Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11. 5820
7/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. március 26-án a Centrál dísztermében
megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri
Tibor, Magyar Tibor, Rajos István, Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Bartha Lajosné, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője, Virág Mihály
megyei igazgató, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága, Kiss Ákos,
MKNZRT. Orosházi Üzemmérnökség vezetője, Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft.
ügyvezetője, Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc aljegyző, Soósné
Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője, Nagy János, a
Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vezetője, Gál Mária Szociális Intézményegységvezető, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki
csoportvezető, Posztósné Papp Erzsébet adóügyi csoportvezető, Dr. Szabados Éva
titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző
asszonyt, aljegyző urat, intézményvezetőket. Köszöntötte Virág Mihály urat, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatóját, valamint Kiss Ákos urat, a
MKNZRT. Orosházi Üzemmérnökségének vezetőjét. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, a megválasztott 8 képviselő közül 8 fő képviselő és a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülést
megelőzően tárgyalást folytattak az ülésen jelen lévő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés
Megyei Igazgatóságának igazgatójával, valamint a MKNZRT. Orosházi Üzemmérnökségének
vezetőjével a Mezőhegyest érintő állami tulajdonú utak helyzetéről, problémáiról. A tárgyalás
eredményeképpen megelégedésükre szolgálhatnak a Zrt. által nyújtott segítségével
megvalósíthatóak csekélyebb fejlesztések. A testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos
előterjesztéseket. Tekintettel arra, hogy több napirendi téma előadója vidékről érkezett, illetve
ezt követően fog érkezni, javasolta, azokat a napirendi témákat vegyék előre. Elsőként az 7.
napirendi témát, amely szóbeli beszámoló a közutak helyzetéről. A fent említett módosítással
javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására:
1) A Képviselő-testület 2011-2014. közötti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, a 2013. évi feladatok meghatározása
2) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
3) Tájékoztató a START közmunkaprogram jelenlegi állásáról
4) A „Kormányablak – Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatok” fizikai kialakításához
szükséges tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat
5) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6) A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ alapító okirata módosítása
7) Beszámoló a közutak helyzetéről
8) „Mezőhegyes fürdő fejlesztése középtávon” című tájékoztató
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9) Beszámoló az ÁMK jelenlegi helyzetéről, működésének jogszabályokban rögzített
megfelelőségéről
10) Tájékoztató a Pacsirta és Akácfa utca feltöltéséről
11) Élővíz csatornán történő csónakázás lehetősége
12) Temetői urnasírhely kialakítása
13) Az ÁMK tantermeiben kialakult penészesedés elleni védekezés
14) A Hársfa u. 6. szám alatti lakás értékesítése
15) A vízterhelési egységdíjakról
16) Árpási Erzsébet lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
17) Dr. Kerekes György társbérlet iránti kérelme (Mezőhegyes, Kozma F. u. 20. szám alatti
ingatlan „E” jelű helyisége használata)
18) Az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adásának díjáról
19) Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
20) Közbeszerzési terv 2013.
21) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet
22) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségéről és a térítési díjról
23) Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslata a Centrál termeinek
elnevezésére
Bejelentések:
1. Az egészségügyi ellátási terület módosításának kezdeményezéséről
2. A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetőinek a távozásáról
3. Nemdohányzó közterületekről
4. Párhuzamos hatáskörök megszüntetésének kezdeményezése
5. A József Attila ÁMK Óvodája udvari játékainak hasznosítása
6. Cseréphasznosítás
7. A volt „Emberkóroda” tetőfelújítása során keletkező törmelék felhasználása
8. Kilakoltatásokra történő felkészülés
9. Centrál beruházás ellenőrzéséről
10. Könyvtár működtetéséről szóló megállapodás
11. Névtelen bejelentés az ÁNTSZ-hez
12. Balogh Peregi Krisztina kérelme
13. A Mezőkovácsházán létesülő napelemgyárral kapcsolatos észrevétel
14. Díszpolgári cím adományozásának előkészítéséről
15. Az önkormányzati tulajdonú termőföldek volt bérlőinek ártérítési igényéről
Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
7. napirendi téma: Beszámoló a közutak helyzetéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A meghívóban is szerepel, hogy a közutak
helyzetéről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei igazgatója szóbeli tájékoztatót
nyújt. Felkéri Virág Mihály Urat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei
Igazgatóságának igazgatóját, valamint Kiss Ákos Urat, a MKNZRT. Orosházi
Üzemmérnökségének a vezetőjét, hogy a Mezőhegyest érintő közutak helyzetéről
tájékoztassák a testületet.
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Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: Köszöntötte a tisztelt képviselő-testületet, és a jelenlévőket. Első alkalommal
vannak jelen ilyen minőségben Mezőhegyes Város Képviselő-testületének ülésén. Ebből
adódóan elöljáróban a Magyar Közút szervezetéről, a közúti ágazatban elfoglalt helyéről,
lehetőségeiről kíván szót ejteni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-t az elmúlt évek folyamán
több elnevezéssel illették, egykor KPM Közúti Igazgatóság, Állami Közútkezelő, továbbá a
békés megyei igazgatóság más és más szervezeti formában, hol egyesült más megyékkel, hol
regionális formában működött. A mai szervezet meglehetősen bonyolult hierarchia rendszeren
keresztül működik, véleménye szerint nem feltétlenül jobban. Az egykori megyei közútkezelő
igazgatóságok önálló jogi személyiséggel rendelkező egységek voltak, közvetlenül a
minisztériumhoz tartoztak. 2005. évben egyetlen országos szervezetté vonták össze a 19
megyei igazgatóságot, szervezetet. Ekkor alakult meg a jelenlegi közútkezelő szervezet, az
állami közutak üzemeltetője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A másik országos szervezet a
magyar autópályákat, gyorsforgalmi utakat kezelő szervezet, az Állami Autópálya Kezelő Zrt.
2010. évben a vezetés úgy döntött, hogy feladva a regionális szervezeti formát, megyei
egységenként folytatja tevékenységét, a Magyar Közút, mint országos szervezet keretén belül.
A megyei igazgatóságok kompetensek az országos közutak üzemeltetésével, fenntartásával
kapcsolatos kérdésekben. Korábban költségvetési szervként működött a közútkezelő,
utófinanszírozással. A közútkezeléssel kapcsolatos munka költségét, annak elvégzését
követően az állami költségvetésből finanszírozták. Fontos jogi lépés volt, hogy jelenleg már
nem utófinanszírozással végzi a tevékenységét, hanem szerződést kötnek, megrendeléseket
kap a szervezet. Az állami úthálózat vagyonkezelője 2005. óta a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ. Ez a központ kezeli azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek az adott
évben az országos közúthálózatra fordíthatóak. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ adja a megrendeléseket a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek, valamint az Állami
Autópálya Kezelő Zrt-nek. Korábban az úgynevezett útalapba került az üzemanyagból befolyt
összeg meghatározott százaléka, körülbelül 10-13 %. Minél több üzemanyag fogyott, annál
több pénz került az útalapba. Ez a rendszer 1998. évben megszűnt, megszűntették az
elkülönített útalapokat. A három bevételi forráson kívül, ettől kezdve más bevételre nem tesz
szert a szervezet, csupán az állam által, a központi költségvetésben meghatározott összegből
gazdálkodhat. Ennek az összegnek az erejéig ad megrendelést a fent említett Koordinációs
Központ a közútkezelő, valamint az autópálya kezelő szervezetnek. Amennyiben nincs, vagy
kevés a megrendelés, úgy függetlenül a jelentős számú problémáktól, nem tudja orvosolni
azokat. Ilyen formában működik jelenleg az állami költségvetésből finanszírozott
útüzemeltetés és fenntartás. Az országos közúthálózat üzemeltetése kapcsán – amelyet a saját
eszközeivel, dolgozóival lát el megrendelés alapján az útpénztár terhére – a legfontosabb
feladatok, télen a hóeltakarítás, síkosságmentesítés, tavasszal a kátyúzási munkák, fűkaszálás,
növényzetápolási munkák, fatelepítés, száraz fák kivágása, úttartozékok pótlása,
helyreállítása, hídfenntartás, árok-, padkarendezés. Az útfelújítási alap terhére elvégzendő
feladatokat a Zrt. vállalkozóknak adja ki. Ezek a feladatok az út teljes felületére terjednek ki,
egy adott útnak a teljes, vagy fél szélességében történő felújítására. Olyan eszközökkel,
technológiával elvégzendő feladatokról van szó, amelyekkel a Magyar Közút Zrt. nem
rendelkezik. Ezeket a feladatok közbeszerzési eljárás útján adja át vállalkozásoknak. A
harmadik bevételi forrás az eu-s források. A 2007-2013-as eu-s költségvetési ciklusban régiók
szerint kerültek a források elosztásra. A tervezett utak, útszakaszok rekonstrukciójára
kormányhatározat is született, és az eu-s forrásból kerültek azok megvalósításra. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. azokat a feladatokat tudja ellátni, amelyekre forrást biztosítanak,
megrendelést kap. Sajnos ezek a források messze nem elégítik ki azokat az igényeket,
amelyek teljes joggal elvárhatóak lennének. A mai gazdasági helyzetben lényegesen kevesebb
a megrendelések száma, és kilátás sincs arra, hogy olyan mértékű megrendelés legyen, mint
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valamikor a ’70-es évek végén. Jól jellemzi ezt az alulfinanszírozottságot, hogy 2012. évben
felújítási munkákra – melyeket más vállalkozással végeztettek volna – az Állam nem adott
megrendelést. Saját eszközzel, munkaerővel elvégzendő feladat is csekély mértékű volt. A
Zrt. a 2013. évre vonatkozó felújítási javaslatait beterjesztette, remélik az idei évben lesz
megrendelésük. A polgármester asszony előzetesen írásban megküldte azokat a állami
közutakkal kapcsolatos problémákat, melyek Mezőhegyes városát közvetlenül érintik. Az
ülést megelőzően ezeknek a problémáknak a megoldási lehetőségéről tárgyaltak. 2007. évben
Mezőhegyes vonatkozásában készült egy kiviteli terv, a határon átnyúló program keretében,
annak okán, hogy a Battonya-Mezőhegyes-Pitvarosi útvonal határmenti útnak tekinthető. A
tervek eu-s forrásból készültek el, sajnálatos módon a tervezést nem követte kivitelezés. Ezek
a tervek tartalmazzák azokat a fejlesztési elképzeléseket is, amelyekről említést tettek. Ezek
között megemlíti a Battonyai út becsatlakozását a Mezőkovácsháza-Pitvarosi útba, a tervek
szerint is körforgalom kialakítására kerülne sor, és a volt Csikós boltnál gyalogátkelőhely
kialakítását. Kiemeli a Mezőhegyes-Mezőkovácsháza közötti út teljes felületen történő
felújítását. Akkor másként működött a pályázati rendszer, ebben a projektben befolyásoló
tényező volt, hogy Mezőhegyes a világörökségi listán szerepel. Nagy problémát jelent, hogy
egy-egy felújítás megtervezése és kivitelezése között hosszabb idő telik el, és az akkori
költséggel megtervezett projekt nem fedezi a későbbi kivitelezés költségét. A Battonyai út,
valamint a mezőkovácsházi út kereszteződésénél tervezett körforgalom megvalósításának az
esélye jelenleg igen csekély. A tótkomlósi út és a II. József körút kereszteződésénél a
biztonságos átkelés, esetleg a parkoló kialakításának a lehetőségét a Zrt. szakemberei meg
fogják vizsgálni. A Posta utcán leálló helyek kialakítása megoldhatónak tűnik. A II. József
körúton kerékpárút kiépítése teljes mértékben az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt. annyiban érintett, hogy a kerékpárút tervezett nyomvonala az
állami tulajdonú közút területén húzódna. A Közútfejlesztési Koordinációs Központ
mérlegelést követően dönt arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t be kell-e vonni a
kerékpárút megvalósítására kiírt pályázatba, avagy sem. A kerékpárutak kialakításába egyre
kevésbé vonják be a Zrt-t.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a testület tagjait,
akinek kérdése, észrevétele van az igazgató úr felé, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen tárgyalták a képviselő-testület 2011-2014.
közötti ciklus idejére szóló gazdasági programját. Az ülésen javaslatként hangzott el a
feladatok kiegészítéseként a Pitvaros, Tótkomlós, Mezőkovácsháza felőli városba bejövő
utakra a forgalom lassítása érdekében szigetek, félszigetek, bukkanók kiépítése, vagy digitális
sebességmérő felállítása. A megvalósításnak milyen akadályai, vagy milyen lehetőségei
lehetnek?
Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: Akadálya a finanszírozás hiánya lehet. Tudomása szerint a fent említett kiviteli
tervben szerepel a Battonya, valamint a Pitvaros felőli bemenő utak vonatkozásában. Ezek a
beruházások valamilyen fejújítással egybekötve kivitelezhetőek. Ezek úgynevezett
„városkapuk”, amelyek a sebesség csökkentésére kényszerítik az autósokat, amelyek
hosszabb, egyenes szakaszokon készülnek el. A Mezőkovácsháza-Mezőhegyes út
felújításakor ezt az elképzelést meg lehetett volna valósítani. Azáltal, hogy országos
szervezetté vonták össze a közútkezelő szervezeteket, így minden beruházás közbeszerzés
köteles. Olyan pályázati kiírás, amely kimondottan a „városkapuk” kiépítésére irányult volna,
még soha nem volt. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ elsősorban az útburkolat
felújítását részesíti előnyben, tekintettel arra, hogy szűkösek a források. Megnehezíti a
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helyzetet, hogy a kizárólagosan „városkapu” kiépítésére nincs megrendelés, csak valamilyen
felújításon belül lehet róla szó.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kitől kapja az
információt a közutak állapotáról? Elképzelése szerint a központi költségvetésben
meghatároznak egy keretösszeget, melyet egységesen osztanak le az egyes megyékre.
Véleménye szerint olyan mértékben elhanyagolt utak, mint, ami Békés megyében van, sehol
máshol nincs az országban. Amennyiben valós az elképzelése, úgy nincs eredménye annak,
