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

XI/2011.
Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2011. december 28-án megtartott rendkívüli
nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Rajos István
képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Csomós Zsuzsanna, Magyar Tibor, Tarkó Gábor
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Dr. Fodor András ügyvéd a Dr. Varga Imre Ügyvédi Iroda képviseletében,
Harmados Attila, a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője, Maczák
Andrásné, az Ügyrendi-, Oktatási-, Közművelődési- és Sportbizottság tagja, Kolozsi József
műszaki csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a napirendek megvitatására
1. Csongrád megyei Településtisztasági Kft jogorvoslati eljárás kérelme
2. Népszavazás kezdeményezése
3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
25/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
36/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet módosítása
5.
Kéri, hogy aki a napirendeket elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendeket
elfogadta.
1. Csongrád megyei Településtisztasági Kft jogorvoslati eljárás kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Csongrád
megyei Településtisztasági Kft ügyvezetőjének, Mezőhegyes város területén szilárd hulladék
összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztása tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntésével kapcsolatban előzetes vitarendezést kezdeményező kérelmét, ehhez
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csatoltan Mezőhegyes Város Önkormányzata ajánlatkérő nevében eljáró, közbeszerzési
eljárást lefolytató, Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadónak, a
közszolgáltató kiválasztása tárgyban lefolytatott, közbeszerzési eljárás során keletkezett
szakmai dokumentációját. (A Csongrád megyei Településtisztasági Kft kérelme, a
közbeszerzési eljárás során keletkezett szakmai anyagok jegyzőkönyv mellé csatolva.) A
kérelmet a Közbeszerzési Bizottság, ezt követően a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi-,
Oktatási-, Közművelődési- és Sportbizottság megvitatta. Elsőként kéri Jeszenka Zoltán a
Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mindkét bizottság
véleményéről tájékoztass a testületet.
Jeszenka Zoltán a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A
Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvitatva a Csongrád megyei
Településtisztasági Kft, jogorvoslati kérelmét. Problémát a Kft. szilárdhulladékra tett ajánlata
jelentett, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „szilárd kommunális hulladék
összegyűjtésére, elszállítására” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban hozott
419/2011. (XII.8.) kt. sz. határozat módosítását, a Kft ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek, és
tárgyalásos eljárás során próbáljon meg egyezségre jutni.
Krcsméri Tibor az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A
bizottság a Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan javasolja a közbeszerzési eljárásban hozott
határozat módosítását, a Kft ajánlata érvénytelenné nyilvánítását, és tárgyalásos eljárás
lefolytatatását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
437/2011.(XII.28.) kt.sz. határozat
„Szilárd kommunális hulladék összegyűjtésére, elszállításra” tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárásban hozott 419/2011.(XII.8.) kt. sz. határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. (6728
Szeged, Városgazda sor 1.) ajánlatát „A Mezőhegyes város közigazgatási területén
keletkezett szilárd kommunális hulladék összegyűjtésére, elszállítására” tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 88. § (1)
bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mert az ajánlattevő nem az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint tette meg az ajánlatát.
Figyelemmel arra, hogy egyetlen ajánlat benyújtására került sor, és az érvénytelen, ezért az
eljárás a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelen, ezért a Kbt. 124. § (2) a) pontja szerint
tárgyalásos eljárás lefolytatására kerül sor.
A tárgyalásos eljárás ajánlati felhívását elfogadja, figyelembe véve, hogy az tartalmilag
megfelel a nyílt eljárás ajánlati felhívásának.
Felkéri Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót a 436/2010.(XII.15.) kt.
sz. és a 403/2011.(XI.29.) kt. sz. határozatokban adott megbízás értelmében a tárgyalásos
eljárás lefolytatására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011.december 31.
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2. Népszavazás kezdeményezése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a helyi
népszavazás elrendeléséről és időpontjának kitűzéséről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Végtelenül bántja, hogy Ő maga a kezdeményezést nem írhatta
alá, azért, mert azt a polgármesterhez kell benyújtani, valamint azért, mert a vonatkozó
jogszabály értelmében a polgármesternek nincs jog azt kezdeményezni. De őszintén mondja,
hogy elsőnek és nagybetűvel írta volna alá. Négy képviselő társa kezdeményezte a
népszavazást. A vonatkozó jogszabályoknak a kezdeményezés megfelel, ezért a népszavazás
kiírása kötelező. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sportbizottság megvitatta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák
a testületet.
Krcsméri Tibor az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A
bizottság az előterjesztést megvitatta, és támogatta a népszavazás kiírását.
Jeszenka Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést megvitatta és
támogatta a népszavazás kiírását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki az előterjesztésben lévő határozati
javaslat határozattá emelését elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
438/2011.(XII.28.) kt.sz. határozat
Helyi népszavazás elrendeléséről és időpontjának kitűzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény 139.
§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 47. § (1) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján helyi népszavazást rendel el az alábbi kérdésben:
„AKARJA-E ÖN, HOGY MEZŐHEGYES
KERÜLJÖN ÁTCSATOLÁSRA?”

