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

IV/2011.

Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én megtartott rendkívüli
nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Rajos István, Tarkó
Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán képviselő, Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Szentmihályi Ferenc aljegyző,
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta. Képviselők
kezdeményezésére a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra tekintettel rendkívüli
testületi ülést hívott össze. Ennek oka, hogy a képviselők informális ülésen, az önkormányzat
folyamatos likviditási gondjainak enyhítésére, mint lehetséges megoldásként két alternatív
lehetőség vizsgálatát javasolta, melyet az alábbiakban ismertetett.
1. Megvizsgálja lehetőségét az önkormányzat 2011. II. félévi adóbefizetésekből valamint
a 2011. decemberben esedékes helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésből származó
adóbevételek és a földalapú támogatás terhére az OTP Bank Nyrt általi banki
hitellehetőséget.
2. Megvizsgálja az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld ingatlanok részesművelésbe adásának lehetőségét, és annak zárt versenytárgyalással liciteljárással
történő meghirdetését. A licit alapja 35.000,-Ft/ha.
Ennek érdekében a zárt versenytárgyalásra meghívással élne a városban lévő,
telephellyel rendelkező egyéni vállalkozók, cégek és vállalkozások felé, akik a
termőföld műveléséhez szükséges gépparkkal rendelkeznek. Így:
1.Dr. Szabó Zoltán egyéni vállalkozó
2.MEZŐPRODUKT Kft Malya András ügyvezető
3.EDÁR BT Paulik Árpád ügyvezető
4.Varga Ferenc egyéni vállalkozó
5.id.Miskucza Péter egyéni vállalkozó
6.Dr.Felek Levente egyéni vállalkozó
7. Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft,
8. a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt képviseletében Dr. Madarász Lajos, jogi igazgató,
9. a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft képviseletében Papp István ügyvezető igazgató
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki az általa ismertetett, de a
képviselők által megfogalmazott javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
257/2011. (VIII. 24. ) kt.sz.határozat
A 2011. II. félévi adóbefizetések és a helyi iparűzési adó kiegészítéséből származó
adóbevételek terhére hitel lehetőségének vizsgálata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat folyamatos
likviditási gondjai miatt megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az OTP Bank Nyrt Békés
megyei Igazgatósága a 2011. II. félévi adóbefizetésekből és a 2011. december hónapban
esedékes helyi iparűzési adó kiegészítéséből származó adóbevételek valamint a földalapú
támogatás terhére milyen hitelfelvételi lehetőséget tudna biztosítani.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
258/2011. (VIII. 24. ) kt. sz. határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek részesművelésbe adása
lehetőségének vizsgálatáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvizsgálja az önkormányzat
tulajdonában lévő termőföld ingatlanok részesművelésbe adásának lehetőségét, annak zárt
versenytárgyalással liciteljárással történő meghirdetését. A licit alapja 35.000,- Ft/ha.
A zárt versenytárgyalásra meghívással élne, a városban lévő, telephellyel rendelkező egyéni
vállalkozók, cégek, vállalkozások felé, akik termőföld ingatlan műveléshez szükséges
gépparkkal rendelkeznek. Így:
1.Dr. Szabó Zoltán egyéni vállalkozó
2.MEZŐPRODUKT Kft Malya András ügyvezető
3.EDÁR BT Paulik Árpád ügyvezető
4.Varga Ferenc egyéni vállalkozó
5.id.Miskucza Péter egyéni vállalkozó
6.Dr.Felek Levente egyéni vállalkozó
7. Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft
8. a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt képviseletében: Dr. Madarász Lajos, jogi igazgató,
9. a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft képviseletében: Papp István ügyvezető igazgató
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedése megtételére
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület az
augusztus 16-i rendkívüli ülésen hozott 255/2011. (VIII.16. ) kt. sz határozatának határidejét,
a testület tájékoztatására vonatkozóan 2011. szeptember 27-ére módosítsa.
Kéri, hogy aki a határozat határidejének módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
259/2011. (VIII. 24.) kt.sz. határozat
A 255/2011. (VIII. 16. ) kt. sz. határozat határidejének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testület a 255/2011. (VIII. 16. ) kt. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2011. szeptember 27.”
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Krcsméri
Tibor és Rajos István képviselő, tanácsnokokat.
kmf.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Szentmihályi Ferenc
aljegyző

Krcsméri Tibor
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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Rajos István
képviselő