ami abból a pénzből származhatott volna. Milyen rangsor alapján állítják sorba a megyéket,
városokat, településeket az utak felújításának a tekintetében. Mezőhegyesen, és környékén
rendkívül rosszak az útviszonyok, példaként említi a Mezőhegyes-Végegyháza alsó közötti
útszakaszt. Azt gondolták, hogy az M43-as autópálya kiépítése sokat lendít Békés megye
helyzetén. Az autópályát azonban rendkívül rossz minőségű úton lehet megközelíteni, a
Pitravos-Makó közötti útszakasz rendkívül rossz állapotban van. Az esetleges befektetőknek
sem tetszene, ha ilyen utakon kellene közlekedniük. A jelenlegi útviszonyok nem azt tükrözik,
hogy Európában vannak 2013-ban. A békés megyeiek ugyanolyan állampolgárai az
országnak, mint Sopron, vagy Tolna megye, esetleg Budapest. Hatalmas a szakadék a
Dunántúl és Kelet-Magyarország között. Meglátása szerint az útfelújításra meghatározott
összegek nagy részét az ország nyugati területeire integrálják.
Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: Jogos az az észrevétel, hogy lényegesen elmaradottabbak a keleti, valamint a
nyugati megyék települései az útviszonyokat tekintve. Egyetért azzal, hogy a XXI. században
nem ilyen útviszonyoknak kellene lenniük. Békés megye már a magyar úthálózat
kialakításakor is háttérbe szorult. Az útszámozási rendszerben meghatározták az I. rendű
útvonalakat, ezek az 1-es Pécs felé, 2-es Szlovákia felé, 3-as Miskolc felé, 4-es Debrecen felé,
5-ös Szeged felé stb. Békéscsaba felé még I. rendű útvonalat sem jelöltek ki, csak II. rendű
főútvonalat. Ennek az útszámozási rendszernek a kialakítása az 1950-es évek végére tehető.
Az I. rendű útvonalak a jó minőségüknek, kiépítettségüknek köszönhetően forgalomvonzó
létesítmények voltak. Az 1970-es években a felújítások kapcsán azt vizsgálták, hogy melyek
azok az útvonalak, amelyeknek nagyobb a forgalma. Természetesen az I. rendű utak forgalma
kimagasló a többihez képest, így ahol a legnagyobb a forgalom, ott van szükség a fejlesztésre.
Akkor Békés megyében még nem volt I. rendű útvonal, majd később a 44-es főutat I. rendű
úttá minősítették. A forráselosztásra objektív számításokat végeznek, minden évben
útminősítésre kerül sor, forgalomnagyság számítás, úthálózat sűrűség, amely alapján
meghatározzák, hogy a rendelkezésre álló keretösszeget mely területekre osszák szét. Az így
meghatározott mutatók alapján Békés megye a 19 megyéből a 14-15. helyen áll. Ez az oka
annak, hogy erre a területre nem jut akkora forrás, mint például az ország nyugati területeire.
Mi az oka annak, hogy az alacsonyabb forgalom ellenére Békés megyében tönkremennek az
utak? Itt olyan talajviszonyok vannak, amelyekre annak idején nem szabadott volna utat
építeni. Békés megyei észak területén még az itteninél is rosszabb a helyzet, ott a csekély
forgalom ellenére mennek tönkre az utak. 2012. évben 380-600 millió forint közötti összeg
volt az a megrendelés, amit adott évben útfelújításra lehetett fordítani. Ebből az összegből –
attól függően, hogy milyen technológiát követel a felújítás – 25-30 km utat lehet felújítani.
2012. évben 42 km utat újítottak fel eu-s forrásból.
Veres Zoltán alpolgármester: Mekkora összeget ölel fel 1 méter kerékpárút kiépítése,
minden költséget figyelembe véve?
Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: A kerékpárútra vonatkozóan nincsenek pontos adatai, mert nem tartozik
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hozzájuk. Sok tényezőtől függ. Az út vonatkozásában 1 km felújítandó út 50 millió forintba
kerül. Természetesen a kerékpárút kiépítése ennél lényegesen kevesebb. A kerékpárút
kiépítése önkormányzati hatáskör, így pontos adat nem áll rendelkezésre.
Veres Zoltán alpolgármester: Tudomásul kell venniük a központi források elosztásának
szempontrendszerét. A nemzetközi forgalom jelentős része ezen a vidéken az M43-as
autópálya felé összpontosul. A békés megyei utak meglehetősen rossz állapota negatív képet
mutat az országról, egyben életveszélyt is okoznak. Mely szervek felé kell lobbizniuk, mely
szervek figyelmét kell felhívniuk annak érdekében, hogy az objektív felosztáson kívül – a
nemzetközi forgalomra tekintettel – legalább a határtól az autópályáig vezető út felújításra
kerülhessen, a külföldiek kényelmesebben eljuthassanak odáig?
Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: Forrás hiányában nehéz a problémát orvosolni. Nehéz sorrendet felállítani a
különböző problémák tekintetében. Még megyén belül sem azonosak az álláspontok. A
közútkezelőnek mérlegelni kell, hogy mely probléma megoldása a sürgetőbb. A Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának az a feladata, javaslatot tegyen arra,
hogy mely feladatokat kell ellátni, milyen nagyságrendben. A felterjesztett javaslatokat
megvizsgálják, ellenőrzik, az a rendelkezésre áll, és amennyiben lesz a megvalósításra keret,
úgy engedélyezik az egyes felújításokat. Az igényeket a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központhoz kell benyújtani, a Zrt. a miniszterhez közvetlenül nem fordulhat. A javaslatokban
szereplő felújítások költségét egy meghatározott időszakban számították, azokat egy későbbi
időpontban felülvizsgálják, átszámításra kerülnek az összegek, újra versenyeztetik a munkát.
Amikor meghatározzák a felújításra szánt keretösszeget – és az kevesebb az eredeti
tervezetnél – úgy rangsorolniuk kell, hogy mely felújítások maradhatnak a listában.
Magyar Tibor képviselő: Abban az esetben, ha a sebességhatárokat betartva az autós
kátyúba megy, és ebből kifolyólag igen komoly kár keletkezik az autón, van-e lehetőség a
jogorvoslatra, kártérítésre?
Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: Az adott megye közútjaiért a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. megyei
igazgatósága felel. Forrás hiányában nem tudják felújítani a megye összes útját, de a Zrt. felel
a biztonságos közlekedésért, így kényszerűségből sebességkorlátozó táblákat helyez ki.
Fontos előírás, amit a KRESZ is tartalmaz, hogy az útviszonyoknak megfelelően vezessenek,
be kell tartani a sebességkorlátokat. Amennyiben a sebességkorlátokat be nem tartva
szenvednek kárt, úgy azt nem ismeri el a Zrt. Éves szinten igen magas összegű kártérítést
fizetnek ki. Az egyes kártérítési igényeket alaposan megvizsgálják, ez alapján a kárigények
körülbelül 1/3-át ismerik el.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az alábbi javaslattal kíván élni: a Battonya –
Mezőhegyes – Pitvaros – Makó-Rákos – Makó út korszerűsítése érdekében – mivel tényleges
határon átnyúló forgalom – kéréssel forduljanak az országgyűlési képviselő úrhoz, segítse a
forrás előteremtését. Ennek keretében teremtsenek lehetőséget körforgalom, vagy egy
szabályozottabb, a jelenleginél korszerűbb útkereszteződés kialakítására a II. József krt. –
Kossuth utca torkolatánál. A START Közmunkaprogram keretében az önkormányzat
igyekszik megoldani – a megyei igazgatósággal egyeztetve – a Battonyai út – Kossuth utca
piactéri kanyarnál lévő útkereszteződést. Ennek tárgyában is egyeztetés szükséges. A
kerékpárút kiépítésére egyeztetés szükséges. A megvalósításra igyekeznek a legcélszerűbb
megoldást megtalálni. Nagyobb problémát ezzel kapcsolatosan a csatornán átvezető híd
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jelenti. Veres Zoltán alpolgármester úr, a Génbank-Semex Magyarország Kft. ügyvezetőjének
tájékoztatása szerint a Kft. vállalja annak kivitelezését. Ezen elképzelések
megvalósíthatóságának lehetőségét a munkaterv szerinti következő ülésre terjesztené be.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
93/2013.(III.26.) Kt.sz. határozat
Mezőhegyest érintő közutak fejlesztésének lehetőségeiről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyest érintő közutak fejlesztése érdekében
megkereséssel él Simonka György országgyűlési képviselő úr felé, mely során segítségét kéri
kormányzati forrás előteremtéséhez:
- a Battonya – Mezőhegyes – Pitvaros – Makó-Rákos – Makó út korszerűsítéséhez;
- ezen belül a belterületi átmeneti szakasz csomópontjain történő biztonságosabb átkelés
kialakításához;
- körforgalom, vagy egy szabályozottabb, a jelenleginél korszerűbb útkereszteződés
kialakításához a II. József krt. – Kossuth utca torkolatánál;
- kerékpárút kiépítéséhez;
- a város 4 be- és kimenő útján forgalomlassító technikák kiépítéséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy az elképzelések megvalósítása érdekében tett intézkedésről,
azok lehetőségéről, eredményéről készítsen beszámolót a munkaterv szerinti következő
testületi ülésre.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 30.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöni az igazgató úrnak és az
Üzemmérnökség vezetőjének, hogy elfogadták a meghívást, valamint, hogy tájékoztatást
nyújtottak a Mezőhegyest érintő közutak helyzetéről. Tisztában vannak azzal, hogy a megyei
igazgatóság ennél többet nem tud tenni a megye közútjainak az érdekében. A megyei
igazgatósággal rendkívül korrekt munkakapcsolata van az önkormányzatnak, kiváló az
együttműködés. A lehetőségeikhez mérten igyekeznek az elképzeléseket megvalósítani.
Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának
igazgatója: Véleménye szerint is rendkívül korrekt az együttműködés az igazgatóság és az
önkormányzat között. Minden tőlük telhetőt megtesznek az elképzelések megvalósítása
érdekében. Kellemetlen számára, hogy ennyire behatároltak a lehetőségeik. A határon átnyúló
elképzeléseket minden évben felülvizsgálják. Tájékoztatja a testületet, hogy újraindul a
határon átnyúló program, ezek a programok kerülnek előtérbe. A 2007. évben a Gyula –
Dombegyháza – Battonya – Mezőhegyes útvonalra elkészült terveknek nagy hasznát tudták
venni. Elek vonatkozásában a kivitelezési fázisban tartanak, a szerződést megkötötték.
Dombegyháza esetében elbírálás alatt áll a javaslat. Remélhetőleg ezekben a programokban
nagyobb források fognak rendelkezésre állni.
8. napirendi téma: „Mezőhegyes fürdő fejlesztése középtávon” című tájékoztató
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszönti dr. Kiss Ferenc urat, a Magyar
Fürdőkultúra Kft. ügyvezetőjét. Dr. Kiss Ferenc úr 2012. évben elkészítette a „Mezőhegyes
fürdő fejlesztése középtávon” című előtanulmányt, melyet a képviselő-testület tagjai
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megkaptak, és áttanulmányoztak. (A „Mezőhegyes fürdő fejlesztése középtávon” című
projektelőzetes a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A testület a 2013. február 26-ai ülésén úgy
döntött, hogy foglalkozik a témával, és meghívja a márciusi testületi ülésre az ügyvezető urat,
az általa kidolgozott projekt előzetes ismertetése érdekében. Köszönettel veszi, annak ellenére
készítette el az ügyvezető úr az előtanulmányt ingyenesen, és fogadta el a meghívást, hogy az
önkormányzatnak a fürdő fejlesztésére nincs megfelelő forrása, jelenleg esély sincs arra, hogy
az megvalósuljon. Felkéri az ügyvezető urat, tájékoztassa a testületet a mezőhegyesi fürdő
fejlesztésének a lehetőségeiről.
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Szeretettel és tisztelettel
köszönti a testületi ülésen jelenlévőket. Köszöni a meghívást. Mielőtt rátér a fürdő
fejlesztésének a lehetőségére röviden bemutatkozik. Olyan családból származik, amelynek
minden tagja két generáción keresztül fürdőben dolgozott, dolgozik. Édesapja 54 éven
keresztül dolgozott a fővárosi fürdőknél, nincs még egy olyan ember, aki ennyi időn keresztül
egy fürdőnél, egy cégnél dolgozta volna le az életét. Egyértelmű volt számára, amikor a
pályaválasztásra került sor, mivel az addigi életét fürdőkben töltötte, hogy ebbe az irányba
folytatja tanulmányait. Gépész, és villamosmérnök végzettsége van. Budapest gyógyfürdőinél
dolgozott, 13 budapesti fürdő szolgáltatását vezette 10 éven keresztül. Büszke arra, hogy 5,5
milliárd forint értékben vezette le a fővárosi fürdő beruházásokat a Szent Lukács, Szent
Gellért, és a Széchenyi Fürdő esetében. 2011. évben alapította a Magyar Fürdőkultúra Kft-t.
Ebben a cégben kívánta a fürdőüzemeltetésben szerzett tapasztalatát kamatoztatni, valamint a
magyar történelmi fürdőkultúrán, hagyományokon alapuló fürdőüzemeltetést és vendéglátást,
egészségturizmust fejleszteni, népszerűsíteni. 1998. óta foglalkozik felnőttképzéssel, ezen
belül az egészségturizmus, gyógyfürdő menedzsment oktatásával. 2005. óta két főiskolán is
oktat ebben a témában. Ezáltal is folyamatosan karbantartja tudását. Meglehetősen sok
fürdőprojektben vett részt, melyek közül nem mindegyik zárult pozitívan. Ennek oka, hogy
egyes elképzelések túldimenzionáltak voltak. Ő általában nem vett részt az ilyen beruházások
levezetésében, tudva azt, hogy mi lesz a végkimenetele. Mezőhegyes polgármesterével egyik
előadása keretében találkozott, amely során a polgármester asszony felvetette, hogy
Mezőhegyesen az előadásában szereplő japán fürdőt meg lehetne valósítani. Ahhoz, hogy
véleményt nyilvánítson, ismernie kell a helyszín adottságait, így került sor a mezőhegyesi
látogatására. A projekt előzetes elkészítéséhez kapott adatokat megköszönte. Az adatok,
valamint a helyszíni tapasztalatai, felmérések alapján készítette el a projektelőzetest.
Mezőhegyes adottságai a turizmust feltétlenül szolgálják. A meglévő lovasturizmust jól ki
lehetne egészíteni egészségturisztikai szolgáltatással. Ennek alap infrastruktúrája azonban a
fürdő megléte, üzemeltetése. Mezőhegyesen a japán fürdő létesítését a forrás, a víz
hőmérséklete, hozama nem teszi lehetővé. Gyógyászati célú létesítményt sem javasol.
Figyelembe véve a határon innen és túli konkurenciát, a szomszédos fürdőket, gyógyfürdőket,
wellness fürdőket, tanuszodákat, itt elsősorban az egészségmegőrző szolgáltatást nyújtó
létesítmény felépítése, üzemeltetése lenne a célravezető, valamint a tanuszoda létrehozására is
nagy szükség lenne, mivel 30-40 km-re található a várostól a legközelebbi, ilyen távolságba
pedig napi rendszerességgel nem tudják a szülők a gyermekeket úszni vinni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Dr. Kiss Ferenc úrral, a Magyar Fürdőkultúra
Kft. ügyvezetőjével Túrkevén találkozott, ahol az idegenforgalommal kapcsolatosan tartott
előadást. Mint ismert Túrkevén csodálatos fürdő található, hozzá kapcsolódóan sokféle
szálláslehetőséggel. Ezen az előadáson felkérte az ügyvezető urat, tekintse meg, hogy
Mezőhegyes milyen adottságokkal rendelkezik. Köszöni, hogy a felkérésének eleget tett, és
novemberben eljött Mezőhegyesre. Veres Zoltán alpolgármester úrral mutatták meg a volt
strand területét, és más potenciális helyeket. 2002-ben már nem nyitott ki Mezőhegyesen a
8

