét, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a képviselők
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tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. tv. 3.§. (2) bekezdés 4. francia bekezdésében foglaltak
alapján 2011. július 24. napjától, a köztisztviselői illetményalap 12,5 szeresében, azaz
483.125,- Ft-ban állapítja meg. Az illetmény és járuléka fedezetét a 2011.évi költségvetésében
biztosítja.
Felelős: alpolgármester
Határidő: értelem szerint
Csomós Zsuzsanna képviselő korelnök: Javasolja a testületnek, hogy az alakuló ülésen
állapítsa meg polgármester asszony költségátalányát. A polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv.
18. §. (2) bekezdése értelmében a polgármestert választása szerint költségtérítés helyett
költségátalány illeti meg. Polgármester asszony költségátalányt kér.A költségátalány mértéke
a polgármester illetményének 20-30%-a közötti összeg lehet.
Az előzetes konzultáció alapján javasolja a testületnek, hogy polgármester asszony
költségátalányát 2011. július 24-i hatállyal kérésének megfelelően illetményének 20%-ában,
azaz 96.625,- Ft-ban állapítsa meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
215/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Polgármester költségátalányának megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester havi
költségátalányát a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2011.
július 24. napjától illetménye 20%-ában, azaz 96.625,- Ft-ban állapítja meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő korelnök: Polgármester asszonynak sok sikert és kitartást
kívánt. Mielőtt átadná az ülés vezetését, szeretné valamiről tájékoztatni a testületet.
Az alábbi tartalmú, nyílt levél formájában hozzá intézett, a Mezőhegyes online Fórumon
közzétett üzenetet szeretne felolvasni. Ezzel kíván üzenni a nyílt levél írójának és mindannak
az 522 embernek, aki úgy döntött, hogy rá szavaz.
„Felszólítom Csomós Zsuzsát, mint visszamaradt MSZMP- szemetet, hogy 3 héten belül
mondjon le képviselői tagságáról!
Amennyiben nem teszi meg…vessen magára, MERT ÉN TÖNKRE TESZEM és azt is
megbánja, hogy MEGSZÜLETETT!
És megkérem a MÉNESBIRTOK Rt-hogy győzzék meg!!! Ilyen emberre mint a vörös
zsuzsika aki, népnyomorító, NINCS szüksége Mezőhegyesnek !!!”
Úgy gondolja, hogy az 522 ember véleménye többet ér. Bízik abban, hogy Magyarországon
még van igazságszolgáltatás. Van szólásszabadság, de ez mindent kimerít. Meg fogja tenni a
feljelentést. Ennyit kívánt elmondani. Átadta az ülés vezetését Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármesternek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Annyit kíván hozzá tenni a képviselő asszonyt
ért aljas megnyilvánuláshoz, hogy azt a legmesszebbmenőkig elítéli. Nem véletlenül döntött
úgy 2010. szeptember vége felé, hogy az említett helyen lévő oldalakat nem olvassa. Érte
5

személyét is, és a jelenlévők közül sokakat sérelem, a maga részéről megelégedett azzal, hogy
nem olvassa. Válaszolni nem lehet, aki ismeri, nem kell meggyőzni, aki nem, azt nem lehet
meggyőzni. Képviselő asszony feljelentéssel kíván élni. A maga részéről ilyen eszközzel nem
élt, azt gondolja, hogy szóra sem érdemes. Szeretné, ha a képviselők munkájukkal
rászolgálnának arra, hogy az ilyen megnyilvánulás megváltozzon, és a lakosság ezt
kifejezésre jutassa és soraiból kizárja az ilyen egyéneket. Szeretné,ha képviselő asszony úgy
végezné képviselői feladatát, mint ahogy elszánta. Régóta ismeri és olyan embernek, aki
rettenetesen tud dolgozni, és mástól is annyit vár el, mint amit maga is teljesíteni tud.
Kritikájára, észrevételére a jövőben is számit. Kéri, hogy bírja ki, és az eszébe se jusson, hogy
bármilyen mocskolódás hatására lemond.
-

Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíjának, költségátalányának
megállapítása

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület tagjaival folytattak
tárgyalásokat. Mindenkitől megkérdezte, milyen elképzelése van. Az időközi választáson
képviselő jelöltként a legtöbb szavazatot Mitykó Zsolt képviselő kapta. A 2010 október 3-i
önkormányzati választáson Dr. Páll Viktor kapta képviselőként a legtöbb szavazatot, de
munkahelyi elfoglaltsága miatt a feladatot nem vállalta. Az eddigi hagyományokat követve a
képviselők többsége Mitykó Zsolt képviselő úr alpolgármesterként történő jelölését
támogatta, ezért alpolgármester jelöltként Mitykó Zsolt képviselőre tesz javaslatot. Képviselő
úr a jelölést vállalta.
A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében társadalmi megbízatású
alpolgármester megválasztására tesz javaslatot. A választás titkos szavazással történik.
A titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottság létrehozását javasolja. A
bizottság elnökének Krcsméri Tibor képviselő urat, tagjainak: Csomós Zsuzsanna, Tarkó
Gábor képviselőket.
Kéri, hogy aki a bizottság elnökének, tagjainak személyére tett javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
216/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Titkos szavazás lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása idejére, a titkos
szavazás lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre az alábbi képviselők
beválasztásával:
Elnök:
Krcsméri Tibor
Tagjai:
Csomós Zsuzsanna
Tarkó Gábor
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy
alpolgármester jelöltként Mitykó Zsolt képviselő úr neve a szavazólapra felkerüljön,
kézfelnyújtással jelezze.
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Mitykó Zsolt képviselő: Alpolgármester jelöltként érintett, nem kíván a döntéshozatalban
részt venni.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Mitykó Zsolt képviselőt személyes érintettség miatt az
alpolgármester megválasztásának idejére, megválasztása esetén tiszteletdíjának,
költségátalányának megállapítása idejére a döntéshozatalból kizárják, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
217/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Mitykó Zsolt képviselő alpolgármester jelölt döntéshozatalból történő kizárása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mitykó Zsolt képviselőt, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV.tv. 14.§. (2) bekezdése alapján az alpolgármester választás idejére, és
megválasztása esetén tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása idejére, a
döntéshozatalból kizárja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy
alpolgármester jelöltként Mitykó Zsolt képviselő úr neve a szavazólapra felkerüljön,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mitykó Zsolt
szavazólapra való felkerülését elfogadta
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a titkos szavazás módját.
Krcsméri Tibor képviselő, Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A szavazat akkor érvényes,
ha a jelölt neve mellé két egymást metsző vonalat”X” vagy plusz „+” jelet tettek, minden más
jelölés, ha a jelölt nevét áthúzták, vagy szavazólapon érintetlenül hagyták, érvénytelen.
A jelöltekre szavazni a szavazás idejére elrendelt szünetben az ülésteremben lehet, a
szavazatok leadása az ülésteremben elhelyezett szavazóurnába történik.
5 képviselő egyöntetű szavazata minősül minősített többségnek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét a
titkos szavazás lebonyolítására. A szavazás idejére szünetet rendel el.
(Az alpolgármester titkos szavazással történő választását külön jegyzőkönyv tartalmazza.)
Szünet után:
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Krcsméri Tibor képviselő, Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A szavazatszámláló
bizottság a szavazatokat megszámlálta, és megállapította, hogy a leadott 8 szavazatból 7
szavazat érvényes 1 érvénytelen volt. A 7 érvényes szavazat Mitykó Zsolt alpolgármesterként
való megválasztására érkezett. Gratulálnak.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A titkos szavazás eredményeként megállapítja,
hogy a képviselő-testület 7 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal, Mitykó Zsolt képviselő urat
alpolgármesterré megválasztotta és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
218/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Mitykó Zsolt alpolgármesterré megválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mitykó Zsolt képviselőt társadalmi megbízatású
alpolgármesterré megválasztotta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Gratulál alpolgármester úrnak, felkéri az eskü
letételére.
Mitykó Zsolt alpolgármester az alábbi szövegű esküt tette le: „Én Mitykó Zsolt esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal
együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat mezőhegyes fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”
-

Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármesternek a
képviselőtestület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 4. § (2) bekezdés b.) pontja alapján
tiszteletdíjat állapít meg. A megállapítás az alpolgármester írásban benyújtott kérésére
mellőzhető. A tiszteletdíjat úgy kell megállapítani, hogy az a hatályos köztisztviselői
illetményalap - ami jelenleg - 38.650,- Ft 2,5-szeresénél nem lehet kevesebb, és 6,5-szeresénél
nem lehet több. Az előző alpolgármester tiszteletdíja a 3,0-as szorzószám alapján 115.950,- Ft
volt.