VÁROS

CSONGRÁD

MEGYÉHEZ

A népszavazás időpontját 2012. április 21. napjára írja ki.
E határozat közzétételétől számított 8. napon belül a Battonyai Városi Bírósághoz lehet
kifogást benyújtani.
Felkéri a polgármestert, hogy a népszavazás elrendeléséről és időpontjának kitűzéséről szóló
határozatot a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján tegye közzé,
időpontja december 29-e, továbbá a határozatot a szélesebb körben történő megismertetés
érdekében a városi havilap 2012. januári számában is jelentesse meg.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megállapítja, hogy Jeszenka Zoltán képviselő
tartózkodott a szavazástól.
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3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
25/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 25/2005.(V.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet
jegyzőkönyv mellé csatolva.) A rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság megvitatta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy
tájékoztassák a testületet.
Jeszenka Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek a
szolgáltató közbeszerzési pályázatában tett ajánlatával szinkronba hozva a rendelettervezet
elfogadását.
Krcsméri Tibor az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A
Pénzügyi Bizottság javaslatával megegyezően javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye
meg.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a rendelettervezet rendeletté
emelésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
25/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
25/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
4. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 36/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 36/2005.(X.26.)
önkormányzat rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet
jegyzőkönyv mellé csatolva.) A rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság megvitatta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy
tájékoztassák a testületet.
Jeszenka Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet megvitatta.
Javasolja a testületnek a havonta kiszámlázható hő-díj fajlagos mértékének 15%-kal történő
emelését, a rendelettervezet rendeletté emelését.
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Krcsméri Tibor az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: A
bizottság a rendelettervezetet megvitatta és javasolja a testületnek a havonta kiszámlázható
hő-díj fajlagos mértékének 15%-kal történő emelését és rendelettervezet rendeletté emelését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a havonta kiszámlázható hőd-díj
fajlagos mértékének 15%-kal történő emelésével, és a rendelettervezet rendeletté emelésével
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
26/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
36/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
Bejelentések
1.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a
kivágott vérbükk farönkjeit az alpolgármester urakkal és Szelekovszky László
környezetvédelmi szakemberrel megvizsgálták. Szelekovszky László kézjegyével látta el
azokat a farönköket, amelyek csak tüzelésre alkalmasak. A tüzelésre alkalmas farönköket
szociális célú természetbeni juttatásként az arra rászorulóknak szétosztotta az Egészségügyi és
Szociális Bizottság. Szeretné, ha döntenének abba, hogy egy, a térfogatában legnagyobb
farönköt a Város- és Környezetvédő Egyesületnek adjanak át. A Város- és Környezetvédő
Egyesület elnöke biztos, hogy tisztában van azzal, hogy mit kell tenni a farönk tartósításához.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
439/2011.(XII.28.) kt.sz. határozat
Kivágott vérbükkből térfogatában legnagyobb farönk Város- és Környezetvédő
Egyesületnek történő átadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bükk rönkökből a térfogatában
legnagyobb farönköt átadja a Város- és Környezetvédő Egyesületnek.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
2.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy
olaszországi testvérvárosuk delegációja 2012. január 14-én érkezik. Arról is tájékoztatta a
testület az előző ülésen, hogy a december 17-én a szintén San Giorgio di Nogaroi delegáció
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fogadására előkészítették az Alapszolgáltatási Központ emeleti részét. A delegációt nem az
Alapszolgáltatási Központban szállásolták el, mert azt nem fogadták el. A Nónius hotelben
szálltak meg, költségét a delegáció tagjai fedezték. Mindezek ellenére szeretné az intézmény
munkatársainak, Gál Máriának, Jeszenka Zoltánnénak és Szelesné Medve Ildikónak még
egyszer megköszönni a szálláshelyként szolgáló helyiségek berendezését, abszolút pozitív
hozzáállásukat. Egyiküket sem zavarta, hogy nem szerepel a munkaköri leírásukban.
Erről azért tájékoztatott, mert a Testület tagjainak tudnia kell, hogy a január 14-én érkező
delegációt is csak a Nónius szállóban helyezhetik el.