fürdő, mert a vízforgató nem készült el. Azóta próbálnak lehetőséget találni a fürdő újbóli
megnyitására. Kéri, akinek az ügyvezető úrhoz kérdése van, azt tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő: Örömét fejezi ki, hogy egy ilyen komoly szakember is lát fantáziát
Mezőhegyesben. Véleménye szerint a fürdőfejlesztést csak egy nagy befektető bevonásával
lehetne megvalósítani. Fontos, hogy meg kell találniuk azt a célközösséget, akikért érdemes
lenne a beruházást megvalósítani. Figyelemmel arra, hogy az idősek vannak nagyobb
számban, elsősorban Őket kell megcélozni. Véleménye szerint fürdőfejlesztésre a
közeljövőben nem lesz lehetősége az önkormányzatnak pályázatot benyújtani. Van-e esély
arra, hogy Mezőhegyesen megvalósításra kerüljön a fürdő fejlesztése befektető bevonása
nélkül, esetlegesen pályázat útján?
Jeszenka Zoltán képviselő: Egy esetleges fürdőfejlesztés esetén mekkora a beruházás
nagysága? Mekkora lehet az önerő nagysága? Van-e esély az uniós forrásokra? Az utóbbi
években befejeződött fürdőprojektek üzemeltetésének nehézségeiről lehetett hallani.
Véleménye szerint az országban sok fürdő működik. Amennyiben az önkormányzat belevág a
fürdőfejlesztésbe, úgy ahhoz céget kellene létrehoznia. Ahhoz, hogy nyereséges legyen a
fürdő, igen magas belépődíjakat kellene meghatározni. A projektelőzetesben szerepelt, hogy a
fürdő rentábilis működtetéséhez napi 300 fős látogató szám szükséges. Örömmel venné a
projekt megvalósítását, de a fürdő fejlesztése – véleménye szerint – Mezőhegyesen befektető
bevonásával valósulhat meg, önmagában az önkormányzat számára igen kockázatos lenne,
okulva a környező fürdők veszteséges működtetéséből, mint például a makói fürdő esete.
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: A fürdő fejlesztésére
befektetőket nem tud ajánlani. Jelenleg a környezetében lévő vállalkozóknak nem áll
rendelkezésre megfelelő tőke a fürdő létrehozására. Nincs tudomása arról, hogy a következő
uniós ciklusban mekkora lesz, és lesz-e turisztikai fejlesztésekre fordítható forrás. Bízik
abban, hogy lesz. Magyarországon 350 fürdő van 3200 településre, amely véleménye szerint
nem elegendő, hiszen ebből sok még fejlesztésre is szorul. Ebből adódóan bízik abban, hogy a
következő pályázati ciklusban is lesz olyan gyógy-, valamint egészségügyi turisztikai
pályázati forrás, amelyből fürdőket lehet fejleszteni. Az elhibázott fejlesztéseknek
köszönhető, hogy több, az országban nemrég befejeződött fürdőprojekt veszteségesen üzemel.
A makói fürdő kapcsán is véleményt nyilvánított, amelyre a polgármester meglehetősen
ingerülten reagált. Ettől függetlenül a mai napig is megbízásos alapon segíti a fürdő
működését 2013. január óta. A makói fürdő olyan szempontból elhibázott beruházás, hogy az
energetikai háttere nem a termálvízre épül, hanem a gázra. Meglehetősen kicsi a vízfelület, ezáltal alacsony a befogadóképessége – óriási a belterülete, így az üzemeltetése irracionálisan
magas költségek mellett történhet. Ebből eredően veszteséges az üzemeltetése. Nem
elfogadható, hogy olyan területeken, ahol értékes és jó minőségű termálvíz található,
gázüzemeltetésű fürdőket létesítenek. A makói fürdő esetében további probléma, hogy nincs a
városban elegendő szálláslehetőség. Rendkívül impozáns fürdőt létesítettek a város
központjában, ahol azonban a vendégek csak egy napot töltenek el, de nem lesznek visszajáró,
több napot helyben eltöltő vendégek. Makónak nincs turisztikai kínálata. Mezőhegyes
jelenleg is rendelkezik megfelelő turisztikai kínálattal, alkalmas arra, hogy a turistáknak több
napra elegendő programot biztosítsanak. Ezt a kínálatot tovább lehetne bővíteni a fürdő
kiépítésével, annak elkerülése érdekében, hogy a vendégek más településre utazzanak fürdés
céljából. Egy jól átgondolt fürdőfejlesztéssel – amelyből közvetlenül nem valószínű, hogy
profitál az önkormányzat – a turisták igénybe veszik a város egyéb szolgáltatásait, az
önkormányzat ebből profitálhat.
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Jeszenka Zoltán képviselő: Mezőhegyes esetében mekkora összeget ölelne fel a
fürdőfejlesztés?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Véleménye szerint 1 milliárd
forint a teljes beruházás. A sportolás, valamint az egészségmegőrzés céljából megvalósítani
kívánt fürdő a jelenlegi helyén pár 100 millió forintos beruházást jelentene.
Jeszenka Zoltán képviselő: Ilyen jellegű fürdő működtetése éves szinten mekkora költséget
jelenthet?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Egy ilyen fürdő működtetése
éves szinten körülbelül 200 millió forintot jelent.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az önkormányzat által történő megvalósítást lehetetlennek tartja.
Ebben az esetben is csak olyan fürdőt tudnának létrehozni, amely esetleg nullszaldós, de mi
történik, ha pár év múlva nem képes az önkormányzat a további működtetésre? Szeretné, ha a
fürdőfejlesztés megvalósulna Mezőhegyesen, de azt csak befektetői segítséggel tudja
elképzelni.
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Magyarországon néhány
településtől eltekintve csak nullszaldósan működnek a fürdők, átlagosan 10 fürdőből 7-8
veszteségesen, vagy nullszaldósan üzemel. Vannak olyan fürdők, amelyek rentábilisan
üzemeltethetőek. Egy fürdőnek olyan egészségpolitikai, társadalom egészségpolitikai hatása
van, ami miatt elengedhetetlen, hogy egy városban kiépítésre kerüljön. Meglátása szerint
Mezőhegyes megszenvedi a fürdő hiányát. Az elképzelése között szereplő, Mezőhegyesen
megvalósítandó fürdő nullszaldósan lenne működtethető. Amennyiben a testület
hajlandóságot mutat a fürdő fejlesztésére, megfelelő együttműködés keretében, a fürdő
létesítés körülményeinek alaposabb megvizsgálásával eljuthatnak olyan állapotig, amelyet
követően eldönthető, hogy a megvalósítani kívánt fürdő rentábilisan üzemeltethető, avagy
sem. A legjobb szakmai tudása alapján elképzelhetőnek tartja, hogy Mezőhegyesen
megvalósítható legyen egy olyan fürdő, amely rentábilisan működtethető.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A projektelőzetes elkészítését megelőzően informálódott-e
arról az ügyvezető úr, hogy a mezőhegyesi fürdő bezárásának mi volt az oka?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Helyszíni bejárást tartottak a
volt fürdőben, és minden információt megkért, és megkapott, ami a fürdővel kapcsolatos.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A fürdő bezárásának egyik oka, hogy a fizika törvényének
megfelelően a medencék vize a szomszédos Béka-tóból visszafolyt, miután egy szintbe került.
A fürdő kiépítésénél figyelembe kell venni, hogy a víz cseréje milyen formában oldható meg.
A fürdő jelenlegi helyén hogyan kivitelezhető a vízleeresztés?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Ennek műszaki hátterét
alaposan meg kell vizsgálni, de valamilyen műszaki megoldással biztosan meg lehet oldani.
Tudomása szerint a város fürdőjének a bezárására többek között azért került sor, mert a
121/1996-os kormányrendelet előírásait – mely a szűrőforgató berendezések kötelező
használatát írta elő – nem tudta teljesíteni. Amennyiben a testület hajlandóságot mutat, és
elhatározza, hogy valamikor, valamilyen formában belevág a fürdő fejlesztésébe, ahhoz
felajánlja segítségét, szakmai tudását, bizonyos határokon belül ingyenesen.
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Veres Zoltán alpolgármester: A fürdő bezárásának egyik oka, miszerint a medence vize
visszafolyt a tóból, a korábbi években miért nem okozott problémát? A projektelőzetesben
szereplő szinteltolásos medencék kiépítése műszakilag megoldható lenne. A testületnek a
jövőbe kell tekintenie, a lakosság elvárja, hogy a várost gazdaságilag előrelendítsék,
munkahelyeket teremtsenek. Több elképzelés is felvetődött ezen cél érdekében, de a jelenlegi
testület elsődleges feladata, és célja az volt, hogy életben tartsa a várost. Rengeteg kritikát
követően ez most sikerült. Foglalkozni kell azonban azzal, hogy mi lesz Mezőhegyes jövője.
Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségei vannak a városnak, van-e esély arra, hogy
valamilyen új elképzelés alapján induljanak el, például ipari nagyváros legyen, vagy
használják ki azt, amivel jelenleg is rendelkezik. Ha új elképzelést kívánnak megvalósítani az
meglehetősen nehezebben, és költségesebben kivitelezhető. A fürdő fejlesztésének
kérdésében még nem szükséges dönteni, kezdetben fel kell mérni, – a megfelelő szakemberrel
– hogy van-e realitása a fürdő fejlesztésének Mezőhegyesen. Az önkormányzat önállóan nem
képes egy ilyen volumenű fejlesztésre, ha biztos az elhatározás, befektetőket kell keresni. A
helyi vállalkozókat is be lehetne vonni, hiszen egyes vállalkozóknak alapvető érdekük lenne,
hogy egy fürdő projekt megvalósuljon. Az összefogás ebben a kérdésben előrelendíthetné a
megvalósítást. Tapasztalata szerint a Mezőhegyesre érkező vendégeket elbűvöli a város
szépsége, történelme, és szívesen jönnek vissza. Ezt kihasználva lenne célszerű együttesen
munkálkodni a város fejlesztésén. Javasolja, hogy ne vessék el ezt a lehetőséget, egy stratégia
kiépítésével el lehet kezdeni a munkát. Tisztában vannak azzal, hogy ez a fejlesztés
meghaladná a város erejét, de kellő összefogással, az előkészületeket meg lehet tenni. Első
lépésként meg kell vizsgáltatni, hogy a fürdőfejlesztésnek lehet-e reális esélye. A turizmus
fejlesztése, a turisztika kibővítése kitörési pontot jelentene a városnak.
Magyar Tibor képviselő: A projektelőzetesben szereplő elképzelés – Mezőhegyes
viszonylatában – meglehetősen nagy volumenű beruházás megvalósítását jelenti. Ma
Mezőhegyesen nincs lehetőségük a gyermekeknek az úszás tanulására, így célszerű lenne
elsősorban sportolás céljából a fejlesztést megkezdeni. A projekt előzetesben elképzelésként
szerepel úszómedence kiépítése. A teljes projekt megvalósítása jelenleg elképzelhetetlen, de
lenne-e esély tanmedence kiépítésére – a jelenlegi fedett uszoda elemeinek az esetleges
felhasználásával – sportolás, úszásoktatás céljából? Van-e esély a fürdő lépcsőzetes felépítésű
rendszerben – pályázat útján, vagy befektető segítségével – történő fejlesztésére?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Elképzelhetőnek tartja.
Örömmel venné, ha lenne az önkormányzatnak megfelelő forrása a fejlesztéshez, és
elhatároznák azt. Sok esetben ezekből a hirtelen, és meggondolatlan döntésekből születnek a
veszteséges projektek. Egy ekkora volumenű beruházás megvalósítását alaposan át kell
gondolni. Kizárólag sportcélra megvalósított uszoda turisztikai szempontból nem vonzó, csak
két célt szolgál, kizárólag a helyi lakosság egészségmegőrzését, és a gyermekek úszásoktatását. A gyermekek úszás-oktatására nagy hangsúlyt kell helyezni, tekintettel arra is, hogy
statisztikák szerint Magyarország lakosságának közel a fele nem tud úszni. Az említett,
fokozatos fejlesztés jó irányvonal. A fejlesztést el lehet kezdeni egy tanuszoda kiépítésével, –
50-100 millió forintból kivitelezhető – amelyet úgy kell kialakítani, hogy bővíthető legyen
wellness irányba, egészségmegőrző létesítmények kialakításával. Ebben az esetben fontos a
koncepció pontos meghatározása, figyelemmel a cél meghatározására, az egészségmegőrző
turisztika fejlesztésére.
Jeszenka Zoltán képviselő: Egyetért azzal, hogy valamilyen irányba meg kell kezdeni a
fürdő projektet, de kizárólag önkormányzati berkeken belül erre nem lát esélyt. Korábbi
években is igyekeztek megoldást találni a fürdő működtetésére, meghirdették, de az
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üzemeltetésre nem volt jelentkező. Befektető hiányában a fürdő fejlesztést nem tudják
megvalósítani. Az önkormányzat esetlegesen tulajdonrésszel venne részt a projektben. 2008.
évben kezdődtek meg a fürdőberuházások, abban az évben robbant ki a világgazdasági válság,
amelyre nem számítottak. Mezőhegyest nem a turisztika fogja előrelendíteni, hanem a termelő
beruházások.
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Véleménye szerint a
turisztikában nagy lehetőség van. Amennyiben egy település tud olyan arculatot teremteni,
amivel vonzóvá tehető, akkor ott fellendíthető a turizmus, növelhető a turisták száma. Ehhez
elengedhetetlenek a kulturális programok, gasztronómiai programok, és nem utolsó sorban a
fürdő. Magyarországon turisztika fürdő nélkül elképzelhetetlen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes adottságai, lehetőségei
korlátozottak. Bizonyos elképzelésekhez nincs meg a város adottsága. A tanuszoda kiépítése a
mindennapos testnevelés bevezetése mellett elengedhetetlen lenne. Fontos, hogy a gyermekek
megtanuljanak úszni. Hatalmas hibának tartja, hogy a 2008-2009. évig folyó
fürdőberuházások akadályozták az újabb, ilyen jellegű pályázatok kiírását. Nem feltételezi,
hogy a Mezőhegyesen esetlegesen megvalósításra kerülő fürdő konkurenciát jelentene a
környék fürdőinek, de a város turisztikai fejlettsége elérhetné a 70-80 %-ot.
Javasolja, hogy Simonka György országgyűlési képviselő úr felé megkereséssel éljen a
testület, annak érdekében, hogy a tanuszoda megvalósítása céljából fontos lenne a
fürdőberuházások országos méretű kiterjesztése, valamint annak kezdeményezése, hogy az
ország minden városában legalább nyári fürdőzésre alkalmas fürdő kiépítésének
előmozdítása. Továbbá bízza meg a testület Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft.
ügyvezetőjével történő további tárgyalások lefolytatására a fürdő fejlesztésének további
lépéseiről, annak költségeiről, melyről testületi ülés keretében beszámol. Azt követően dönt a
testület a további lépésekről. Kéri, akinek a javaslatával kapcsolatosan észrevétele van, azt
tegye meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Javasolja, hogy a további tárgyalásokba vonják be Pap István
Tibor urat, a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezető
igazgatóját. Véleménye szerint turizmus szempontjából a városban a leginkábban érdekelt
cég.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A fürdő fejlesztés tárgyalásos szakaszában
egyenlőre nem vonná be a cégeket, miután elkészült az első tanulmány, azt követően tenné
meg azt. A város képviselőinek kell első körben döntést hozni arról, hogy kíván-e az
önkormányzat a fürdő fejlesztés tárgykörében elindulni. Ez a döntés a képviselő-testület
felelőssége.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Véleménye szerint sem lenne képes az önkormányzat
önállóan megvalósítani a beruházást, így nem látná értelmét, ha a cégek kizárásával kezdenék
meg a tárgyalásokat a fürdőfejlesztés kérdésében. A projektelőzetesben szereplő elnevezés is
utalhat arra, -„Fürdőfejlesztési elképzelés – „Mezőhegyesi Nónius Wellness Fürdőház” –
hogy be kell vonni első körben legalább a MÁM Kft-t.
Rajos István képviselő: A projektelőzetesben kidolgozott elképzelés a lakosság minden
rétegének igényeit kielégíti. A probléma abból adódik, hogy a testületen belül is többen nem
látnak esélyt arra, hogy a város képes megvalósítani ezt a beruházást. Van-e reális esélye
annak, hogy a közeljövőben pályázati lehetőség adódik fürdőfejlesztési projektekre? Ha nem,
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úgy elképzelhető, hogy a vállalkozások bevonásával szert tehetnének akkora tőkére, amellyel
el lehet kezdeni a projektet. Van-e esélye annak, hogy jelen gazdasági helyzetben egy
önkormányzat ekkora volumenű beruházást megvalósítson?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Vélhetően az újabb eu-s
pályázati ciklusban lesz forrás fürdőfejlesztésekre. Erre azonban senki nem tud jelenleg még
garanciát vállalni, a döntéshozók azonban éreztetik a szakmával, hogy a fürdőberuházások
tovább folytatódnak.
Veres Zoltán alpolgármester: Az eddigi fürdőfejlesztési pályázatokban kik voltak a
pályázók?
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője: Önkormányzatok,
önkormányzati tulajdonú Kft-k, amelyek fürdőüzemeltetéssel foglalkoznak és vannak
magánvállalkozások is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A javaslatát annyiban módosítja, hogy a
mezőhegyesi fürdő fejlesztésének kérdésében egyeztető tárgyalást folytat Pap István Tibor
Úrral, a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezető igazgatójával,
valamint Dr. Kiss Ferenc Úrral, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetőjével. A tárgyalások
eredményéről a munkaterv szerinti következő ülésen tájékoztatja a testületet. Papp István
Tibor Úrnak megküldi a Dr. Kiss Ferenc Úr által elkészített projektelőzetest. Amennyiben
Papp István Tibor Úr lát benne lehetőséget, és foglalkozni kíván a kérdéssel, úgy a
véleményét megkérve arról a következő ülésen tájékoztatja a testületet. A pályázati forrásokat
– tudomása szerint – jelenleg a minőségi fürdők továbbfejlesztésére összpontosították. A
testületnek első körben el kell döntenie, hogy szándékozik-e a továbbiakban foglalkozni a
fürdőfejlesztés kérdésével, avagy sem. Kéri, akinek a fürdő fejlesztéssel kapcsolatosan
további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
fürdőberuházások országos méretű kiterjesztése, tanuszoda megvalósítása érdekében
megkereséssel éljen Simonka György országgyűlési képviselő úr felé, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
94/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
Simonka György országgyűlési képviselő megkeresése tanuszoda megvalósítása
érdekében
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kéri Simonka György országgyűlési képviselő úr
segítő közreműködését a fürdőberuházások országos méretű kiterjesztése, tanuszoda
megvalósítása, valamint annak kezdeményezése érdekében, hogy az ország minden városában
legalább nyári fürdőzésre alkalmas fürdőt építhessenek állami támogatás felhasználásával.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 30.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a mezőhegyesi fürdő fejlesztésének kérdésében
egyeztető tárgyalásokat folytasson Dr. Kiss Ferenc úrral, a Magyar Fürdőkultúra Kft.
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ügyvezetőjével, és a tárgyalásokba vonja be Pap István Tibor Urat, a Mezőhegyesi Állami
Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezető igazgatóját, és azok eredményeiről
tájékoztassa a testületet, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
95/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
Egyeztető tárgyalás a fürdőfejlesztés kérdésében
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mezőhegyesi
fürdő fejlesztésének kérdésében további egyeztető tárgyalásokat folytasson Dr. Kiss Ferenc
Úrral, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetőjével, és a tárgyalásokba vonja be Pap István
Tibor urat, a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezető
igazgatóját. Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményeiről tájékoztassa a
testületet.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi téma: A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszönti Bartha Lajosnét, a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének
vezetőjét. Köszöni, hogy elfogadta a meghívást, és köszöni a rendkívül jól kidolgozott írásos
beszámolót. Rendkívül jó partnerségi kapcsolat alakult ki a munkaügyi központ, és az
önkormányzat között. Felkéri Bartha Lajosné Asszonyt, a járási szakigazgatási szerv
vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet.
Bartha Lajosné, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője: Tisztelettel köszönti a polgármester asszonyt, az
alpolgármester urakat, a képviselőket, az ülésen jelenlévőket. Köszöni a meghívást. Köszöni a
beszámolójára tett észrevételt. Mindig igyekszik naprakész információval szolgálni, így a mai
napon megküldte, és kérte, hogy juttassák el a képviselőknek a legfrissebb képzési
tájékoztatót, valamint a 2013. február hónapra vonatkozó munkaerő-piaci helyzetképet. 2013.
március 14-én készítette el, és küldte el a beszámolóját. A Központban a záró nap a hónap 20.
napja, így ezúton szeretett volna friss információval szolgálni. Lényeges változás figyelhető
meg a munkanélküliek számában, hiszen több száz munkanélküli foglalkoztatása kezdődött
meg a START Közmunkaprogram keretében, valamint megindultak a mezőgazdasági,
idényjellegű munkák is. A március 20-ai adatok szerint – melyet szintén a rendelkezésre
bocsájt – lényegesen kevesebb az álláskeresők száma. Az 1982 fő a közmunkában
foglalkoztatottak száma. Mezőhegyesen és környékén a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. főként
idényjellegű munka vonatkozásában a legfőbb munkáltató. Ezen kívül a Mezőhegyesi
Létesítménygazdálkodási és Szolgáltató Kft, valamint a helyi egyéni vállalkozók is jelentős
számban adnak munkát, elsősorban idényjellegű munkára. Jelentős számú tanfolyamot indít a
Munkaügyi Központ, a legfrissebbekről a mai nap folyamán tájékoztatót bocsájtott ki. A
képzések folyamatosan indulnak, így minden alkalommal friss tájékoztatást nyújtanak. 2013.
évben 400 álláskereső továbbképzését tervezik. A beszámolóban szereplő „A jól meNŐ
vállalkozásokért” elnevezésű TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0012 számú projekt jelentkezési