Az alpolgármester költségátalányát a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18.§ (2) bekezdése
alapján tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összegben kell megállapítani. Az előző
alpolgármester költségátalánya tiszteletdíjának 20%-a, azaz 23.190,- Ft/hó volt. Javasolja,
hogy az alpolgármester tiszteletdíját, és költségátalányát az előző alpolgármester
tiszteletdíjának és költségátalányának megfelelő összegben állapítsák meg.
Kérdezi van-e más javaslat
Más javaslat nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az
alpolgármester tiszteletdíját 2011. július 27. napjától a köztisztviselői illetményalap 3
szorosában, azaz 115.950,- Ft-ban állapítsák meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármestert kihirdette:
219/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Alpolgármester tiszteletdíja
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Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. §. (2) bekezdés
b.) pontja alapján 2011. július 27. napjától Mitykó Zsolt alpolgármester részére havi 115.950,Ft tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj és járuléka fedezetét a 2011. évi költségvetésben
biztosítja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az
alpolgármester költségátalányát tiszteletdíjának 20%-ában, azaz 23.190,- Ft-ban állapítsák
meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
220/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Alpolgármester költségátalánya
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. §. (2) bekezdése
alapján Mitykó Zsolt alpolgármester havi költségátalányát 2011. július 27. napjától
tiszteletdíjának 20%-ában, azaz 23.190,- Ft-ban állapítja meg. A költségátalány és járuléka
fedezetét a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kérdezi alpolgármester urat, kíván-e szólni?
Mitykó Zsolt alpolgármester: Igen. Tisztelt polgármester asszony, Tisztelt képviselő társak!.
Tisztelt választópolgárok! A képviselő-testület nevében köszönetet mond képviselővé történő
megválasztásukért, igyekeznek megszolgálni a bizalmat. Csatlakozva polgármester
asszonyhoz, maga is elhatárolódva a Csomós Zsuzsanna képviselő asszonyt ért támadástól, és
minden olyan támadástól, ami ilyen módon érkezik a testület tagjai felé. A képviselőtestületnek vannak halasztást nem tűrő feladatai. Az elkövetkezendő napok egyik
legfontosabb feladata, hogy sikerül-e a város költségvetését olyan nyugvó pontra helyezni,
hogy el tudjanak jutni a következő évi költségvetési vitáig. Ehhez kíván képviselő társainak
erőt, egészséget. Ismételten megköszönte képviselőtársai és a választópolgárok bizalmát.
2. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 30. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálatára kerül sor. Az erről szóló rendelettervezetet a
testület tagjai megkapták, melynek előkészítésére a képviselőkkel az elmúlt napokban történt
egyeztetés, állásfoglalás eredményeként került sor. A rendeletmódosítás tervezete tartalmazza
a bizottságok új elnevezését és létszámát. A bizottságok szerkezete némiképp átalakul. Az
alábbi bizottságok kerülnének létrehozásra: Pénzügyi Bizottság, Szociális Egészségügyi
Bizottság, Ügyrendi, melyhez átkerülnének az oktatási és közművelődési feladatok így
Ügyrendi, Oktatási- és Közművelődési és Sportbizottságként működne, valamint a
Polgármester Javadalmazását Előkészítő Bizottság. A képviselők az egyeztetés során
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javasolták, hogy a bizottságok hatékonyabb működése érdekében az eddigiektől eltérően a
bizottságok létszámát csökkentsék 5 főre, kivéve a Polgármester Javadalmazását Előkészítő
Bizottságot, mely 3 fős. Az állandó bizottságok 3 képviselőből és 2 nem képviselő tagból
állnának. A rendelettervezet tartalmazza két társadalmai megbízatású alpolgármester
választását. Ez a városnak egyetlen plusz forintjába sem fog kerülni.
Kéri, hogy akinek véleménye van, tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő: Az előzetes megbeszélésen sem támogatta a bizottságok
létszámának ilyen mérvű csökkentését. Korábban egy-egy bizottságban 4 külsős tag volt. Ez
bizottságként 2 főre csökkent, az állandó bizottságokban összesen 6 nem képviselő tag, külső
szakértő lesz, aki a bizottságok munkáját segíti. Jobban szeretné, ha a bizottságok döntését
több külső szakember segítené, legalább 4+3 felállásban dolgoznának. Az új szerkezeti
struktúra miatt csökkenteni kellett, de ez számára túl drasztikus csökkentés. Indokolni
kívánta, hogy miért nem fogja a módosítást megszavazni.
Krcsméri Tibor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a 2010.évi választást megelőző ciklusban
is 3 képviselő és 2 nem képviselő tagból állt. Véleménye szerint elegendő az 5 fős bizottsági
létszám.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 2010.évi választást követően a Pénzügyi-,
Városfejlesztési- és Kulturális Bizottság és az Egészségügyi- Szociális Bizottság működött
nagy létszámmal 5 képviselővel és 4 nem képviselő taggal.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Kérdezi, hogy van-e annak akadálya, hogy a bizottsági
ülésekre egy adott téma tárgyalása során a két nem képviselő bizottsági tag mellett külső
szakembert is meghívjanak?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nincs, ennek soha nem volt akadálya.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Ha nincs, akkor mindig a téma fogja meghatározni, hogy
kiket hívnak meg, és ezzel Tarkó képviselő úr kérése is teljesül, és megfelelően
társadalmasítják a bizottsági munkát. Véleménye szerint teljesen felesleges erről már beszélni,
amikor ebben már egyetértettek. Kéri, hogy a bizottsági ülésekre témától függően külső
szakembereket is hívjanak meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Csomós képviselő társával ért egyet. Az Ügyrendi Bizottságnak,
a 2010. évi választásokat megelőzően nem képviselőként tagja volt. 5 fővel sokkal
hatékonyabban tudtak működni. Racionális döntéseknél nem lehet mindig mindenki
véleményét figyelembe venni. Előre kell haladni és hatékonyan kell dönteni, ezt 9-10 fős
bizottságokkal nem lehet megoldani, ez személyes tapasztalata. A kis létszámú bizottságok
létrehozását támogatja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A rendelettervezet tartalmazza három
tanácsnok választását, akik önkormányzati feladatkörök ellátását felügyelnék. Ilyen feladat a
100 ha föld megművelése, figyelemmel kisérése, oktatás-nevelés megfelelő helyen való
kezelése, és a majorok reorganizációja. Ez utóbbi kapcsán alpolgármester úrral abban
állapodtak meg, hogy ehhez külső szakemberek segítségét fogják kérni. Még egy nagy téma
az energiaracionalizálás, energiagazdálkodás valamint a katasztrófavédelem.
Kéri, hogy akinek véleménye van, tegye meg.
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Vélemény nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy aki a rendelettervezet rendeletté
emelésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
11/2011. (VII.28. ) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011. (III. 30. ) önkormányzati rendelet módosításáról
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
3. A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 5/2011. (II. 23. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselőkkel történt előzetes konzultáció
során a képviselők úgy foglaltak állást, hogy a képviselői munkáért nem kívánnak
tiszteletdíjat felvenni. Ennek megfelelőn a rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelettervezet előkészítése megtörtént. / rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva/ A
képviselők július 24-i hatállyal javasolják a tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezését. Ugyanakkor a képviselői rendelkezési alap bevezetéséről szóló
szabályzat előkészítését támogatja. Az erről szóló előterjesztést a testület tagjai megkapták./
előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Abban az esetben, ha a második alpolgármester megválasztásra
kerül, részére képviselői rendelkezési alapot állapítanak- e meg?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az alpolgármesterek nem rendelkeznek
képviselői rendelkezési alappal. Költségátalányt állapíthatnak meg részükre.
A következő ülésre a képviselői rendelkezési alapról szóló szabályzatot előkészítik.
Jegyző asszony jelez, hogy a rendeletet visszamenőleg nem, csak augusztus 1. napjával
helyezhetik hatályon kívül, a tervezet is ezt tartalmazza.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki a helyi önkormányzati
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 5/2011. (II. 23. )
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet rendeletté emeli,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta
/Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak/
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12/2011. (VII.28. ) önkormányzati rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 5/2011. (II. 23. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
/rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselői rendelkezési alapról szóló
szabályzat előkészítésére a testület úgy ad felhatalmazást, hogy egyben meghatározza annak
összegszerűségét is. A képviselőkkel történt előzetes konzultáció során abban maradtak, hogy
az előterjesztés 1 pontjában körbeírt tiszteletdíj nettó összege szerepeljen a rendelkezési alap
forrásaként.
Tarkó Gábor képviselő: Az előzetes konzultáció során elhangzott az is, hogy havonta
szeretnének a képviselői rendelkezési alaphoz hozzájutni, az abból történő támogatások
érdekében.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kérdezi, legyen-e különbség bizottsági tagok
és bizottsági elnökök között?