3.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Bejelentette, hogy Maczák Andrásné, az
ÁMK Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriumának elnöke jelezte, hogy Mordano város Pro
Loco Egyesülete 200.000,- Ft-nak megfelelő összegű eurót gyűjtött adományként, és kérték,
hogy közöljék azt a számlaszámot, amelyre utalhatják az adományt. Erről Ő is értesítették és
azt javasolta, hogy az ÁMK Gyermekeiért Alapítvány számlájára kérjék az összeget, mert
konkrét célra kapták, ott a legmegfelelőbb.
Kéri a testületet, hogy Mordano város Pro Loco Egyesületének köszönjék meg az adományt.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette.
440/2011.(XII.28.) kt. sz. határozat
Mordano város Pro Loco Egyesülete adományáért köszönet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki olaszországi testvérvárosa
Mordano Pro Loco Egyesületének, az általa Mezőhegyes város gyermekeinek taneszközök
vásárlására nyújtott 200.000,- Ft összegű pénzadományért.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2012. január 15.
4.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy az előző testületi ülés zárt ülésére
beterjesztett, egy Kft által Energiapark létrehozására benyújtott ajánlatot még egyszer
tekintsék át a képviselők. Az ügyvéd urak megküldték véleményüket, de Ő menetközben
megkérte Balmazújvárostól a véleményt, akik a Kft-vel már szerződést kötöttek, sőt a céget is
megalapították. Ő maga ismét áttekintette az anyagot, az önkormányzat számára anyagi
következménnyel nem jár. Több településtől is megkérte a referenciát és várja, hogy azok is
megküldjék azt. Kéri, tekintsék át és a január 24-i ülésre az előterjesztést újólag beterjeszti,
azért, hogy nehogy elszalasszanak egy olyan lehetőséget, ami megfelelne az
önkormányzatnak.
5.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ebben az évben több, nagyobb gazdasági
társaságtól kért segítséget. Azt, hogy az idei évet sikerült végigvinniük, az iskolában a
gyerekeknek nem kellett nagykabátban ülniük, azt azoknak a gazdasági társaságoknak,
vállalkozóknak is köszönhetik, akik segítséget nyújtottak. A legnagyobb gazdasági társaság a
Ménesbirtok Zrt. segítsége kiemelkedő volt, a kisebb gazdasági társaságok is erejükhöz
mérten segítettek. Az a korrekt kapcsolat, ahogyan Kun Mihály vezérigazgató úrral minden
protokoll nélkül, akár telefonon is értekeznek, és mindenkor készséggel segítette a város előtt
álló feladatok megoldását, kifejezett elismerést érdemel. Azt is tudni kell, hogy az előző
testülettel Deliné Szabó Éva művésztanár a „Platánfa legendája” című tűzománc képét
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választották városi ajándékként. (Ismertette a történetet.) Ezt készíttették el a testvérvárosi
látogatásokkor. Arra gondolt, hogy ezzel az alkotással fejeznék ki köszönetüket,
elismerésüket a példa- és odaadó segítségért. Mi a testület véleménye? A januári ülésen
nyújtanák át.
Veres Zoltán alpolgármester: Ne értsék félre, a Ménesbirtok gesztusát nem lehet
megkérdőjelezni, de más segítő társaságokban nem gondolkodnak?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 5-6 cég folyamatosan segítette az
önkormányzatot. Ha nem segítenek, akkor az önkormányzat fizetésképtelenné vált volna.
Veres Zoltán alpolgármester: Igen, de ehhez polgármester asszony kezdeményezése is
kellett.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöni, de a kezdeményezéshez partnerek is
kellettek és ehhez szükség volt a folyamatos párbeszédre is. Kérdezi, a tűzománc képet
elkészíttessék. Minden cégnek? Korábban úgy egyeztek meg Deliné Szabó Évával, hogy
minden számottevő alkalom során ezt az alkotást rendelik meg tőle.
Maczák Andrásné, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság tagja: „A
Városért” emlékérem kitüntetés adományozásáról szóló rendelet még hatályos?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen.
Krcsméri Tibor Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság elnöke: Minden
évben odaítélésre került, kivéve a tavalyi évet. Az idén élni kell ezzel az elismeréssel. Az
egyik elismerés a díj lehetne, a tűzzománc alkotás pedig a további.
Veres Zoltán alpolgármester: A legtöbb adót fizetők vendéglátását már a korábbi években
sem ambicionálta. Ezentúl valami másban gondolkodjanak. A maga részéről polgármester
asszony javaslatával ért egyet a tűzománc kép adományozásával.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A legtöbb adót fizető cégek vállalkozások
vendéglátását kívánja kiváltani és más formát adni a köszönetnek.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Amennyiben a testület személyre szóló javaslatokkal
kíván élni, akkor zárt ülést kell tartani.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem, egyelőre ennyi, a januári ülésen hozzák
meg a döntést, és a februárin gondoskodnának az ünnepélyes átadásról. Megköszöni a
megjelentést, és az ülést berekesztette.
kmf.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Jeszenka Zoltán
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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