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határidejét meghosszabbították. 2013. április 22-ig várják azok jelentkezését, akik jól menő
vállalkozást szeretnének beindítani. Tegnapi nap folyamán érkezett a foglalkoztatást bővítő
bértámogatási keretösszeg, amely 53 fő támogatására lesz elegendő. Állásbörzét terveznek
április hónapban, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Tájékoztatót küldenek az állásbörze
pontos helyéről és idejéről. Az írásos beszámoló mellett ennyiben kívánta tájékoztatni a
testületet. A felmerült kérdésekre készséggel válaszol.
Rajos István képviselő: Az írásos beszámolót áttanulmányozva szomorúan tapasztalta a
mezőkovácsházi kistérséghez tartozó álláskeresők arányát. A 32,6 %-os arány meglehetősen
magas, amelyhez hozzájárult a Cukorgyár bezárása. A képzések követik a munkaerő-piaci
hiányokat. Mire azonban a képzések befejeződnek és az álláskeresők munkába állhatnának,
legtöbb esetben már betöltik azt az álláshelyet, már nem olyan képzettségű szakemberre van
szükség. Fel tud zárkózni a képzési rendszer, előre ki tudja képezni a megfelelő álláshelyekre
az álláskeresőket? Ki tudják elégíteni a munkaerő-piaci igényeket? Úgy gondolja, nem
nyújtanak megfelelő lehetőséget a munkaerő-piaci igények kielégítésére. Mennyire nehéz
visszazökkenteni az embereket a munka világába?
Bartha Lajosné, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője: Az álláskeresők aránya az elmúlt 20 év alatt –
amióta vezeti a szervezetet – nem változott jelentős mértékben. Ennél sokkal rosszabb is
lehetett volna, tekintettel arra, hogy az egyik leghátrányosabb helyzetű térségben élnek.
Büszke arra, hogy ettől függetlenül a szintet tudták tartani, és az nem lett rosszabb.
Álláskeresés szempontjából ebben a térségben mindig is válság volt. A helyi vállalkozók,
vállalkozások segítsége nélkül sokkal rosszabb helyzetben lennének. A vállalkozók,
vállalkozások bevonása nélkül nagy volumenű beruházásokban nem lehet reménykedni.
Törekednek arra, hogy minél több munkahelyteremtő pályázatban vegyenek részt. 2012.
évben 16 pályázónak 37 munkahelyre sikerült munkahelyteremtő beruházást nyerni. A
munkahelymegőrző támogatás iránti igény Békés megyén belül a mezőkovácsházi
kirendeltségen a legkevesebb. Nem lehet a munkaerő-piaci igényeket és a munkaerő-piaci
képzést összehangolni, és nem is lehet elvárni. Nem áll rendelkezésre az a munkaerő, amely
képes lenne olyan magas színvonalú szakma elsajátítására, mint amelyet az egyes cégek
megkövetelnek. A kirendeltség által kínált képzések a munkaerő-piaci igényekre épülnek. 4
éve vezették be a keresletvezérelt képzési rendszert (KKR). Folyamatos kapcsolatban állnak a
munkaadókkal, az igényeket igyekeznek teljes mértékben kielégíteni. Minimum 15-16 főnek
kell jelentkeznie ahhoz, hogy kihelyezett képzés legyen, 1-2 főnek nem tudnak képzést
indítani. A munkáltatói szándéknyilatkozatot – egy-egy igény benyújtásakor – megkérik, arra
való tekintettel, hogy a munkáltató nyilatkozzon, azért szeretné, hogy elvégezzék a
tanfolyamot, mert szándékában áll munkalehetőséget biztosítani.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A foglalkoztatási ráta tükrözi a település jellegét. A
munkanélküliség a június közepétől, október közepéig tartó időszakban 10 % alatti, tehát 5
hónapon keresztül van leginkább munkalehetőség, és az is a mezőgazdaságban. Sajnálattal
veszi, hogy ezen téma megtárgyalásakor nincs jelen az országgyűlési képviselő úr. Jó lenne
tudni, hogy milyen továbblépési lehetőség adódik. Amennyiben ebben a térségben a
feldolgozóipar kis mértékben fellendülne, a helyileg megtermelt termékek magasabb szintű
feldolgozási fokon történő előállítása lehetőséget biztosítana, hogy a foglalkoztatás 5 hónapról
akár 10 hónapra nőjön. Mezőhegyesen csak ebben látja a kitörési pontot. Mezőhegyesen
rendkívül nagy az elszegényedés, valamilyen megoldást találni kell, hogy a rendszeresen
szociális segélyből élő embereknek legyen esélyük a munka világába visszatérni. Tekintettel
arra is, hogy a segély összege nem elég a megélhetésre. A Szociális és Egészségügyi
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Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja azt. Kérdésként merült fel, vane lehetőség arra, hogy a START Közmunkaprogramban foglalkoztatottak a nagyobb
jövedelmet jelentő nyári, idényjellegű munkát vállalhassanak? Igazságtalannak tartaná, ha
nem adnák meg ezt a lehetőséget a számukra.
Bartha Lajosné, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője: A foglalkoztatási ráta alakulása elsősorban a
feldolgozó ipartól függ. Véleménye szerint az országgyűlési képviselő úr sem lenne képes
befektetőket hozni a térségbe. A térségben egyedüli lehetőség a foglalkoztatásra a több,
kisebb vállalkozás, vállalkozók. Jelenleg a számukra vannak foglalkoztatást segítő
támogatások, amelyek nem 100 %-osak. Erre a térségre nem volt jellemző, de sok olyan 100
%-os támogatást vettek igénybe, amelyhez nem kötöttek ki továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget. Ez nem a hátrányos helyzetű térségekre volt jellemző. A START
Közmunkaprogram lehetőséget biztosít, hogy a munkanélkülieket visszavezesse a munka
világába. Mezőhegyesen is beindult a START Közmunkaprogram 150 fő foglalkoztatásával,
amely rendkívül nagy eredmény. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a START
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak rövid időre, idényjellegű munkát vállalhassanak.
Addig a foglalkoztatási jogviszonya szünetel.
Tarkó Gábor képviselő: A regisztrált álláskeresők korcsoportonkénti megoszlása rendkívül
elszomorító. Az adatokból látható, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályból van a legtöbb
munkanélküli, a 18-25 év közöttiek, valamint az 55 év felettiek, nyugdíj előtt állók. Ehhez
hozzájárulhat, hogy a fiatalok egyre inkább kitolják a tanulmányaikat. Sokan vannak nyugdíj
előtt állók, akik nem is regisztrálnak. Ez a két korcsoport, amely nem tud elhelyezkedni, így a
legveszélyeztetettebb. Ez egy országos tendencia, nem csak erre a térségre jellemző. A
jelenlegi kormányzatnak megoldást kellene találni, hogy a fent említett veszélyeztetett
korosztály számára lehetőséget biztosítson legalább a teherviselés csökkentésére. Véleménye
szerint is összhangba kell hozni valamilyen szinten a munkaerő-piacot, és a szakképzést. A
szülők többsége arra törekszik, hogy a gyermekét főiskolára, egyetemre küldje, ellenben
elképzelhető, hogy egy jó szakmával sokkal jobban boldogulnának az életben. Az emberek
ilyen irányú szemléletén lehetne változtatni.
Bartha Lajosné, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője: Egyetért az elhangzottakkal. Az állásbörzék,
pályaválasztási vásárok azt a célt szolgálják, hogy elsősorban a szakmára összpontosítsanak.
A legtöbb esetben a munkáltatók nem tudnak mit kezdeni a diplomásokkal, mivel
túlképzettek, amelyre nincs szükségük. Vannak kiemelt célcsoportok, de előfordul, hogy a
munkaerő-piac későn reagál. Ahogyan a munkaerő-piaci alap folyósítja a forrásokat, úgy
reagálnak, és indítják a képzéseket. A pályakezdők magas száma rendkívül elrettentő. Ennek
elsődleges oka a szülői felelőtlenség. A pályakezdőknek meglehetősen sok támogatást tudnak
nyújtani, a legtöbb program elsődleges célcsoportja. 2012. évben indította útjára a Kormány
az első munkahely-garancia elnevezésű akciót, amelynek keretében a bér, és járulékok
átvállalásával 4 hónapig lehetett foglalkoztatni pályakezdő fiatalokat. Igyekeztek a szülők
értésére adni ezt a lehetőséget, próbálták levélben tájékoztatni őket. A pályakezdőket
ösztönözték arra, hogy keressenek fel vállalkozásokat, ajánlják fel a szaktudásukat,
képességeiket tapasztalatszerzés céljából. 2013. március 1-jétől újra indul ez a program, de
szigorúbb feltételekkel. 6 hónapra lehet igénybe venni a támogatást, de általános
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A továbbfoglalkoztatási kötelezettségben is él a
munkahelyvédelmi akciótervnek járulékkedvezmény szakasza. A másik veszélyeztetett
korosztály, célcsoport az 55 év felettiek korosztálya. Életkortól függetlenül Ők végig élveznék
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a munkáltató jogán a járulékkedvezményt. Az első munkahely-garancia program 135 fő
elhelyezkedését segítette ebben a térségben, országos szinten több, mint 7000 fő. Békés
megyében 800 pályakezdő igyekezett így elhelyezkedni. Ez rendkívül nagy lehetőség annak
is, akinek még nincs munkatapasztalata. Az első munkahely-garancia programra 2013. évben
5 milliárd forintos forrás van, ezáltal sokkal több álláskeresőt tudnak elhelyezni. A feltétel,
hogy a pályakezdő 25 év alatti legyen, nem rendelkezhet annyi munkaviszonnyal, mely
alapján álláskeresési ellátást kaphat, tehát 180 munkanappal nem rendelkezik. Valamennyi
célcsoportot igen magas támogatással igyekeznek segíteni. Jelenleg a tartósan
munkanélküliek támogatását célozzák meg. Minimum 3 hónap az az idő, ahol az álláskereső
tartós munkanélkülinek számít. Nagyon sok programot szerveznek az egyes célcsoportoknak.
Új vállalkozásfejlesztő programot indítanak „A jól meNŐ vállalkozásokért” elnevezéssel, a
korábbi programok eredményessége nyomán. A program felkészíti a résztvevőket a
vállalkozói létre, segítséget nyújtanak gazdasági, jogi és marketing területen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Örül annak, hogy a munkaügyi kirendeltség
tájékoztatója széles érdeklődésre tart számot. A testület azért is kívánta napirendre tűzni a
Munkaügyi Központ tájékoztatóját, mert a központ által megküldött meghívók ellenére, az
általuk szervezett értekezleteken kevesen vesznek részt. A testületi ülésen keresztül
hatásosabban tudják propagálni a Munkaügyi Központ szolgáltatásait. Nem feltétlenül az
érdektelenség miatt nem veszik igénybe a szolgáltatásokat, hanem mert nem jutnak az
információk birtokába. Az önkormányzat oka központ által megküldött tájékoztatókat 70-80
ember számára továbbítják, ezáltal is felhívják a figyelmet a különféle lehetőségekre. A
testület tagjai nem csak személyes érdeklődésből, hanem a város által elvárt kérdések
megválaszolása érdekében is tesznek fel kérdéseket.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Megköszöni a kirendeltségvezető asszonynak a részletes
beszámolót. A testületnek nagy figyelmet kell fordítania a legveszélyeztetettebb csoportra,
hiszen egyre inkább a mélyszegénység felé tendálnak. Fontosnak tartja, – függetlenül attól,
hogy azok az emberek, akikről a beszámoló szól, nem értékelik azt – hogy a testület a
társadalmi kapcsolatain keresztül érvényesítsék a különböző lehetőségeket. A képviselők
közül is vannak olyan vállalkozók, aki igénybe véve a központ szolgáltatásait, nagy számban
foglalkoztatnak. Mezőhegyes alapvetően agrártelepülés, ahol egy kevésbé képzett
munkanélküli is találhat idényjellegű munkát, szemben az olyan nagyvárosokkal, ahol
magasabban képzett munkanélküliek találhatók. Sok esetben a településhez történő
ragaszkodás miatt nem vállalnak el vidéken munkát. Mezőhegyesen is szélesíteni kellene azt
az időintervallumot, amely az idénymunkát öleli fel. A rendelkezésre álló fejlesztési tervben
szerepel a mezőgazdasági feldolgozóipar beindítása, amely nem talált egyetlen mezőhegyesi
vállalkozó támogatottságára sem. Elsődleges cél az álláshely teremtés, amely koncepció
szinten már megfogalmazódott. A testületnek nem csak az a feladata, hogy a megválasztása
idejére tervezzen, hanem a kormányzati ciklusokon túlnyúlóan is. Az önkormányzat is –
köszönhetően a Munkaügyi Központ támogatásának – kisebb létszámban ugyan, de tud
foglalkoztatni álláskeresőket. A kirendeltség tájékoztatóit megkérte a vezető asszonytól, és
igyekszik időt szánni a személyes konzultációkra, mindazok érdekében, akik ezt igénylik. A
START Közmunkaprogram keretében 15 hektár földterületen gazdálkodnak. Ennek bővítése
érdekében az Államtól igényeltek további földterületet, amely akkor elutasításra került. Ebben
a kérdésben van-e előrelépés?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Több, mint egy éve próbálkoznak a földek
igénylésével. Minden szinten, fórumon igyekeztek érvényesíteni az igényt. Tájékoztatja a
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testületet, hogy 14 hektár fölterületet kapott az önkormányzat 5 évre, térítésmentesen. Az
önkormányzat igénye 35 hektár volt, így igyekeznek további földterületre is szert tenni.
Bartha Lajosné, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője: A helyi vállalkozók szerepét igyekeznek
hangsúlyozni, és erősíteni. A munkaügyi központ rendelkezik olyan forrással, amely a
lakhatást támogatja. Amennyiben valaki a lakóhelyétől távol talál munkalehetőséget, és nem
szeretne odaköltözni, a központ segítséget biztosít azáltal, hogy albérleti hozzájárulást nyújt.
Ezzel a vidékről érkező álláskeresőknek nyújtanak támogatást, elősegíthetik, hogy az ország
más vidékeiről érkezzenek. Mezőhegyes csodálatos város, kiváló vezetőkkel, sokat lendítene
rajta, ha rendelkezne fürdővel, kiváló úttal, infrastruktúrával. Megköszöni az önkormányzat
támogató munkáját, nagyban segítik egymás munkáját. Külön megköszöni az aljegyző úr
munkáját, hiszen az önkormányzat részéről Ő az első számú kapcsolattartó. Bízik abban, hogy
ez a jó kapcsolat a jövőben is megmarad. Üdvözli azt a jó szokást, hogy a testület felkéri a
munkaügyi központot a tájékoztató megtartására. A lakosság ezáltal is szélesebb körben
tudomást szerez a központ által nyújtott lehetőségekről. Kéri, amennyiben lehetőségük
adódik, a tájékoztató anyagokat tegyék elérhetővé minél szélesebb körben. Szeretettel várják
Mezőhegyes város minden lakosát a következő, áprilisban megrendezésre kerülő állásbörzére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület fogadja el a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatóját a munkanélküliség alakulásáról, az
átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
96/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
A munkanélküliség alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatásáról szóló tájékoztató
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja és köszönettel veszi a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének a
munkanélküliség alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásáról szóló tájékoztatóját.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi téma: Tájékoztató a START Közmunkaprogram jelenlegi állásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a
közmunkaprogramról szóló tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri,
akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Az önkormányzat részére megítélt 14 hektár földterület
művelése már az idei évben tervezhető?
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, már az idei évben beművelhető lesz a
terület. A START Közmunkaprogramról több ízben beszámoltak a testület előtt, a testület
tagjai a program részleteivel tisztában vannak. A mezőgazdasági munkákba Magyar Tibor,
Mezőgazdasági tanácsnok közvetlenül segítséget nyújt, a tanácsnoki rendszernek
köszönhetően a testületnek közvetlen rálátása van erre a területre is. A START
Közmunkaprogramban további segítséget nyújt Papp József vállalkozó, valamint Mikulán
János, nyugdíjas pedagógus is. A START Közmunkaprogram az önkormányzat számára
mindenképpen egy sikertörténet. Javasolja, hogy a 2012. évi START Közmunkaprogramról
szóló tájékoztatót fogadják el, továbbá fejezze ki a testület elismerését Szentmihályi Ferenc
Aljegyző Úrnak, a START Közmunkaprogram területén kifejtett tevékenységéért, a program
közvetlen vezetőjének, irányítójának, valamint a munkában résztvevőknek. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
97/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
A START Közmunkaprogramról szóló tájékoztató, és a programban résztvevők
munkájának az elismerése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2012. évi START Közmunkaprogramról szóló
tájékoztatót elfogadja. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki Szentmihályi Ferenc
Aljegyző Úrnak a 2012. évi START közmunkaprogram területén kifejtett tevékenységéért, a
programban végzett kimagasló eredményéért Csabai Hajnalka projektvezetőnek, a
munkavezetőknek, továbbá a program minden résztvevőjének. Munkájukhoz jó egészséget,
kitartást kíván. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület elismerését tolmácsolja a
programban résztvevőknek.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 5. a határozat ismertetésére
Magyar Tibor képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a képviselőtestület határozatképességét.
Napirend előtti téma
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen
hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény a lejárt határidejű határozatok
beszámolójával kapcsolatosan nem volt, kéri, aki a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
98/2013.(III.26.) Kt.sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 17/2013., 18/2013., 20/2013., 22/2013., 40/2013.,
41/2013., 42/2013., 43/2013., 45/2013., 46/2013., 47/2013., 48/2013., 49/2013., 50/2013.,
51/2013., 52/2013., 67/2013., 68/2013., 89/2013., 92/2013. Kt. sz. határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi téma: A Képviselő-testület 2011-2014 közötti ciklus idejére szóló
gazdasági programjának időarányos végrehajtása, a 2013. évi
feladatok meghatározása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a képviselőtestület 2011-2014 közötti ciklus idejére szóló gazdasági programjának időarányos
végrehajtásáról, a 2013. évi feladatok meghatározásáról szóló beszámolót. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Jelezni kívánja, hogy a beszámolóban szereplő feladatok
meghatározásából 1-2 feladat kimaradt. Kövesdi Sándorné jelezte az önkormányzat felé, hogy
a Jókai utca felújítása nem szerepel a gazdasági programban. Amennyiben a testület tagjainak
javaslata van a program kiegészítésére, úgy azt bármely testületi ülésen jelezheti. A
beszámolót a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A gazdasági program kiegészítésére javaslatot kíván tenni:
A 2010. június 18-ai jégverés természeti katasztrófájának emlékére állított mementón
tüntessék fel a kivitelező személyét. A József Attila Általános Művelődési Központ
fűtéskorszerűsítésének I. lépcsője megvalósult, a külső hőmérsékletszabályozó
használatbavételével. Megoldandó feladatok között szerepelhet II. lépcsőként a
hőfokszabályzó kiépítése. A végrehajtandó feladatok kiegészítése 38. pontként a Pitvarosi,
Tótkomlósi, Mezőkovácsházi útnak a városba érkező részén sziget, félsziget, bukkanók
kiépítése, vagy digitális sebességmérő felállítása. A gazdasági programban szerepeljenek azok
a nagyvállalkozások is, akik segítségére vannak a városnak. Javasolja a bizottság, a Centrál
beruházás kapcsán az önkormányzat kérjen írásos tájékoztatást a használatba vételi engedély
kiadásának késlekedési okáról. Az említett kiegészítésekkel a Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a gazdasági programot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a gazdasági programmal
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt
kiegészítésekkel a képviselő-testület 2011-2014 közötti ciklus idejére szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, és a 2013. évi feladatok meghatározásáról szóló
beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
99/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület 2011-2014 közötti ciklus idejére szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtása, és a 2013. évi feladatok meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a képviselő-testület 2011-2014 közötti ciklus idejére
szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról, és a 2013. évi feladatok
meghatározásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
- A 2010. június 18-ai jégverés természeti katasztrófájának emlékére állított mementón
fel kell tüntetni a kivitelező személy nevét.
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Megvalósult a József Attila Általános Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése I.
lépcsője, a külső hőmérsékletszabályozó használatbavételével.
- Megoldandó feladatok: a József Attila ÁMK fűtéskorszerűsítése II. lépcsőjének a
megvalósítása, hőfokszabályzó kiépítése.
- A végrehajtandó feladatok kiegészítése 38. pontként a Pitvarosi, Tótkomlósi,
Mezőkovácsházi útnak a városba érkező részén sziget, félsziget, bukkanók kiépítése,
vagy digitális sebességmérő felállítása.
- Azon nagyvállalkozások szerepeltetése, – a felsoroltakon kívül – akik segítségére
vannak a városnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program „Integrált Városfejlesztés a
komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségben” című (CentrumCentrál) DAOP-2009-5.1.2/D kódszámú „Mezőhegyes város funkcióbővítő fejlesztése” című
projekt kapcsán kérjen írásos tájékoztatást a használatba vételi engedély kiadásának
késlekedési okáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: A gazdasági program elfogadására: azonnal
Az írásos tájékoztatás megkérésére: 2013. április 30.
-