Javasolja, hogy ne tegyenek különbséget bizottsági tag és bizottsági elnök között, a képviselői
rendelkezési alap minden képviselőt azonos összegben illessen meg. Javasolja továbbá, hogy
2011. évre 5 hónapra az előterjesztés B változatában lévő nettó összeg alapján 6 fő
figyelembevételével 127.770,- Ft/hó összegben hozzák létre a képviselői rendelkezési alapot.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
221/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Képviselői rendelkezési alap létrehozásának elhatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. évre 5 hónapra 2011.
augusztus 1. napjától 2011. december 31. napjáig 6 fő figyelembevételével nettó 127.770,Ft/hó összeggel, képviselői rendelkezési alapot hoz létre.
Utasítja a polgármestert, hogy a képviselői rendelkezési alapról szóló szabályzatot terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. augusztus 30.
4. Mezőhegyes Város funkcióbővítő fejlesztése DAOP- 5.1.2/D pályázat
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a „Mezőhegyes
város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt folytatásáról szóló előterjesztést. / előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva/ A képviselők a projekt kapcsán az előzetes információt
megkapták, ez alapján terjesztette az előterjesztést a testület elé.
Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Kérték és kaptak az önkormányzat helyzetéről egy pénzügyi
összefoglalót. Ezt összekapcsolná a Centrál felújításának kérdésével. Az összefoglalóban
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szerepel 90 napon túli tartozás is. Mi vonatkozik ezt esetben az önkormányzatra?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt,
hogy tájékoztassa a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Nem Mezőhegyes az egyedüli önkormányzat, aki
ilyen nagyságrendű adósságállománnyal rendelkezik. Minden önkormányzat arra törekszik,
hogy a szállítói adósságállományát valamilyen módon, valamilyen forrásból szűkítse. Sajnos
ennek eddig nem tudtak eleget tenni, az ismert körülmények miatt.
Reménykednek abban, hogy a benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesül, és azt a
visszatérítendő támogatást megítélik, amelynek felhasználásával a szállítói állományt 2-3
hónap alatt le tudják redukálni. Azért ennyi idő alatt, mert szeptember 15-e a II. félévi adó
befizetésének határideje. A várható befizetés kb. 45 millió forint. A Békés megyei MÁK- kal
lesz egy megbeszélés a SZJ kiesés kompenzálása kapcsán. Látható a kimutatásból, hogy a
követelés és kötelezés állomány majdnem fedi egymást. Abban az esetben, ha a követelés
állományra teljes mértékben számítani tudnának, nem lenne probléma. A probléma abból
adódik, hogy a 41 millió forint követelés állományból, 24 millió a helyi adó kintlévőség.
Sajnos nem várható, hogy ezt a kintlévőséget be tudják hajtani, minden behajtási eljárás
ellenére. Úgy gondolja, hogy még mindig vannak olyan kiskapuk, amelyeket próbálnak
megkeresni, éppen a tartozások rendezése érdekében. Az áram, a gáz, és vízmű szolgáltatók
vonatkozásában kértek halasztott fizetést. Ennek a halasztott határidőnek próbálnak eleget
tenni. A fejlesztési hitelállományt is szerepeltették. A 2011. évi törlesztő rész 26,2 millió
forint. Ebből I. félévben 20 millió forint, amit az ütemezésnek megfelelően tudtak teljesíteni.
A II. félévet már nem terheli ekkora törlesztés.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelent
Simonka György országgyűlési képviselő urat.
Jeszenka Zoltán képviselő: Azt kérdezné jegyző asszonytól, és a döntést ennek tudatában
szeretné meghozni, hogy az önkormányzatnál nincs arra utaló jel, hogy 90 napon túli tartozás,
komoly következményekkel fog járni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Erre azért Ő kíván válaszolni, mert a
szolgáltatókat még október végén, személyesen kereste fel, amikor látta, hogy ebből gond
lehet. A fizetési moratóriumot megkapták, ezért nincs ilyen veszély, de a halasztási határidő
előbb- utóbb lejár. Azon kell dolgozniuk, hogy a szeptemberig szóló halasztási határidőnek
eleget tudjanak tenni.
Tarkó Gábor képviselő: Jeszenka képviselő úr arra gondolt, hogy jogszabályban az szerepel,
hogy 90 napon túli tartozásnak vannak következményei. Ezt kellene elkerülni. Jó tudni, hogy
ha bármilyen okból az önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, akkor a Centrál
pályázattal gond lesz. Ennek maga is próbált utána járni, és állásfoglalást is kért, de az csak
két-három nap múlva érkezik meg.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Erre máris választ tudnak adni. Felkéri Kolozsi
József csoportvezetőt a tájékoztatásra.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Hegyes Lajos úr, akit a Centrál projekt
lebonyolításával bízott meg az előző testület, a DARFŰ- től választ kért arra, hogy mi történik
akkor, ha az önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul. Az általános támogatási
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feltételekben szerepel, hogy a DARFÜ leállíthatja a beruházást, erre az elmúlt időszakban
még nem került sor, de jogukban áll ilyen döntést hozni. Amennyiben az eredeti ütemezés
szerint végeznék a beruházást, a még hátralévő önerő megfizetése legközelebb jövő
augusztusban lenne esedékes. A beruházást tehát a lehívott előlegből és az ütemezett
támogatási összegből lehetne finanszírozni. Ez alapján tehát jövő év augusztusig nem kerülne
az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy saját erőből kellene a beruházást finanszíroznia.
Még egy fontos információ; az általános szerződési feltételekben szerepel, hogy a szerződés
megkötésétől számított 36 hónapon belül kell a beruházást lezárni. 2011. január 11-én
kötötték meg a szerződést, tehát még két teljes év van arra, hogy a projektet lezárják. Ezen
belül a beruházást normál indokok alapján fel lehet függeszteni, el lehet halasztani. Ez adhat
lehetőséget a már említett nem kívánatos esetre is.
Tarkó Gábor képviselő: Nem érti, hogy miért kellett ilyen sürgősen behozni az előterjesztést
döntésre, hiszen elhangzott, hogy 2012-ig kell befejezni és még halasztást is kérhetnek. Úgy
gondolja az új képviselők többsége nem kellően tájékozott ebben a témában, ami
szövevényes, rengeteg problémát vet fel. Ezt a nagy horderejű döntést nem az alakuló ülésre
kellett volna beterjeszteni és arról a döntést meghozatni. Véleménye szerint bizottságok által
szélesebb körben meg kellett volna vitatni. E témában történő döntés véleménye szerint
nem lesz szakmailag kellően megalapozott.
Krcsméri Tibor képviselő: A téma tárgyalásában az előző ciklus képviselőjeként kezdetektől
részt vett, a beruházás megvalósítása érdekében több döntést hoztak. Azt nem tudja, hogy a
téma kapcsán ki milyen mértékben tájékozott. Egyedül az anyagi helyzet az, ami kérdőjeles
lehet. Az a véleménye, hogy ha kapnak olyan garanciát, hogy nem kerülnek csődhelyzetbe,
akkor a beruházás megvalósításának lehetőségéről nem szabad lemondani, főképp úgy, hogy
már 25 millió forintot beinvesztáltak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Annyit kíván szólni, hogy a jelen ülésen
meghozandó döntés még nem a projekt megvalósításáról szól. A döntés arról szól, hogy a
beruházás kivitelezésére tendert írnak ki, a kivitelező ajánlata pedig arról szól, hogy a
pályázati összegből megvalósítható-e a projekt. A képviselő-testület tagjai arról biztosították,
hogy alaposan ismerik a Centrállal kapcsolatos erőfeszítéseket, és az alakuló ülésen
nyugodtan dönthetnek. Az említett eljárás is több mint, egy hónapot vesz igénybe, az is
annyival tolja ki a határidőt. Korábban már elhangzott, hogy a támogatási szerződést egy
esetben lehet módosítani, tehát a beruházást 2013 márciusáig be kell fejezni. Legkorábban,
szeptemberben kezdődhet el a beruházás. Amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete nem
az elvártnak megfelelően alakul, még mindig mondhatja azt a testület, hogy nem tudja a
beruházást megvalósítani.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az a véleménye, hogy minél tovább húzzák a beruházás
megkezdését, annál többe fog kerülni. Három esetben döntöttek arról, hogy a projektet
megvalósítják. Az volt a képviselők véleménye, hogy nem szabad megengedni, hogy közel
300 millió forintos pályázati pénzről a település lemondjon. Az a véleménye, hogy a Centrál a
város központja, ha már egyszer megnyerték a pályázatot, nem szabad, hogy a pályázati
pénzről lemondjanak. Azt mondja, hogy ne húzzák az időt, minél tovább húzzák, annál többe
fog kerülni. A pályázati pénzt csak erre fordíthatják, 25 millió forintot már beinvesztáltak.
Vágjanak bele, és a hiányzó pénzt pótolják. Az Állami Ménes Kft-nek új vezetése van, az
épület tartalommal való megtöltéséről egyeztessenek velük. Tarkó képviselő úr programjában
az épület hasznosítása is szerepelt, azt jónak tartja, az épület gyönyörű, kulturális célú
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tartalommal meg lehet tölteni.
Veres Zoltán képviselő: A határozati javaslat úgy szól, hogy a testület hatalmazza fel
polgármester asszonyt a közbeszerzési eljárás elindítására. Amennyiben eredményes lesz a
közbeszerzési eljárás, kötelesek a tendert megnyerővel szerződést kötni, és akkor már nincs
visszaút.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Szerepel a kiírásban, hogy adott esetben a
megrendelő a beruházástól az ajánlatok elbírálást megelőzően még elállhat.
Veres Zoltán képviselő: Tehát nem kötelesek elbírálni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igy igaz.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Amikor a közbeszerzési szakértő elkészíti a
dokumentumot, az ajánlattételi felhívást, azt el kell a testületnek fogadnia, addig nem jelenhet
meg a Közbeszerzési Bíráló Bizottság honlapján.
Tarkó Gábor képviselő: Nem ellensége a Centrálnak, Ő is szeretné, ha megvalósulna, de
addig, amíg nem tudják, hogy az augusztusi munkabéreket hogyan tudják kifizetni, lehet,
hogy várni kellene. Megvárni azt, hogy milyen forrásokból tudják a várost működtetni. Az a
véleménye, hogy két-három hetet várjanak, addig láthatóvá válna az, hogy a város pénzügyi
helyzete milyen irányba fog változni. Ez véleménye szerint a felelős gondolkodás.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megadja a szót Simonka György országgyűlési
képviselő úrnak.
Simonka György országgyűlési képviselő: Gratulál a választásokon megszerzett
mandátumokhoz. Sok sikert kíván a munkához. Köztudott, hogy Mezőhegyes gazdasági
helyzete nem a legrózsásabb, de úgy gondolja, új szemlélettel, és nagyon sok munkával,
javítani lehet rajta. Ne csak azt várja az új vezetés, hogy valaki kihúzza a város gazdasági
szekerét a sárból, hanem tegyenek is azért. Érkezhet segítség, de azért tenni is kell, és ehhez
szemléletváltásra van szükség.
A Centrál projekt kapcsán azért kért szót, mert Tarkó képviselő úr jelen volt a DARFÜ, NFŰ
és a DARF közös tanácskozásán, ahol tájékoztatást adtak az önkormányzatoknak. Tarkó
képviselő úr a tanácskozás szünetében megkérdezte, hogy mi történik, ha egy önkormányzatot
adósságrendezési eljárás alá vonnak. El kell mondja, hogy a DARF- nak határozott az
álláspontja. Ilyen esetben, abban a pillanatban leállítja a kifizetést, tehát a pénzeket nem
elveszíthetik, hanem még vissza is kell az európai uniónak fizetni az utolsó fillérig. Kérdezi, a
projekt indítása akkor kezdődik, amikor a közbeszerzési eljárást kiírják, vagy akkor, amikor a
szerződést aláírják? Ez kardinális kérdés, szakemberektől kérdezi.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az, hogy ez jogilag mit jelent, nem tudja jelen
pillanatban pontosan megmondani.
Simonka Gyögy országgyűlési képviselő: Figyelmeztet még egy dologra, ami fontos lehet,
nem befolyásolva a képviselőket a döntésben. Amennyiben elindul a projekt, a közbeszerzési
eljáráshoz legalább 60 nap kell. Október elején lehet a beruházást megkezdeni. Lehívják az
előleget, ez 40%, és a beruházás 60%-os készültségi fokánál el kell számolni,

15

és addig ebből a pénzből lehet finanszírozni az adott ütemet. Jelen kiírás szerint a projekt
elkezdésétől és az előleg lehívásától számított 180 napon belül el kell azzal számolni.
Biztosan rendelkezik Mezőhegyes további a pénzeszközökkel? Ha igen, akkor bele kell vágni.
Amennyiben 180 napon belül nem tudnak elszámolni az előleggel, akkor finanszírozási
problémák lehetnek. Ez azt jelenti, hogy nem tudják befejezni a projektet, és a DARFÜ le
fogja állítani a kifizetéseket. Javasolja, hogy mérlegeljék, mielőtt döntést hoznak és az
időpontokat is jelöljék meg. Közel 300 millió forint nem „játék”. Nem akar a város zsebében
turkálni, hiszen minden egyes fejlesztésre, ami a települést szépíti, szükség van, ráadásul
munkahelyet is teremt, de annak kockázatát növelni, hogy Mezőhegyes nem tud ebből a
probléma körből kilábolni, az felelőtlenség. Anélkül, hogy tudnák, a 360 millió forint hogyan
lesz a kivitelezőnek kifizetve, ne hozzanak döntést. De ezt a szakemberek biztos el tudják
mondani, hogy a kivitelezőnek a 360 millió forint hogyan lesz kifizetve.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszönte országgyűlési képviselő úr
hozzászólását. Annyi nézőpont különbség van köztük, hogy a város költségvetésének
alakulása és a városközpont rehabilitációjának pénzügye nem keresztezi egymást. Az
önkormányzat pénzéből a beruházáshoz 1,5 évig egyetlen fillért sem kell hozzátenni. Az
elszámolások pedig a külön számla révén tisztán fognak folyni. Az, hogy a kivitelezővel
hogyan tudnak megegyezni, csak azt követően dől el, ahogy kiválasztják azt. Kollégájától
pedig azt kéri, hogy még az ülés folyamán, rövid időn belül tisztázza, hogy mikortól számít a
projekt indítása, és annak tisztázását követően visszatérnek a napirendre. Kéri a testületet,
értsen egyet azzal, hogy a témára jelen ülésen a későbbiekben térjenek vissza.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
5. Bölcsőde kialakítása Mezőhegyesen – DAOP 413/C pályázat
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Cukioviban
kialakítandó bölcsődével kapcsolatos előterjesztést./ előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Nyertes pályázatról van szó.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
222/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
„Bölcsőde kialakítása Mezőhegyesen” projekt és a beruházás folytatásáról
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-alföldi
Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsőde kialakítása Mezőhegyesen” című
DAOP- 2008- 413/C nyertes pályázatot – az elkészült kiviteli tervek és részletes költségvetés
alapján – a megkötött Támogatási Szerződés szerint folytatni kívánja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további teendők megtételére és a
kivitelező kiválasztásának előkészítésére.
16

Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
7.Folyószámlahitel felvétele
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a folyószámlahitel
felvételével kapcsolatos előterjesztést. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Korábbi egyeztetések alapján javasolja, hogy a testület kérje a folyószámla hitelkeret
megemelését. Az előző testület két hónapra engedélyezte a szerződés megkötését.
Sajnos, ez elég nagy érvágás volt, mert a közjegyzői eljárás díja több mint 200 e Ft volt. A 90
millió forintos hitelkeretet szeretnék, ha a testület150 millió forintra megemelné. Az
előterjesztésben szerepel, hogy ehhez milyen forgalomképes vagyont tudnak jelzálogként
felajánlani.
Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő: Az nem szerepel az előterjesztésben, hogy ezek a hitelek pénzbe
kerülnek, nincsenek ingyen. Kéri Garamvölgyi Lászlóné csoportvezetőt, hogy tájékoztasson,
ha megemelik 150 millióra a folyószámlahitel keretét, ettől függetlenül a 30 millió forintos
munkabérhitelre is szükség lesz? Ennek mennyi az éves kamatterhe?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Azért van szükség folyószámlahitelre, mert a
központi és saját bevételekből nem tudják a kiadásokat teljesíteni. Sajnos a környező
települések is hasonló nagyságrendű folyószámlahitellel rendelkeznek. Azt szerették volna
érzékeltetni, ha kérik a keret megemelését, és azt a bank is biztosítja, akkor nem válna
szükségessé a munkabérhitel felvétele, és csak egy hitel, és annak kamatterhe jelenne meg. A
90 millió forintnak éves kamata,5,5- 6 millió forint. A folyószámlahitel elkerülhetetlen a
kiadások teljesítése miatt. Célszerűbb is a munkabérhitelnél, mert alacsonyabb az éves
kamatterhe.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben a folyószámlahitel szerződést
megköti a bank, úgy a jövőben nem lenne szükség munkabérhitel felvételére. Felhívja a
figyelmét azoknak, akik a korábbi testületeknek nem voltak tagjai, hogy a 90 millió forint
összegű folyószámlahitelt nem a tavalyi évben vették fel első alkalommal, hanem évek óta
ezzel a nagyságrendű hitelállománnyal dolgozik a város. Ami még nehezítette a város
helyzetét, az az elmúlt évi jégvihar okozta kár, melynek folytán a város 60 millió forint
adóbevételi kieséssel számol, a belvíz miatt további kiesésre számítanak, és 40 millióval
kevesebb a normatíva. Figyelembe kell venni a város kintlévőségét is, amit nem tudnak
behajtani, az 23 millió forint. Ez összesen éppen 150 millió forint, ami nagyon hiányzik most.