4. napirendi téma: A „Kormányablak – Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatok”
fizikai kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló
szándéknyilatkozat
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a „Kormányablak
– Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatok” fizikai kialakításához szükséges tulajdonosi
hozzájáruló szándéknyilatkozat tárgyában készült előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) A tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatot a jelenlegi
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtandó pályázathoz kéri a Kormányhivatal
az építési engedélyezési eljárások elindításához. Tárgyalást folytatott a főigazgató úrral, mely
során kérte, hogy az önkormányzat által térítésmentesen átadott beépített bútorok
ellentételezéseként az emeletre vezető liftet építsék ki. Annál is inkább, mivel – tudomása
szerint – a Járási Hivatalnak előreláthatólag az emeleti irodákra is szüksége lesz. A főigazgató
úr és a Járási Hivatal vezetője is pozitívan álltak a kérdéshez.
Tarkó Gábor képviselő: Nincs akadálya semmilyen építési beruházásnak az épület
műemlékvédelmi jellege miatt?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A műemlékvédelmi épületek esetében a
műemlékvédelem hatóságként jár el, csak olyan beruházást végezhetnek az épületen, amelyet
a hatóság engedélyez. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület adja hozzájárulását
ahhoz, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a mezőhegyesi 1 helyrajzi számú, természetben
a Kozma F. u. 11. szám alatti ingatlanban az általa a TIOP 3.3.1/A-12/2 kódszámú „A
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című
pályázat keretében kormányablak megvalósításához szükséges építési hatósági engedélyezési
eljáráshoz a kérelmet az illetékes építési hatósághoz benyújtsa, az ahhoz kapcsolódó
valamennyi szakhatósági megkeresését megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az
illetékes szervekhez, közműszolgáltatókhoz benyújtsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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100/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
Kormányablak kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal a mezőhegyesi 1 helyrajzi számú, természetben a Kozma F. u. 11. szám alatti
ingatlanban az általa a TIOP 3.3.1/A-12/2 kódszámú „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat keretében kormányablak
megvalósításához szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes
építési hatósághoz benyújtsa, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szakhatósági megkeresését
megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az illetékes szervekhez, közműszolgáltatókhoz
benyújtsa. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a szándéknyilatkozat továbbítására: 2013. március 31.
5. napirendi téma: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az egyes szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Csomós
Zsuzsanna, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy a temetési
segély megítélésének esetében kialakult gyakorlatot emeljék be a rendeletbe, miszerint a
temetési segély összege a jövedelmi értékhatárok figyelembevételével 50.000,- Ft. A rendelettervezetet mindhárom Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését. Tájékoztatja a testületet,
hogy az országgyűlés döntésének értelmében a temetési segély 2014. január 1-jétől
megszűnik, önkormányzati segélyként fog szerepelni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A temetési segély megállapítása továbbra is az
önkormányzat hatásköre marad, párhuzamos hatáskör gyakorlásról lehet szó. Természetesen
figyelemmel kísérik a változásokat.
Magyar Tibor képviselő visszatért az ülésterembe.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság nem hozott döntést, mivel többen nem értettek egyet a temetési segély
összegével, túlságosan magasnak tartják. Tudomása szerint a környező településeken a
temetési segély összege meg sem közelíti ezt az összeget. Remélhetőleg a jövő évtől a
központi költségvetésben konkrét összeg kerül meghatározásra a temetési segély
vonatkozásában.
Tarkó Gábor képviselő: A köztemetés összegéhez képest – ami 80-90.000,- Ft – igen magas
a temetési segély összege, annak túlnyomó részét kiteszi. Emellett igen magas azoknak az
aránya, akik igénybe vették ezt a támogatási formát. Elképzelhető, hogy azok az összegek
nem olyan helyre jutottak, ahol valóban szükség lett volna rá. Olyanok is igénybe veszik ezt a
támogatási formát, akik jövedelmi viszonyaikat tekintve saját költségükön is el tudták volna
temettetni a hozzátartozójukat. Ellenben vannak olyan többgyermekes családok, akiknek a
Szociális és Egészségügyi Bizottság meglehetősen alacsony összegű támogatást tud megítélni.
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A környékbeli települések közül van, ahol nem is nyújt az önkormányzat temetési segélyt.
Arányaiban nézve kimagaslóan magas összegnek tartja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a rendelet-tervezettel
kapcsolatosan további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az
egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet rendeletté emeli, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak.)
8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva.)
6. napirendi téma: A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ alapító okirata
módosítása tárgyában
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Centál
Élelmezési és Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A törvénymódosítás előírásainak megfelelően került az alapító okirat módosításra. A
bizottság elfogadásra javasolja a módosított alapító okiratot.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
az alapító okiratot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek az alapító okiratok módosításával
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Centál Élelmezési és Szolgáltató Központ
alapító okiratát 2013. április 1. napjától módosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
101/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központja Módosító okirata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §-a alapján Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központja alapító okiratát 2013. április 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:
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1.) Az alapító okirat 3. pontjának alábbi első és második francia bekezdése törlésre
kerül:
- Tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája alapján: Közüzem
2.) Az alapító okirat 3. pontjának harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Régi:
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Új:
- Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3.) Az alapító okirat 6.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Régi
- Az ellátható vállalkozási tevékenység aránya az intézmény mindenkori költségvetése
fő összegének maximum 21 %-áig terjedhet.
Új:
- Az ellátható vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában maximum 21%-ig terjedhet.
Záradék
A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési Szolgáltató
Központja módosító alapító okiratát Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 101/2013.
(III.26.) kt. sz. határozatával 2013. április 1. hatállyal hagyta jóvá.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratát 2013. április 1. napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
102/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési
Szolgáltató Központja Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §-a alapján Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központja alapító okiratát 2013. április 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése:
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központja
 Költségvetési szerv rövidített neve:
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
 Székhelye:
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
 Közfeladata:
Gyermek és közétkeztetési feladatok ellátása
 Első alapító okirat száma:
316/2007. (XI.27.) kt. sz. határozat
 Működési köre:
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
 Alapvető szakágazat:
562900
2. Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
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Képviselő-testülete, Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése
alapján 5 évre bízza meg.
 A
közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottakra
közalkalmazottakra
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
 A Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottakra a Munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény az irányadó.
5. Munkáltató jogok gyakorlása:
 A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó - közfoglalkoztatás keretében dolgozó –
foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
 Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
6. Költségvetési szerv tevékenysége:
6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alaptevékenység megnevezése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás (szociális-. bölcsődei étkeztetés)
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
6.2 Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenység megnevezése