Minden jel arra mutat, hogy az idei termések alapján nem lesz ilyen gondjuk, optimistán néz a
jövőbe. Jövőre tehát 60 millió forinttal több adóbevétellel számol, és sikerült 100 millió
forintot lefaragni a költségvetésből az intézményvezetőkkel, és ha az ágazati szabályok nem
változnak, akkor csak 40-50 millió Ft forráshiánnyal számolnak. Abban az esetben, ha az
energiaracionalizálást is végrehajtják, akkor a jövő év második felére már nem lennének ilyen
gondjaik. Jelenleg azokat saját erőből azonban nem tudják megoldani, ezért kérik a
folyószámla hitelkeret megemelését is, és ezért készítették el a következő előterjesztést is,
melyben országgyűlési képviselő úrhoz fordulnak segítségért.
Tarkó Gábor képviselő: A képviselőkkel történt előzetes konzultáció során is elmondta,
hogy bárhonnan is vesznek fel visszatérítendő támogatást, nem érzi garanciának azt az
adóbevételek helyreállására hivatkozva.
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Továbbra is kiáll a struktúraváltás és az intézmények külső szakértő általi átvilágítása mellett,
és további garanciákat kell beépíteni a költségvetésbe, melyekre a hitelezők pénzt adnak Azt
se felejtsék el, hogy a Ménesbirtok Zrt ellen eljárás folyik a privatizációs eljárás miatt. Ha Ő
hitelező lenne, lehet, hogy elijesztené attól, hogy Mezőhegyesnek hitelt adjon. Azért mondja
azt, hogy további garanciákban is gondolkodni kell, amit beépítenének a költségvetésbe, és
akkor lehet, hogy arra támogatást is kaphatnak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Képviselő urat szeretné emlékeztetni, hogy az
OTP Bank saját maga ajánlotta fel, hogy saját szervezetén belüli társasággal az átvilágítást
elvégzi.Májusban azért álltak el ettől, mert a képviselő-testület feloszlatta magát, de ez nem
elfelejtett téma, egy időre halasztották el, de ezzel élni fognak. Akkor azt kérte az OTP
megyei vezetésétől, hogy az átvilágítást ingyen tegyék meg. Akkor olyan választ kapott, hogy
a költséget 50-50%/-arányban viselik, de Mezőhegyes mindig lelkiismeretes ügyfél volt,
megpróbálják ingyenesen elvégezni az átvilágítást. Akár arról is dönthet a testület, hogy kérik
az átvilágítást.
Magyar Tibor képviselő: A 90 millió forintos hitelkeretet bővítsék ki, mert a ki nem fizetett
számlákat ki kell egyenlíteni. A munkabért is ki kell fizetni, máshonnan nincs bevétel. Az
adóbevételek valamilyen szinten normalizálódnak, mint ahogyan a vállalkozók árbevétele.
Várhatóan azzal az adóbefizetések is helyreállnak. Köszönti országgyűlési képviselő urat az
ülésen. Szeretné megkérdezni, hogy tud-e képviselő úr segítséget nyújtani a jégvihar miatti
iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálására? 60 millió forint nagyon nagy bevételkiesés, ezért
kell a folyószámla hitelkeretet 150 millióra megemelni. Tudomása szerint, ha a banknál a
rendelkezésre tartott hitelkeret nincs felhasználva, az nem jelent kamatterhet, csak akkor, ha
felhasználják. Kérdezi országgyűlési képviselő urat, hogy a jégvihar miatti adóbevétel kiesést
hogyan lehetne államilag kompenzálni.
Simonka György országgyűlési képviselő: Két kérdés hangzott el, hogyan lehetne az
adóbevétel kiesést kompenzálni, és milyen segítséget tudnak nyújtani. Az a javaslata, hogy
álljanak a realitás talajára és ne kezeljék alapvetőnek, hogy Mezőhegyesnek bizonyos
iparűzési adóbevétel kiesése van, és azt építsék be a költségvetésbe. Nagyon sok településnek
csak egyfajta adóbevétele van, és mégis működtetik az intézményeiket. Az iparűzési
adóbevételeket azok az önkormányzatok, akik ilyennel rendelkeznek, fejlesztésekre szokták
fordítani, de nem alapvető az, hogy 60 vagy 120 millió forint iparűzési adó kell a
költségvetésbe. Hogyan tud segíteni? Az a véleménye, hogy ha belekormányoznak egy
szekeret a sárba, nem kérnek meg mindenkit, hogy segítsen kihúzni, hanem maguk is
megpróbálják kilendíteni. Szükség van a hitel felvételre a munkabér kifizetése miatt. Át kell
világítani az önkormányzat gazdálkodását, a 200 millió Ft forráshiányt tartalmazó
költségvetés miatt. Már régen kérni kellett volna azt. A banknak vagy az államnak, azt kell
látni, hogy a testület akar valamit tenni. Nem elég hivatkozni, hogy a bevétel kiesett, hanem
tenni kell annak érdekében, hogy azt pótolják. Az intézmények átstrukturálására vannak külön
független szakértők, igénybe kell venni a szolgáltatásaikat. Azok az önkormányzatok, akik
látták, hogy a normatívából nem tudnak 12 hónapig gazdálkodni, kérték a független
szakértőktől az átvilágítást, akik rámutattak, hol kell változatni, és ennek megfelelően
változtattak. Ki fognak tudni jönni a normatívából. Mezőhegyes erről már lemaradt. Anélkül,
hogy szemléletváltás ne történjen meg, és csak az adóbevétel kiesésre hivatkoznak, és nem
tesznek meg mindent a 200 millió Ft-os hiány csökkentésére, ne várjanak el segítséget.
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Veres Zoltán képviselő: Köszönti az országgyűlési képviselő urat. A elmúlt évi jégvihar óta
személyesen ismerik egymást, az általa nyújtott segítséget nagyra értékeli. Teljesen egyetért
az elhangzottakkal. Vezetőként megtanulta, hogy nemcsak külső segítségre kell várni, azt az
ország helyzete sem engedi meg. Meg kell oldani a problémát. Megköszöni a
választópolgárok bizalmát. Mezőhegyes jelenlegi helyzete rossz, de megoldható, és vannak
elképzeléseik. A folyószámlahitelre most szükség van. Pontosítsák a folyószámlahitel
összegét. Most van egy 90 milliós nagyságrendű, amit 150 millióra kell megemelni. Nem kis
összeg, de kezelhető. Úgy érzi, képviselőtársai is támogatják az átvilágítást.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Arról biztosítja országgyűlési képviselő urat,
hogy mindent megtesznek, aminek van reális alapja. Az elmúlt időszakban, amire azt a
választ kapták, hogy nem jó, de a maga részéről eredménynek tartotta, abban az irányban nem
lehet elmenni. Egyáltalán nem találták meg az igazi kiutat. Nem hiszi, hogy világos van az
alagút végén. Tudják, rossz helyzetben vannak, és jövőre nem fogják a jégvihart felemlíteni,
mert reméli az idén elmarad, de most még nem lehet elmenni mellette. Nem tudják
megkerülni a 60 millió adóbevétel és 40 milliós normatíva kiesést, ez mellett sem lehet
elmenni. Ha novemberben nem faragnak le az intézményvezetőkkel 100 millió Ft-ot a
költségvetésből, most 290 millió Ft lenne a hiány. Volt váltás, nem fizettek ki a jogszabály
szerint járó juttatásokat, cafetériát, túlórákat. Amíg ezt jogszabály írja elő, az adósságként
jelentkezik a dolgozók felé. Azt gondolja, hogy a mostani helyzetből csak külső segítséggel
tudnak kimozdulni. Országgyűlési képviselő urat nem érzi külső segítségnek Ő a település
képviselője, csak azt kérik, hogy segítsen. Elképzelhető, hogy a Bank nem engedélyezi a
hitelkeret megemelését, de mindenképpen számítanak a segítségre, mert az önhibájukon kívül
hátrányos helybe lévő települések kategóriájába tartoznak. Nem azért van hiány, és kérés,
mert nem tettek semmit annak érdekében, hogy az csökkenjen. Országgyűlési képviselő úrhoz
intézett előterjesztésben szerepel, hogy mit tettek a kintlévőségek beszedése érdekében. Nem
szokása az elődeit kritikával illetni, de közel 15 millió forint az a kintlévőség, amit
megörököltek azzal, hogy az előző ciklus során létrehozták a Távhőszolgáltató Nonprofit Kftt. Nem tartaná helyesnek a visszamutogatást,. A mostani helyzetben nem tudják elkerülni,
hogy a jégvihart emlegessék, nemhogy az önkormányzat, hanem még a magánszemélyek sem.