Szakfeladat száma
562912
562913
562914
562917
562920
841901
Szakfeladat száma

Szálláshelynyújtás
552001
A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási
562920
tevékenységek
6.2.1. Vállalkozási tevékenység forrása
- Kizárólag a vállalkozási tevékenységi körből származó árbevétel, eredmény.
6.2.2. Vállalkozási tevékenység aránya
- Az ellátható vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában maximum 21%-ig terjedhet.
7. Költségvetési szerv szervezeti egységei, telephelyei
Megnevezése
Telephely
Címe
Telefonszáma
Vendégház
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 10. szám
06-68/466-043
8. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
 A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat,
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illetve a hasznosítás jogát átengedni, Mezőhegyes Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/2012 (X.31.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
Záradék
A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési Szolgáltató
Központja egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a 102/2013. (III.26.) kt. sz. határozatával 2013. április 1. hatállyal hagyta jóvá.
9. napirendi téma: Beszámoló a József Attila Általános Művelődési Központ
jelenlegi helyzetéről, működésének jogszabályokban rögzített
megfelelőségéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: a testület tagjai megkapták a József Attila
Általános Művelődési Központ jelenlegi helyzetéről, működésének jogszabályokban rögzített
megfelelőségéről szóló beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri
Soósné Záluszki Máriát, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetőjét, hogy
amennyiben szükséges, tegye meg szóbeli kiegészítését a beszámolót illetően.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: A
beszámolót a munkatársai segítségével készítette el, mivel a felkérést megelőzően csupán egy
hónappal került kinevezésre a József Attila ÁMK vezetői posztjára, nem volt kellő rálátásra.
Rendkívül nagy feladatnak tartotta, és nem volt biztos abban, hogy a kérésnek maradéktalanul
eleget tud tenni. Az elmúlt 30 év alatt nem készült ilyen nagy volumenű, részletes
állapotfelmérés, így utólag mindenképpen hasznosnak tartotta. A beszámoló megfelelő alapot
képez a jövőbeni munkák tervezéséhez. Az azonnali megoldást igénylő feladatokat
folyamatosan elvégezték. Kiemeli a tantermek penészedésének megakadályozását, ami
azonnali megoldást igényelt, hiszen a pedagógusok, szülők jelzései szerint több osztályba is
járnak asztmás gyermeket, akinél egészségügyi problémát jelent. 7 tanterem teljes mértékben
kifestésre, és lekezelésre került penészgátlóval. Működést szabályzó okiratok tekintetében a
beszámoló készítésekor az SZMSZ-t, a Pedagógiai Programot, a Házirendet és a Munkatervet
a jogszabály szerint március 31-ig kell felülvizsgálni, az időközben megjelenő EMMI rendelet
szabályozza, hogy óvodák tekintetében ez a határidő augusztus 31-ére módosul. A városi, és
iskolai könyvtár működtetésének kérdésében még nem született megállapodás a KIK-kel, –
tudomása szerint a mai ülésen ez a kérdés is rendeződik – így az SZMSZ-t ezen okokból sem
lehet még elkészíteni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A beszámolót a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta. Felkéri az elnök urat, hogy a bizottság véleményét tolmácsolja a testület felé.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A következő javaslatokat teszi a képviselő-testület felé:
- Az óvoda telephelyeinek udvaráról eltávolított játékokat nyílt árverésen értékesítsék.
Azon játékok, amelyek nem kerülnek értékesítésre, a múzeumnak kerüljenek átadásra.
- Az új játékok beszerzése érdekében bekért árajánlatok közül a legolcsóbb, Polyduct Zrt.
ajánlatát – 10 db játék 1.076.544,- Ft értékben, amely a helyszínre szállítás költségét is
tartalmazza – javasolja elfogadni. Az új játékok telepítésének a határidejét 2013. április
20-ában állapítsa meg.
- A beszámolóban szereplő, feltárt hiányosságok folyamatos megszüntetését javasolja. A
munkaterv szerinti májusi testületi ülésre a teljesített feladatokról újabb beszámoló
kerüljön beterjesztésre.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a régi játékok értékesítését a
testület külön napirendi pontként a bejelentések között tárgyalja meg. Az új játékok
telepítésének határidejére tett április 20-ai javaslatot úgy szerepeltessék, mint lehetőséget,
mivel a cég a kiszállítást 4-6 héten belül tudja teljesíteni, így ez a telepítésre meghatározott
határidő nem feltétlenül teljesíthető. Az április 20-ai telepítési határidő a városi napok miatt
lenne célszerű. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a József Attila Általános Művelődési Központ
Óvodája telephelyeinek udvaráról eltávolított játékok pótlására
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
103/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
Óvodai udvari játékok beszerzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ
Óvodája telephelyeinek udvaráról eltávolított játékok pótlása érdekében bekért, játszótéri
eszközök forgalmazásával foglalkozó vállalkozások ajánlatai közül összességében a
legkedvezőbb, Polyduct Műanyagipari Zrt. (4181 Nádudvar, Kabai út 62.) bruttó 1.076.554,Ft összegű árajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a játékok
beszerzéséről, és azok – lehetőleg – 2013. április 20-ára történő telepítéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 20.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a József Attila Általános Művelődési Központ beszámolóját fogadja el, az abban
szereplő, feltárt hiányosság folyamatos megszüntetését rendelje el, kérje fel az
intézményvezetőt, hogy a teljesített feladatokról készítsen beszámolót, és azt terjessze a
testület munkaterv szerinti májusi ülésére, intézkedési tervvel együtt, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
104/2013.(III.26.) Kt.sz. határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolójának elfogadása, és a feltárt
hiányosságok megszüntetésének elrendelése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Művelődési
Központ jelenlegi helyzetéről, működésének jogszabályokban rögzített megfelelőségéről
szóló beszámolót.
A képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési Központban feltárt, az igazgató
beszámolójában szereplő hiányosság folyamatos megszüntetését rendeli el.
Felkéri Soósné Záluszki Máriát, a József Attila ÁMK vezetőjét, hogy a teljesített feladatokról
készítsen beszámolót, valamint intézkedési tervet, és azt terjessze a testület munkaterv szerinti
májusi ülésére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 28.
10. napirendi téma: Tájékoztató a Pacsirta és Akácfa utca feltöltéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A napirend szerint a Pacsirta és Akácfa utca
feltöltéséről, felújításáról lenne szó, de javasolja, hogy a város minden felújításra szoruló
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földútjára figyelemmel tárgyalják a témát. Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
tájékoztassa a testületet, hogy milyen megoldással kerülhetne sor ezen utak felújítására.
Kolozsi József, műszaki csoportvezető: A képviselő-testület felvetésére igyekeztek
megoldást találni a több mint 10 éve elkészített útalapok feljavítására. Az önkormányzat
sikeres pályázata keretében megrendelt egy grédert, - melyet nagy teljesítményű,
mezőgazdasági vontató után lehet szerelni, és rendelkezik talajjavító hidraulikával – amelynek
segítségével az ilyen utakat fel tudják lazítani. Meg kell vizsgálni, hogy az említett útalapokat
– amelyek tele vannak kátyúkkal – a gréderrel fel lehet-e lazítani, ezt követően valamilyen
módon ki kell egyenlíteni, hengerelni. Mivel a gréder még nem áll rendelkezésre, így türelmet
kérnek a testülettől, és a lakosságtól. Az önkormányzat ezzel a megoldással saját erőből,
minimális költséggel tudná az érintett utakat felújítani. Amennyiben ezzel a megoldással nem
lehet felújítani az utakat, úgy a továbbiakban csak erősebb munkagéppel, és anyagvásárlással,
költségesebben kerülhet sor.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az érintett utak rendkívül rossz állapotban
vannak. Amennyiben ez a technika beválik, akkor minden belterületi földút felújításánál
eredményesen járhatnak el. A gréder megvásárlására körülbelül 2 héten belül kerül sor. A
műszaki csoportvezető által említett megoldással olyan probléma van, hogy az önkormányzat
nem rendelkezik hengerezésre alkalmas eszközzel. Szűcs Sándortól kért segítséget a henger
kölcsönbe vétele céljából, de tájékoztatta, hogy az a henger már használhatatlan, tönkrement.
Az új hengert a Mezőhegyesi Fémipari Kft. készítette el, – mivel a régit nem lehetett felújítani
– Pap István Tibor Úrnak, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. ügyvezetőjének a
megrendelésére. Javasolja, hogy az önkormányzat – mivel a jövőben is nagy hasznát venné –
készíttessen egy hasonló méretű hengert a Mezőhegyesi Fémipari Kft-vel.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mivel előreláthatólag nem lehet tudni, hogy a földutak ezzel a
technikával történő felújítása eredményes lesz, így javasolja, hogy az önkormányzat –
kipróbálásra – kérje kölcsön a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. által elkészíttetett hengert.
Amennyiben működik a technika, úgy nem ellenzi a henger elkészíttetését. A Kft-nek
elkészített henger költsége közel 1 millió forint volt.
Magyar Tibor képviselő: A Harruckern János Közoktatási Intézmény is rendelkezik hasonló
méretű hengerrel. Pontos információval arra vonatkozóan, hogy milyen súlyú a henger, nem
tud szolgálni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Egyetért Jeszenka Zoltán képviselő úr által
javasoltakkal. Megvizsgálják a henger kölcsönbe vételének lehetőségét. Amennyiben erre
nincs lehetőség, tehát a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., valamint a Harruckern Közoktatási
Intézmény nem tudja tartós használatba adni, úgy felhatalmazást kér a henger megrendelésére.
Megrendelés esetén a henger vételára, a vonószerkezet árával együtt körülbelül bruttó 1 millió
forintot ölelne fel.
Tarkó Gábor képviselő: Ekkora összegű megrendelés esetén legalább 3 árajánlatot be
kellene kérni, ennél kisebb összegeknél is ragaszkodott a polgármester több árajánlat
bekéréséhez.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Annak érdekében, hogy a felújításokat minél
hamarabb elvégezhessék, rövid időn belül megoldást kell találni. Nem lát esélyt arra, hogy
egy ekkora hengert Mezőhegyesen esetlegesen más vállalkozás elkészítsen. Azért lenne
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célszerű az önkormányzatnak saját hengert készíttetnie, mivel állandó jelleggel szüksége lehet
rá, és egyéb célokat is szolgálna.
Veres Zoltán alpolgármester: A jövőben is szükség lesz a hengerre, mivel nem kevés
belterületi földút van a városban, amely rendkívül rossz állapotban van. Azokat folyamatosan
karban kell majd tartani. Az árajánlatok bekérésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy ehhez a
munkához mekkora hengerre van szükség.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a mezőhegyesi bel- és külterületi földutak felújítása érdekében, amennyiben az
önkormányzat által pályázaton nyert gréder alkalmas lesz a meglévő, tömörített kő útalap
fellazítására, vizsgálja meg henger tartós használatba vételének lehetőségét, amennyiben a
tartós használatba vétel nem jár eredménnyel, úgy hatalmazza fel a polgármestert, hogy
árajánlatokat kérjen be erre a célra, a megfelelő paraméterű henger gyártásával foglalkozó
vállalkozásoktól, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
105/2013.(III.26.) Kt.sz. határozat
Bel- és külterületi földutak felújításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi bel- és külterületi földutak felújítása
érdekében, amennyiben az önkormányzat által pályázaton nyert gréder alkalmas lesz a
meglévő, tömörített kő útalap fellazítására:
- megvizsgálja a fellazított utak kiegyenlítésére alkalmas henger a Mezőhegyesi Állami
Ménes Kft-től, vagy a Harruckern János Közoktatási Intézménytől történő tartós
használatba vételének lehetőségét;
- amennyiben a tartós használatba vétel nem jár eredménnyel, úgy felhatalmazza a
polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be erre a célra, a megfelelő paraméterű henger
gyártásával foglalkozó vállalkozásoktól
Felkéri a polgármestert, hogy a bel- és külterületi utak felújítására tett intézkedéséről,
valamint annak eredményéről számoljon be a testület előtt.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi téma: Élővíz csatornán történő csónakázás lehetősége
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
hogy az élővíz csatornán történő csónakázás lehetőségeiről tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József, műszaki csoportvezető: Felvette a kapcsolatot az élővíz csatornát üzemeltető
Marosvíz Kft. ügyvezető igazgatójával, Miskucza Péter Úrral, aki tájékoztatta arról, hogy az
élővíz csatorna állami tulajdonban van, a kezelői jog a Dél-Békési Vízgazdálkodási Társulaté,
a vízjogi engedély a Marosvíz Kft-jé, a szolgáltatást igénybe vevő a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. A vízjogi létesítési engedély alapján kizárólag öntözésre, és
belvízelvezetésre van lehetőség az élővíz csatornán. Minden más tevékenységre a vízjogi
létesítési engedély módosítását követően van lehetőség. Az ügyvezető úr véleménye szerint az
élővíz csatornán történő csónakázásra sem jogilag, sem gyakorlatilag nincs lehetőség. Többek
között azért, mert 1-3 kilométerenként az élővíz csatornában olyan műtárgyak találhatóak,
amelyek nagyteljesítményű szivattyúkkal vannak ellátva, veszélyesek, és olyan
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vízszintingadozások vannak a csatornában, amelyek korlátozhatják ezt a tevékenységet.
Amennyiben a testület szándéka továbbra is fennáll ez irányba, úgy a fent említett működtetői
körrel kell egyeztetni. Az ügyvezető igazgató úr nem tartja elképzelhetőnek, hogy
megvalósítható az élővíz csatornán történő csónakázás.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy a testület fenntartások
nélkül adhat a Miskucza Péter úr véleményére. Javasolja, vegyék tudomásul, hogy az élővíz
csatornán történő csónakázásnak nincs sem jogi, sem gyakorlati lehetősége. Kéri, 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:
106/2013.(III.26.) Kt.sz. határozat
A mezőhegyesi élővíz csatornán történő csónakázás lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy nincs sem jogi, sem gyakorlati
lehetősége a mezőhegyesi élővíz csatornán történő, turisztikai célú csónakázásnak.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
12. napirendi téma: Temetői urnasírhely kialakítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
hogy a temetői urnasírhely kialakításának lehetőségéről tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József, műszaki csoportvezető: A költségvetésbe beépítésre került egy
meghatározott összeg a temetőben elvégzendő feladatokra. A testület a korábbi ülésén
javaslatot kért az új urnasírhely kialakításának műszaki megoldására. Új urnasírhely
kialakítását a főbejárat mellett új téglakerítés megépítésével oldanák meg, oly módon, hogy a
kerítés a közterület felé kerítésként funkcionálna, a temető belső részén pedig új urnasírhely
kialakításának megfelelően kerülne kiépítésre. Amennyiben szükséges, úgy a temető irányába
bővíthető lenne – úgynevezett harántfalakkal – az urnasírhely. Ennek az elképzelésnek a
műszaki, pénzügyi kidolgozására kér felhatalmazást.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Pénzügyi Bizottság az ismertetett
elképzelést megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő: A bizottság ebben a kérdésben nem tett javaslatot. Az
elképzelést jónak tartja. Az új urnasírhely kialakítása nélkülözhetetlen, mivel a jelenlegi
urnahelyek beteltek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az elképzelést Ő is rendkívül jó ötletnek tartja.
Kéri, akinek az új urnasírhely kialakítására esetleg más javaslata van, azt tegye meg. Mivel
egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület urnasírhelyeket
alakítson ki a mezőhegyesi köztemetőben, annak műszaki megoldását, pénzügyi tervét
dolgoztassa ki, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:

30

107/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
Urnasírhely kialakításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete urnasírhelyeket alakít ki a mezőhegyesi köztemetőben
a főbejárat melletti leendő kerítés szerkezetébe illeszkedő módon.
Felkéri a polgármestert, hogy az urnasírhely kialakításának műszaki megoldását, pénzügyi
tervét dolgoztassa ki, és azt terjessze a testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
13. napirendi téma: A József Attila ÁMK épület falainak páralecsapódás miatti
penészedéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila
ÁMK épület falainak páralecsapódás miatti penészedéséről szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Kolozsi József, műszaki csoportvezető: Az írásos tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni A
probléma észlelését, és jelzését követően azonnal nekiláttak a penészedés
megakadályozásához, az ÁMK vezetője tájékoztatta a testületet arról, hogy milyen módon. A
további penészedés megakadályozása érdekében megoldási javaslatot kérve felvette a
kapcsolatot a DER Bt-vel, amely a környék – véleménye szerint – legmegbízhatóbb
szigeteléstechnológiai cége. A DER Bt. szakemberei műszeres vizsgálattal állapítják meg,
hogy az automata szellőztető berendezéssel kellő eredmény érhető-e el, vagy sem.
Amennyiben ezzel a rendszerrel nem érhető el kellő eredmény, úgy javaslatot kérnek a
probléma megoldására. Végleges megoldást azonban csak a homlokzat teljes hőszigetelése
jelentene, amely igen nagy forrásigényű. Ennek kivitelezése kizárólag pályázaton keresztül
valósítható meg.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az elmúlt időszakban az ország számos
iskolája élt a nyílászárók cseréjével, és hasonló problémákkal küzd, mint a mezőhegyesi
iskola. Javasolja, hogy jelezzék az országgyűlési képviselő felé, valamint az önkormányzati
érdekképviseleti szerv felé, hogy amennyiben nincs uniós pályázati forrás, úgy országos
pályázattal segítsék a hőszigetelést, tekintettel arra, hogy az nem egyedi eset. Javasolja, hogy
az automata szellőztető berendezést legalább egy tantermen próbálják ki.
Tarkó Gábor képviselő: Megoldást jelenthet a páramegkötő rendszer is, amely tapasztalatok
szerint szintén hatásosan szünteti meg a penészedést, tudomása szerint megfelelő hatásfokkal
rendelkezik. Az automata rendszer igen költséges, ha minden tanteremben ezt alkalmaznák, a
páramegkötő annál sokkal olcsóbb lenne.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A két megoldási javaslatot párhuzamosan
lehetne kipróbálni egy-egy tanteremben. Hosszú távon a hőszigetelés jelent megoldást, így
mindenképpen szorgalmazza a pályázati kiírások sürgetését. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési Központ épület falain tapasztalható
páralecsapódás miatti penészedés megakadályozása érdekében lehetséges megoldásként 1
tanteremben nyílászáróba beszerelhető AERECO automata szellőztető berendezést, 1
tanteremben belső páramentesítő eszközt helyezzen el, továbbá kérje fel az országgyűlési
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képviselőt, hogy a települési önkormányzatok által üzemeltetett oktatási intézményekben
felmerülő hasonló problémák megoldására kormányzati forrásokat keressen, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
108/2013.(III. 26.) Kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK épület tantermeiben kialakult penészedés megakadályozásáról
1.) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ
épület falain tapasztalható páralecsapódás miatti penészedés megakadályozása érdekében
lehetséges megoldásként:
- 1 tanteremben nyílászáróba beszerelhető AERECO automata szellőztető berendezést;
- 1 tanteremben belső páramentesítő eszközt helyez el.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, kérje fel az országgyűlési képviselőt,
hogy a települési önkormányzatok által üzemeltetett oktatási intézményekben felmerülő
hasonló problémák megoldására kormányzati forrásokat keressen.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
14. napirendi téma: Polacsik Attila temetői lakás megvásárlására irányuló kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Polacsik Attila
temetői lakás megvásárlására irányuló kérelméről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az ingatlan
értékesítését javasolja az előterjesztésben szereplő 2. javaslatnak megfelelően, azaz
„földhivatali eljárással ún. „egyéb önálló ingatlant” lehet kialakítani, mely kizárólag a
felépítményt tartalmazza, önálló tulajdoni lapja lesz, de nem tartozik hozzá telekingatlan.”
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben a bizottság által javasolt
értékesítést fogadják el, úgy az ingatlan megközelítése érdekében szolgalmi jogot kell
biztosítani a tulajdonosnak, egy, a lóversenypálya felőli út kialakításával. Mivel az elmúlt
ülésen a testület az épület bontását rendelte el, így a határozat azon pontját vissza kell vonni.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 74/2013.(II.26.) Kt. sz.
határozatának 3., és 4. pontját vonja vissza, és értékesítse az önkormányzat tulajdonában lévő
Mezőhegyes, 783 hrsz-ú temetőben lévő üresen álló lakóház ingatlan, egyéb önálló
ingatlanként, ennek érdekében rendelje meg az ingatlanforgalmi értékbecslést és az
energetikai tanúsítványt, valamint indítsa meg a telekalakítási eljárást, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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109/2013.(III. 26.) Kt. sz. határozat
A 74/2013.(II.26.) Kt. sz. határozat 3. és 4. pontjának a visszavonása,
és a temetői lakás értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 74/2013.(II.26.) Kt. sz. határozatának 3., és 4.
pontját – melyben az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hársfa u. 6. szám alatti
bérlakás bontását rendelte el - tekintettel annak rossz műszaki állapotára - valamint a
bontásából használható téglát felajánlotta a Harruckern János Közoktatási Intézmény
Mezőhegyesi Szakképző Iskola és Kollégiumnak az általa tervezett kerítés felújításához –
visszavonja.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, 783 hrsz-ú temetőben lévő üresen álló lakóház ingatlant, egyéb önálló
ingatlanként. Ennek érdekében megrendeli az ingatlanforgalmi értékbecslést és az energetikai
tanúsítványt, valamint megindítja a telekalakítási eljárást.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést az eladási ár meghatározása érdekében terjessze
a képviselő-testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a 2. bekezdésben foglaltakra: 2013. május 28.
15. napirendi téma: Vízterhelési egységdíjak
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a vízterhelési
egységdíjakról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság – mivel a testületnek
egyetértési joga nincs – tudomásul veszi a vízterhelési egységdíjakat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Alföldvíz Regionális Vízközmű-szolgáltató
Zrt. kérte, hogy a testület gyakorolja egyetértési jogát a kezdeményezett vízterhelési díjak
bevezetéséhez. Mivel az önkormányzatnak nincs árhatósági jogköre, így egyetértési jogot sem
gyakorolhat, ezért csak tudomásul veheti azt. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület vegye tudomásul az Alföldvíz Zrt. által Mezőhegyes vonatkozásában 2013. április 1jétől alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
110/2013.(III.26.) Kt.sz. határozat
Vízterhelési egységdíjak tudomásulvétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Alföldvíz Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága (Békéscsaba, Dobozi út 5.) 22/2013. (II.20.) sz.
határozatával elfogadott, 2013. április 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat
Mezőhegyes város vonatkozásában az alábbi megosztás szerint hárítja át: (Áfa nélküli
értékek!)
Lakossági fogyasztó 16,30 Ft/m3, Önkormányzati fogyasztó 16,30 Ft/m3, Hatósági díjas
fogyasztó 24,50 Ft/m3, Szippantott szennyvíz után 36,70 Ft/m3.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. március 31.
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16. napirendi téma: Árpási Erzsébet lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Árpási Erzsébet
lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja Árpási
Erzsébet lakásbérleti jogviszonyának a meghosszabbítását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Templom u. 3/1. szám alatti 82 m2es, 3 szobás, összkomfortos társasházi bérlakásra költségelven, határozott időre 2013. április
1. napjától 2018. március 31. napjáig Árpási Erzsébet Mezőhegyes, Templom u. 3/1. szám
alatti lakost bérlőként jelölje ki, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
111/2013. (III. 26.) Kt. sz. határozat
Árpási Erzsébet lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
Templom u. 3/1. szám alatti 82 m2-es, 3 szobás, összkomfortos társasházi bérlakásra
költségelven, határozott időre 2013. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig Árpási
Erzsébet Mezőhegyes, Templom u. 3/1. szám alatti lakost bérlőként kijelöli. A bérleti díjat az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
11/2006.(III.28.) önkormányzati rendelet 40. §-ában foglaltak alapján 2013. évben 464.Ft/m2/hó összegben állapítja meg. A bérleti díj a hivatkozott rendelet 40. §- a módosításáig
érvényes. A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a hivatkozott rendelet 8. § (1)
bekezdése értelmében köteles 6 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot megfizetni.
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés bérbeadásra vonatkozó feltételek szerinti
megkötésére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 1. a bérleti szerződés megkötésére
17. napirendi téma: Dr. Kerekes György társbérlet iránti kérelme (Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 20. szám alatti ingatlan „E” jelű helyisége használata)
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Dr. Kerekes
György társbérlet iránti kérelméről szóló előterjesztést, mely a Mezőhegyes, Kozma F. u. 20.
szám alatti ingatlan „E” jelű helyiség társbérlői használatára irányul. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a jelenlegi bérlőnek, Dr.
Kerekes Györgynek 108 ezer forint bérleti díj, plusz közüzemi díj tartozása van, valamint az
önkormányzat tulajdonát képező laptoppal továbbra sem számolt el. Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A bérlőtárs, Dr. Deák György rendben
fizeti a bérleti díjat, Dr. Kerekes György tartozása akkora tevődik, amikor még egyedül
bérelte a helyiséget, ennek több mint egy éve.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Jelenleg dr. Deák György végzi a tevékenységét a
helyiségben, ott praktizál, Ő rendben fizeti a bérleti díjat. Azért kérték a társbérletet, mivel a
Dr. Deák György akkor tud fizetni, ha az Ő nevére állítja ki az önkormányzat a számlát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ebben az esetben kössenek szerződést Dr.
Deák György Úrral, a Dr. Kerekes Györggyel kötött szerződést tartozása miatt az
önkormányzat felmondhatja.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Ebben az esetben a helyiség bérbeadását meg kell
pályáztatni, ennek lefutási ideje meglehetősen hosszadalmas.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ennek tudatában javasolja, hogy a testület
engedélyezze a társbérlet létrejöttét. Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja, a testület járuljon hozzá, hogy Dr. Deák György
bérlőtársként a helyiséget használhassa.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá, hogy Dr. Kerekes György bérlő Dr. Deák György ügyvédet a Kozma
F. u. 20. szám alatti ingatlan „E” jelű helyiségébe bérlőtársként befogadja, feltéve, hogy a
bérlőtárs elfogadja, nyilatkozatban rögzíti, hogy a bérlő szerződésének megszűnése esetén
cserehelyiségre nem tart igényt, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
112/2013. (III.26.) Kt. sz. határozat
Dr. Kerekes György által bérelt, Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 20. szám alatti „E”
jelű helyiség társbérlői használata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet 59. §
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Kerekes György bérlő Dr. Deák György Orosháza,
Kossuth utca 2-4. szám alatti lakos ügyvédet a helyiségbe bérlőtársként befogadja, feltéve,
hogy a bérlőtárs az önkormányzati rendelet 59. §-ában foglalt feltételeket elfogadja, azaz
nyilatkozatban rögzíti, hogy a bérlő szerződésének megszűnése esetén cserehelyiségre nem
tart igényt. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérbeadásra vonatkozó szabályok szerint a
bérleti szerződést e határozat figyelembevételével kösse meg.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 1.
18. napirendi téma: Az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adásának
díja
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzati
tulajdonú termőföldek haszonbérbe adásának díjáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
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Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a
testület az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díj mértékét változatlan, 3,Ft/m2/év összegben határozza meg. Javasolja továbbá, hogy a jövőben a bérleti szerződéseket
október 31-ei lejárattal kösse meg.
Veres Zoltán alpolgármester: A termőföldek bérbeadásából mekkora az önkormányzat éves
szintű bevétele?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Körülbelül 1 millió forint.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Viszonylag kevés területről van szó, mely az idei évtől
csökkeni is fog.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy megkeresés érkezett azon
kiskertek bérlői részéről, akikkel az önkormányzat felbontotta a szerződést, mivel azt a
területet bérbe adta az önkormányzat a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. részére.
Korábban egy fő nyújtotta be kárigényét, amelyet a testület meg is ítélt. Ezzel az igénnyel
több volt bérlő is élni fog.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Annyiban kívánja az alpolgármester urat kijavítani,
hogy az önkormányzat nem bontotta fel a szerződéseket a bérlőkkel, mivel nem is volt élő
szerződésük azokra a területekre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bérlőknek december 31-ével lejárt a
szerződésük, és mivel az önkormányzat bérbe adta az érintett területet, így nem kötött új
szerződést, de a talajelőkészítő munkálatok költségére igényt tartanak. A korábban bérbe adott
területek egy részét az önkormányzat a közmunkaprogram keretében műveli a továbbiakban,
ezért is csökken a bérbeadásból származó bevétel az idei évben. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a testület az önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat által nem művelt,
2.200 m2 alatti nagyságú termőföldek haszonbérleti díjának mértékét 3,- Ft/m2/év összegben
határozza meg, továbbá a földterületekre irányuló mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseket
2013. október 31-ei lejárattal kösse meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
113/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat
Az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adásának díja
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat
által nem művelt, 2.200 m2 alatti nagyságú termőföldek (kertek) haszonbérleti díjának
mértékét – figyelemmel a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény 112. § (1) bekezdésére és 452. §- ára - 3,- Ft/m2/év összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013-as évben a földterületekre irányuló mezőgazdasági
haszonbérleti szerződéseket 2013. október 31-ei lejárattal, a fent meghatározott díjtétel
alkalmazásával kösse meg.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 30. a szerződések megkötésére
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19. napirendi téma: Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az óvodai beíratás
időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság az óvodai beíratás időpontjával egyetért, javasolja annak az
előterjesztésben szereplő időpontban történő meghatározását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, egyéb
javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az óvodai beíratás időpontját 2013. május 6-ától 8áig, 900–1600 óráig állapítsa meg, melynek helye a József Attila Általános Művelődési
Központ, Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca. 17. szám alatti óvodája, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
114/2013. (III. 26.) kt. sz. határozat
Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti közneveléséről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján az óvodai beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 2013.
május 6-ától 8-áig, 900–1600 óráig. A beiratkozás helye: a József Attila Általános
Művelődési Központ, Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca. 17. szám alatti óvodája.
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás idejét hirdetményben közzétegye a városi
havilapban, a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az ÁMK portáján és
óvoda három telephelyén.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő a hirdetmény közzétételére: 2013. április 5.
20. napirendi téma: Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
évi közbeszerzési terve
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja az
önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület Mezőhegyes Város Önkormányzata 213. évi közbeszerzési tervét a
határozati javaslatnak megfelelően fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
115/2013. (III. 26.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 33. §
alapján Mezőhegyes Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Közbeszerzés típusa
Közbeszerzés megnevezése