A 23 millió forint adóból eredő kintlévőséget nem tudják behajtani, a 26-os osztálylétszámot a
jogszabály miatt nem tudják megemelni. Ezzel képviselő úr is tisztában van. Csak azt tudja
kérni, hogy segítsen.
Simonka György országgyűlési képviselő: Néhány dologra reagálni kíván. A jégverés után
itt volt, és látta a károkat. Nem akar soha többet ilyet látni, látva azokat az embereket, akiknek
esélyük sem volt arra, hogy ingatlanjaikat helyrehozzák, nem beszélve a biztosítókról, akik
nem voltak minden esetben partnerek. Nem szeretne kérkedni ezzel, és ezután sem fog, de
egész évi képviselői fizetését felajánlotta. Ezen kívül 25 millió forintot a vállalkozásából
adott. Pusztaottlaka, amely egy egészen kicsi település, tavaly a tepertő fesztivált azért
halasztotta el, hogy az arra szánt pénzt, a 2,5 millió forintot Mezőhegyesnek tudja adni, azért,
hogy annak a néhány embernek még meg legyen javítva a háztetője, vagy ablaka
Polgármester asszony említette a Távhőszolgáltató Kft-t. Ahhoz, hogy fentről a segítség
megérkezzen, azt kell látniuk, hogy hozzányúlnak a költségekhez. Nem akarja minősíteni a
szakgárdát. Polgármesterként az is felelőssége, hogy olyan szakgárdát állítson maga mögé, a
jegyzővel az élen, aki ki tud jönni az évi normatívából. Ha nem megfelelő a tervezet, akkor
vissza kell adni.
Vállalkozói szemlélet nélkül nem lehet gazdálkodni. Bízik abban, hogy a vállalkozók jó
hatással lesznek a testületi munkára. Ahhoz, hogy segítséget tudjon hozni, ahhoz az
átvilágításra szükség van. Könyörtelenül vissza kell adni a költségvetést az
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intézményvezetőknek ha az nem megfelelő, mert csak októberig lesz elég a pénz a
működésre. Tudja, hogy ez nehéz munka a vezetőnek is. Ő segíteni fog, mindent megtesz, de
ahova elmegy, ott látni akarják, hogy a településen is mindent megtesznek. Az átvilágítás
nagyon jó lépés lesz, stabilizálni kell az önkormányzatot. Reméli, a folyószámlahitelt
megkapják, de higgye el polgármester asszony, hogy a bank is meg fogja nézni, hogy a hitel
visszatérül-e. Ha azt látja a bank, hogy próbálkoznak, azt nagyon pozitíven fogja értékelni.
Kívülről az látszik, hogy nem igazán tesznek meg mindent. Segíteni akkor lehet, ha az látszik,
hogy Mezőhegyes is akarja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki a 150 millió forint keretösszegű
folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését az előterjesztésben szerepelő fedezeti
biztosítékkal jóváhagyja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
223/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését jóváhagyja
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 150 millió forint keretösszegű
folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését jóváhagyja.
A képviselő-testület hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését a 2011. évi költségvetésében
megtervezett összegből fedezi.
A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak 2012. évet érintő
visszafizetését a 2012. évi költségvetésében minden más fejlesztési célú kiadást megelőzően
betervezi.
A képviselő-testület hitel fedezeti biztosítékként az alábbi ingatlanait 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.)
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámlahitel szerződés megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő. 2011. július 31.
Veres Zoltán képviselő: A 150 millió Ft folyószámlahitel kiváltja a 30 millió Ft-os
munkabérhitelt?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjék az
OTP Banktól az önkormányzat átvilágítását.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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224/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
OTP Bank Nyrt Békés megyei Igazgatóságának felkérése az önkormányzat
átvilágítására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kéri az OTP Bank Nyrt szíves közreműködését abban,
hogy a polgármesterrel folytatott személyes megbeszélésnek megfelelően megtörténjen az
önkormányzat intézményeinek átvilágítása.
Kéri továbbá a Bank segítségét abban, hogy az ávilágítás díjmentesen történjen meg.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
7.Előterjesztés Simonka György országgyűlési képviselő felkérése segítségnyújtáshoz
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az előterjesztést. /
előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Az előterjesztésben azt szerepel, hogy képviselő úrtól kérjenek segítséget. Nem kaptak
ÖNHIKI-t. Arról értesültek, hogy lehetséges soron kívüli elbírálás is, és valamilyen formában
részesedhetnének visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatásban. Ez ügyben kérte
volna a felhatalmazást a testülettől, hogy Tarkó Gábor és Veres Zoltán képviselő urakkal
együtt tárgyalhasson országgyűlési képviselő úrral. Tekintettel arra, hogy országgyűlési
képviselő úr jelen van az ülésen, a határozati javaslat 2. pontja tárgytalanná vált. Javasolja,
hogy a határozati javaslatot az 1. pontban foglaltaknak megfelelően fogadják el azzal a
kiegészítéssel, hogy soron kívül kérik a segítségnyújtást.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot javaslatának megfelelően elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
225/2011. (VII. 27. ) kt. sz. határozat
Simonka György országgyűlési képviselő felkérése segítségnyújtáshoz
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
Felkéri Simonka György országgyűlési képviselő urat, hogy soron kívül nyújtson segítséget
az önkormányzat működőképességének fenntartásához, annak érdekében támogassa a
pályázatot.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Simonka György országgyűlési képviselő: Nem látja realitását annak, hogy beépítették a
határozatba a soronkívüliséget. Annak látja realitását, hogy a második fordulóra nyújtsák be
az ÖNHIKI pályázatot, de azt indokolni kell, alá kell támasztani. Az nem lesz elég, hogy a
tavalyi évben természeti katasztrófa sújtotta a települést. Azt javasolja, hogy az önként vállalt
feladatokat bírálják felül. A Centrált és a fűtőművet is felül kell vizsgálni. Ha nem, akkor
alternatívát kell kidolgozni, és ezt is írják le. Az önkormányzati vezetőnek azt kell nézni, hogy
ha negatív irányba változtatnak, a lakosság érdeke akkor se sérüljön. Hozzák meg a
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döntéseket, ha keménynek látszik is, de hosszú távon megtérül. Ha ezeket a pontokat
felülvizsgálják, megoldás is születhet. Azt nem tudja ígérni, hogy 100 vagy 120 millió Ft-ot
fog kapni az önkormányzat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Képviselő úr felvetette az önként vállalt
feladatok kérdését. Van egy diákotthon, egy alapfokú művészeti iskola és a helytörténeti
gyűjtemény. A diákotthon azért van, mert a majorokból bejáró gyerekeket hétfőtől péntekig
ott helyezik el. Felvetette azt az ötletet, hogy néhány, 400-500 lélekszámú majort községgé
lehetne szervezni és abban az esetben megkapnák a saját normatívájukat. Mezőhegyes lenne a
körzetközpont, és levehetnék a vállukról a majorok terhét, gondját. Vannak olyan
sajátosságok a városban, ami nincs dél- Magyarországon. Ha ezzel a mássággal magyarázzák,
talán meghallgatásra találnak. Eszébe jutott még a tanyagondnoki szolgálat, az is önként
vállalt feladat- A tanyagondnokok a majori lakosságot látják el. Ha mindenki a belterületen
lakna, nem lenne tanyagondnoki szolgálat. Az alapfokú művészeti iskola 2,5 millió forint
önkormányzati támogatást igényelt eddig, de most, hogy a Battonyai Alapfokú Művészeti
Iskola feladatait átvették, így 3 millió plusz bevételre tesznek szert. A helytörténeti
gyűjtemény neuralgikus pont, de biztosítja Tarkó képviselő urat, hogy szeretné, ha mielőbb
régiós agrártörténeti múzeum lenne, ami 1,6 millió forintba kerül. A Centrál működtetése
nagyobb átgondolást igényel, volt vállalkozásban is, de a bérlő csak a falakat hagyta meg. Az
akkori polgármester azt mondta, hogy soha többet nem adja ki vállalkozásba. Próbálkoznak,
merre lehet kilépni a kátyúból. De ha mégis vállalkozásba adnák a Centrált, akkor 50 millió
forint kauciót kellene kérni, hogy a rongálásokat helyre tudják állítani. A Távhőszolgáltató
Kft-t „megették,” megnézték, nem tudnak tőle megválni, mert a jogszabály nem engedi azt,
annak ellenére, hogy kimutatták a 360 főből, 80 fő egyáltalán nem fizet. Az Alapszolgáltatási
Központtal beléptek a kistérségi társulásba, de amikor az Evangélikus Egyház jelezte, hogy
átvenné az intézményt, tájékoztatták a Társulást az újabb lehetőségről. Ma már van egy újabb
jelentkező, aki konkrét ajánlatot még nem tett. Abban az esetben, ha át tudnák adni az
intézmény fenntartói jogát, több mint 20 millió Ft maradhatna az önkormányzatnál. Nem
ragozza tovább, mert ettől sokkal többet gondolkodtak ezen, nem akarja a bizonyítványt sem
magyarázni. Történtek létszámleépítések, nyugdíjazások. Megítélése szerint Mezőhegyes
önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe. A nyugdíjba vonult dolgozók helyére nem vettek fel
újakat. A Polgármesteri Hivatal 3 fős létszámhiánnyal működik. Apátfalváról is ide járnak az
emberek az okmányirodába ügyet intézni, és itt is vásárolnak, mert az itteni boltok olcsóbbak.
Simonka György országgyűlési képviselő: Az új önkormányzati törvény koncepciója nem
abba az irányba megy el, hogy még több önkormányzat legyen. Lehet, hogy keményen
hangzik, de annak nincs realitása, hogy új községet hozzanak létre. Magyarország gazdasági
helyzete nem teszi lehetővé, hogy 3.201 önkormányzat legyen. Ő csak javaslatot tett, nem lát
bele az intézmények struktúrájába és pénzügyi helyzetébe sem. Felvetett olyan javaslatokat,
amelyekkel más önkormányzatok próbálták problémáikat megoldani. Ha lenne a saját
településének fűtőműve, megkérnének olyan vállalkozót, aki más energiát tudna biztosítani.
Javaslatot kívánt tenni, hogy mivel indokolják meg a második körre a pályázatot. Ennél jobb
tanácsot nem tud adni, ha látszik a lendület és akarat, biztos nem marad el a segítség.
Krcsméri Tibor képviselő: Országgyűlési képviselő úrtól kérdezi, az ÖNHIKI- nél az önként
vállalt feladat kizáró ok?
Simonka György országgyűlési képviselő: Nem kizáró ok az önként vállalt feladat. Érdemes
elmenni más településre és megnézni, hogy ott hogyan tudnak kijönni a normatívából.
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Krcsméri Tibor képviselő: Ennek bizonyítására, mondja el, hogy 2011. július 1-el vették át a
Battonyai alapfokú Művészeti Iskolát. Ezzel 300 tanulójuk lett, és ezután fogják a normatívát
kapni.
Simonka György országgyűlési képviselő: Igen, erre van szükség a normatíva növelése
szempontjából, és gondolja, hogy az ott dolgozók száma nem fog nőni.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem nő a foglalkoztattak száma, sőt csökken.
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Azoktól a településektől, akik költségtakarékosak,
szívesen tanulnak. Országgyűlési képviselő úr azt higgye el, hogy Mezőhegyes speciális
település. 12 lakott majorja van, ami 2-16 km-es távolságra fekszik a város belterületétől.
Ezek olyan költségeket indukálnak, ami más településen nem jelentkezik. Külterületen
megszüntetésre kerültek az óvodák, az ott élő gyerekeket kis autóbusszal szállítják be minden
reggel a városközpontban lévő óvodákba, és délután ugyanígy vissza. Ezek plusz költségek,
ezektől nem tudnak megszabadulni. Ugyanaz a helyzet a tanyagondnoki szolgálatnál, a
legtávolabbi majorba, 73-ba, 16 km-re is ki kell az ételt szállítani. Ezek a költségek hasonló
nagyságrendű településen nem fordulnak elő.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy térjenek vissza a”Mezőhegyes
város funkcióbővítő fejlesztése”című projekt és beruházás folytatásáról szóló előterjesztés
megvitatására.
Kéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet arról, hogy a
projekt indítását mikortól számítják, a szerződés megkötésétől vagy a közbeszerzés
elindításától.
Kolozsi József csoportvezető: Konzultált a pályázat lebonyolítójával, aki megerősítette, hogy
a projekt jogilag elkezdődött a támogatási szerződés aláírásával. Mivel előleget nem hívtak le,
és kifizetési kérelmet sem nyújtottak be, pénzügyi kötelezettség sem áll fenn. A közbeszerzési
eljárás lebonyolításáig, a kivitelezi szerződés megkötésig pénzügyi kötelezettsége az
önkormányzatnak nem áll fenn. Ha a testület jelen ülésén a beruházás folytatása mellett dönt,
akkor várhatóan novemberben keletkezik fizetési kötelezettség. Az első számla benyújtására
november- december körül kerülhet sor. Amit a projekten bukhatnak, ha nem folytatják az a
25 millió forint saját erő, amit eddig beinvesztáltak.
Simonka György országgyűlési képviselő: Nemcsak a Centrál, de minden egyes beruházás,
ami pénzt hozhat, munkahelyet teremthet, fontos, és Ő azt támogatja. Polgármester asszony
részéről elhangzott, hogy igazából a város pénzének bevonása ehhez nem szükséges. Az is
elhangzott, hogy a támogatás kifizetését akkor kell megbeszélni, ha a közbeszerzési eljárás
után a kivitelező kiválasztásra kerül. Három fontos dolgot kíván elmondani a testületi döntés
megkönnyítése érdekében. Olyan kifizetésre lesz jogosult a kivitelező, amit a testület ír ki a
közbeszerzési eljárásban. Azt azért tudják, hogy ha 60 napon belül a munka elkezdődik,
azonnal le kell hívni az előleget, amivel 180 napon belül el kell számolni, jön az őszi téli
időszak, fog –e kivitelező olyan ütemben haladni, mint adott esetben a nyári időszakban? Ha
minden jól megy, és októberben a beruházás elkezdődik, és a kivitelező olyan ütemben tud
haladni, hogy decemberben már számlázni tud, mi a garancia arra, hogy a lehívott összeg
megérkezik? Mi történik, ha nem érkezik meg arra az időpontra, amikor el kell számolni. Erre
figyeljenek oda.
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Ha nem érkezik meg a lehívott összeg, külső forrást kell igénybe venni, hitelt kell felvenni,
mert a munkálatokkal nem lehet megállni. Azt gondolja, hogy nagy kockázat egy ilyen
volumenű beruházást októberben elkezdeni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy akinek véleménye van, tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Végig az időpontok egyeztetésén gondolkodott, ha ezt követik,
akkor kifutnak a beruházás lezárásának időpontjából, és néhány hónap múlva itt a tél, és nem
tudják a beruházást befejezni. Mit javasol országgyűlési képviselő úr?
Simonka György országgyűlési képviselő: Nem tudja, hogy mikor kell a beruházást lezárni.
A megkezdés legkésőbbi időpontja?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A beruházás lezárásának időpontja 2013. december.
A mai információ alapján néhány napon belül fogják postázni a felszólítást, szerződés szerint
gyakorlatilag már meg kellett volna kezdeni a beruházást.
Simonka György országgyűlési képviselő. Ezt bízzák szakemberekre. Jön a téli időszak, és
vagy kijönnek a lehívott előlegből vagy nem.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Olyan munkálatok lesznek, amit a kivitelező
téli időszakban el tud végezni, sőt az egyéb előzetes tárgyalások során a tervező és a
bonyolító úgy nyilatkozott, hogy nem probléma a téli időszak, mert a kivitelező a
munkálatokat át tudja csoportosítani. Azt javasolja a testületnek, hogy adják meg a
felhatalmazást a pályázattal kapcsolatos további teendőkre és a közbeszerzési eljárás
megindítására. A közbeszerzési ajánlattételt a következő ülésen a testület elé fogják
terjeszteni, és az ülésre a Hegyes Lajos urat, a közbeszerzési eljárás bonyolítóját és a tervezőt
meg fogják hívni.
Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
226/2011.(VII. 27. ) kt. sz. határozat
„Mezőhegyes város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt folytatásáról
A „Mezőhegyes Város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt és a beruházás folytatásáról
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-alföldi
Operatív Porgram ketretében kiírásra került „Integrált városfejlesztés a komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” c. DAOP- 2009 – 5.1.2/D kódszámú,
„Mezőhegyes Város funkcióbővítő fejlesztése” című nyertes pályázatot – az elkészült kiviteli
tervek és részletes költségvetés alapján – a megkötött Támogatási Szerződés szerint folytatni
kívánja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további teendők megtételére és a
közbeszerzési eljárás megindítására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
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Simonka György országgyűlési képviselő: Tiszteletben tartja a döntést és nagyon örül, hogy
megtörtént. Hitelt egy hónapon belül nem lehet felvenni. Kezdjenek el gondolkodni, hogy
melyik pénzintézet fog hitelt biztosítani. Nem látja laikusként annak realitását, hogy a 40%
előlegből 6 hónapon belül meg tudják valósítani a beruházás egész kifizetését. 6 hónapon
belül el kell számolni, legkorábban két hónap múlva. Lehívják a 40% -ot legjobb esetben 3
hónap múlva megérkezik a 40% -ra eső része, akkor megint kifizetnek 40%-nyi összeget és
még fennmarad 20%. A hátramaradt 40% visszaigénylésének nincs meg a realitása. A
szakemberek készítsenek olyan előterjesztést, amelyben 20% hitelfevétellel kalkulálnak. Ha
laikusként nem fogadják el, akkor állítsanak fel bizottságot. 5 hónap áll rendelkezésre, időben
induljanak el a pénzintézet irányába.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. A következő testületi ülésen jelen lesz a
tervező, és a projektmenedzser. A teljes testület jelen lesz, és a Pénzügyi Bizottság is,
amelynek várhatóan Jeszenka képviselő úr lesz az elnöke, ezért nem tartja célszerűnek külön
bizottság létrehozását, aminek a személyi összetétele a Pénzügyi Bizottságéval egyezne meg.
Örül, hogy képviselő úr rávilágított egy-egy problémára, benne ilyen félelmek nem voltak, de
jobb félni, mint megijedni.
A beruházás során nagyon körültekintőek lesznek, semmilyen szabálytalanságba nem ment
bele eddig sem. Szeretné, ha országgyűlési képviselő úr eljönne a megbeszélésre, számít a
jelenlétére.
Csomós Zsuzsanna képviselő az üléstermet elhagyta
Simonka György országgyűlési képviselő: Két hónapra előre tervezett programjai vannak,
nem ígéri, hogy a megbeszélésen részt vesz. A hivatalnak van szakapparátusa. Előre nem
látható akadályt jelzett, a testület majd dönt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Ne vegye akadékoskodásnak, hogy nem
állítanak fel bizottságot. Egy finanszírozási ütemterv elkészítését már Ő is felvette, de
szeretné, ha előtte az érintett szakemberekkel egyeztetnének.
8.Köszönet kifejezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nagyon örül annak, ha segélyszállítmány
érkezik a településre, csak az a gond, hogy meg kell oldani a kiszállítást, ugyanis az elmúlt
évtől a Vöröskereszt már nem szállítja ki azt. Vésztőre kell érte elmenni.
Viszonylag könnyű a segélycsomag, de nagy terjedelmű. Amikor tudomására jutott, hogy
érkezik segélyszállítmány, kereste a szállítási lehetőséget. Személyes ismeretség révén az
Uhrin Trans Kft szállította ki a segélyt. Kéri, hogy köszönjék meg a Kft-nek egy elismerő
határozattal.
Csomós Zsuzsanna képviselő az ülésterembe visszatért.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
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227/2011. (VII. 27. ) kt.sz.határozat
Köszönet kifejezéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az Uhrin Trans Kft ügyvezető
igazgatójának, Uhrin Pálnak azért az önzetlen felajánlásért, hogy 2011. július 18. napján, az
FJU-636 forgalmai rendszámú gépjárművel, a 3822 kg vaníliás karikát, 8190 kg metélt
tésztát, és 4800 kg vitaminozott lisztet szállított a vésztői elosztóhelyről Mezőhegyesre
teljesen díjtalanul.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.
Bejelentések:
1.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatta a testületet és a jelenlévőket,
hogy néhai Kassai Béla nyugalmazott polgármester halálának évfordulóján a sírjánál tegnap
délelőtt 9 órakor a képviselő-testület szinte valamennyi tagja és a köztisztviselői kar lerótta
kegyeletét. A sírjára koszorút helyeztek el, és megemlékeztek a hallhatatlan polgármesterről.
Mondja ezt annak ellenére, hogy életében kettőjük között sok vita volt, de azt halála előtt
rendezték. Ami vita volt kettőjük között az Kassai Béla érdemeit nem csökkenti. Nem látna
előrébb az orránál, ha ezt nem tudná. Isten nyugosztalja.
2.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ma délelőtt részt vett a Sclerosis Multiplexes
betegek konferenciáján, ahol jelen volt az országos és a megyei elnök. Szó volt arról, hogy
Nyíregyházán építenek egy rehabilitációs központot, de szeretnének még az országban kéthárom ilyen központot építeni. Azonnal közölte az országos egyesület elnökével, hogy
Mezőhegyes ebben partner lenne. Rendkívül kedvező feltételek mellett tudnak több ingatlant
biztosítani. A konferenciát követően elkészítette az előterjesztést, melyet a testület tagjai
megkaptak. / előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva/
Három épületet gondolt felajánlani, a Kozma F. u. 10 szám alatti ingatlant, az un. volt Zója
telepi iskola épületegyüttest, és a volt Határőr ingatlant. Jegyző asszony jelezte, hogy a volt
Határőr ingatlant nem lehet felajánlani, mert szociális célra, bentlakásos idősek otthon
létesítése céljából kapták meg.
Ezért azt kivette az előterjesztésből. Megtesznek mindent, hogy az akkori határozatot
módosítsák, mivel ez a funkció is szociális intézményként működne. Az ingatlant 1 Ft eszmei
értéken biztosítanák.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Rajos István képviselő: A Kormány valóban úgy engedélyezte, egészségügyi és szociális
intézmények céljára. A kötött megfogalmazás valóban hátrányos. Jó dolog lenne, ha
Mezőhegyesen létesítenének egy ilyen központot. Javasolja, hogy a szerződés megkötésekor
ajánlják figyelműkbe a helyi szakirányú munkaerőt is.
Tarkó Gábor képviselő: A Kiskatonák téri iskola együttesben sportkörök, szakkörök
működnek. Jelenleg is működnek még?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az augusztusi ülésre erre előterjesztést
készítenek.
Jeszenka Zoltán képviselő: Jó, hogy pozitív dolgokról is tudnak beszámolni.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a sclerosis
multiplex betegségben szenvedők részére rehabilitációs intézmény létrehozása céljára
szimbolikus, 1,- Ft-os áron felajánlják az önkormányzat tulajdonát képező Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 10, 10/1, 10/2 sz. alatti ingatlant valamint az un. Zója telepi volt iskola
épületegyüttesét, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
228/2011.(VII. 27. ) kt.sz.határozat
Ingatlanok felajánlása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar SM Betegekért
Alapítványnak a sclerosis multiplex betegségben szenvedők részére rehabilitációs intézmény
létrehozásához szimbolikus, 1,- Ft-os áron felajánlja az önkormányzat tulajdonát képező
alábbi ingatlanokat:
- a mezőhegyesi 863/1 hrsz- on nyilvántartott Kozma Ferenc utca:
10. szám alatti
100 m2-es,
10/1 szám alatti
35 m2-es
10/2 szám alatti
39 m2-es nagyságú épületegyüttest, vagy
un. Zója telepi iskola-együttes, mely tartalmazza:
a mezőhegyesi 692/1 hrsz- on nyilvántartott, Kiskatonák tere 9. szám alatt
egy 73 m2-es és egy 80 m2-es épületet,
- és a mezőhegyesi 649 hrsz- on nyilvántartott Kórház utca 24. szám alatti
2238 m2 összalapterületű ingatlant, melyben 2 lakás, 5 tanterem, folyosó,
öltöző, tornaterem és kazánház található.
Tájékoztat továbbá arról, hogy mind az alapítvány által képviselt betegek, mind a perinatális
szindrómában szenvedő betegek részére alapvetően rendelkezésre áll lovasterápiás kezelés is.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.
-

3.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja a testületnek, jelezze a
testvértelepüléseknek, hogy a kapcsolatot az új testület is fenn kívánja tartani, és ápolni,
illetve Arad város vezetésének, hogy folytatni kívánja a partnerkapcsolat létesítése érdekében
megkezdett tárgyalásokat.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
229/2011. (VII. 27. ) kt.sz. határozat
Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, romániai Arad városával partnerkapcsolat
folytatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a romániai Kézdivásárhely városával, Pereg
községgel, valamint az olaszországi Mordano és San Giorgió di Nogaro városokkal létesített
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testvér-települési kapcsolatokat továbbra is fenn kívánja tartani, és ápolni. A romániai Arad
városával folytatni kívánja a partnerkapcsolat létesítése érdekében megkezdett tárgyalásokat.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa a testvér-települések és Arad város
vezetésének.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Csomós
Zsuzsanna és Jeszenka Zoltán képviselőket.
A következő rendkívüli testületi ülés idejéről a képviselő-testület tagjait értesítik. A rendes
ülés időpontja várhatóan 2011. augusztus 30.
Megköszöni a megjelenést és az ülést berekesztette.
kmf.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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