Értékhatár
szerint

Eljárási
típus
szerint

Egyéb
eljárás
alapján

Nemzeti

Nyílt
eljárás

egyszerű
eljárás

Tervezett nettó
költség (Ft)

Várható
kezdési
időpont

151 181 102

2013.

Árubeszerzés
Építési beruházás
Épületenergetikai fejlesztések
és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása
Szolgáltatás megrendelés
-

Felelős a terv végrehajtásáért: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
21. napirendi téma: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2011.(XI.30.)
önkormányzati rendelet
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület a 2013. február 26-ai ülésén kérte,
hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet esetleges módosítását jelen
ülésen vitassák meg. Kéri a bizottságok véleményét arra vonatkozóan, hogy javasolják-e a
rendelet módosítását.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta a rendelet
esetleges módosítását, azt nem javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság nem javasolja a rendelet módosítását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2011.(XI.30.) önkormányzati
rendeletet ne módosítsa, 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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116/2013. (III. 26.) kt. sz. határozat
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet
változatlanul hagyásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
23/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében megállapított mentességre
jogosultak körén, illetve ezen bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatárokon nem
kíván módosítani.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
22. napirendi téma: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
önköltségéről és a térítési díjról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az előterjesztés a tegnapi bizottsági ülésen
került kiosztásra. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. március 21-én tartotta ülését,
így ezen előterjesztést nem állt módjában megtárgyalni. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolja az
egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet
módosítását. Javasolja, hogy a testület ne változtasson a 2012. évben megállapított térítési
díjakon.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét
2013. évre az előterjesztésnek megfelelően – étkeztetés 785,- Ft/fő/nap, házi segítségnyújtás
0,- Ft/fő/nap, nappali ellátás 518,- Ft/fő/nap – állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
117/2013. (III. 26.) kt. sz. határozat
Intézményi térítési díjakról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 115. §-a értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások szolgáltatási önköltségét 2013. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
étkeztetés
785,- Ft/fő/nap
házi segítségnyújtás
0,- Ft/fő/nap
nappali ellátás
518,- Ft/fő/nap
A képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012.(II.29.)
önkormányzati rendeletben 2012. évre meghatározott intézményi térítési díjakon nem
változtat.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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23. napirendi téma: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
javaslata a Centrál termeinek elnevezésére
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság a 2013. március 25-ei ülésén javaslatot tett a Centrál termeinek az
elnevezésére. Felkéri az elnök urat, hogy a bizottság javaslatát tolmácsolja a testület felé.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság 4 terem elnevezésére a következő javaslatot teszi: a dísztermet Kozma
Ferencről neveznék el, a további 3 termet Gluzek Gyuláról, Ruisz Ferencről, valamint Battha
Sándorról. Kéri Tarkó Gábor képviselő urat, hogy egy-egy mondattal indokolja a bizottság
javaslatát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Legjobb tudomása szerint, és személyes
meggyőződése alapján Mezőhegyesen Tarkó Gábor képviselő úr az egyetlen, aki ebben a
kérdésben autentikus tájékoztatást tud nyújtani.
Tarkó Gábor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja:
Nagyon sok szempontot vettek figyelembe a személyek kiválasztásánál. Elsődleges szempont,
hogy a városhoz, az eszmei községhez kötődjenek. Meggyőződése szerint ez a négy személy
tett legtöbbet a városért. Véleménye szerint ezek a személyek nem kapják meg azt a
megérdemelt figyelmet, amely a jelen korban kijár nekik. Kozma Ferencet, és Gluzek Gyulát
nem kívánja hosszan méltatni, hiszen sokan tisztában vannak a munkáságukkal. Kozma
Ferencnek személyes kötődése is van az épülethez. Gluzek Gyula kortársaként 1876-tól a
Ménesbirtok élén állt, a dualizmus nyugalmi időszakának nagy legendája volt. A cukorgyár,
szeszgyár, kendergyár, malom, szociális intézmények megalapítója. Ruisz Ferenc volt a
település eszmei község, a polgári település első bírója, polgármestere 1884-ig. A haláláig
Mezőhegyesen élt. 1906-ban halt meg, és itt temették el. Ruisz Ferenc fia Ruisz Gyula, aki
ismertebb volt, Mezőhegyesen utcát is neveztek el róla, pedig döntően nem itt fejtette ki
tevékenységét. 1900-ban a Bábolna, 1906-ban a Kisbéri Intézetnek volt az igazgatója. Ruisz
Ferenc, volt igazgatósági titkár, gazdasági vezető, kerületközponti vezető, de elsősorban, mint
a település első polgármestere megérdemelné, hogy termet nevezzenek el róla. Battha Sándor
az I. világháború utáni idők, ménesi gazdaság újjáépítője volt, Ő is magas pozíciókat töltött
be. A belsőfecskési kerület igazgatója, majd 1921-től jószágigazgató, majd 1929-től az állami
ménes főigazgatója volt. Korábban a Petőfi sétány a Battha sétány nevet viselte, sajnálatos
módon a II. világháborút követően Battha Sándor neve háttérbe szorult, feledésbe merült.
Korban a másik három személyhez közel áll, méltó arra, hogy a Centrál épület egy terme az Ő
nevét viselje. Több személy neve felmerült, nehéz volt a döntés, végül úgy ítélte meg a
bizottság, hogy ez a négy személy alkalmas a termek neveinek a viselésére. A termekre a
kiválasztott személy arcképével, és rövid életrajzzal ellátott táblát helyeznének el, ily módon
állítanának emléket ezen személyeknek a Centrál épületében.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a véleményeket, aki nem ért egyet a
javasolt személyekkel, úgy a további javaslatokat.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Kozma Ferenc és Gluzek Gyula személyét maximálisan
támogatja, a másik két terem elnevezésére ellenben mást javasolna. Figyelemmel Mezőhegyes
elmúlt 60-80 évére, István Pál, Szász István, Göde Hubert, id. Csanádi István legalább annyit
tettek a városért, mint a fent említett személyek. Javasolja, hogy a termek elnevezését
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napolják el, gondolják át alaposan a döntést, azzal nincsenek elkésve. Vizsgálják meg, kik
azok a valóban mezőhegyesi személyek, akiknek a nevét e nemes célra felhasználhatják.
Tarkó Gábor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja:
Rendkívül sok név – 20-30 személy – közül választották ki e 4 személyt. Azt is figyelembe
vették, hogy a személyek a Centrál megépítéséhez, illetve az eszmei község megalapításához
közeli időpontban tevékenykedjenek. Az 1956-osok közül is választhattak volna, de az korban
későbbre tehető. Csak 4 terem elnevezésére tehettek javaslatot, míg híres személyből
Mezőhegyesen nagyon sok van. Igyekeztek valamilyen elv szerint sorrendet felállítani.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Ügyrendi Bizottság valóban sok név közül
választotta ki azt a négyet, különböző szempont szerint igyekezett sorrendet felállítani. Egy
bizottságot azért bíznak meg, mivel ő ért az adott feladathoz a leginkább. A döntés nincs
elhamarkodva, mivel már az előző – februári ülésen lett volna aktuális – testületi ülésen a
bizottság haladékot kért a javaslat megtételéhez.
Veres Zoltán alpolgármester: Egyetért Csomós Zsuzsanna képviselő által elmondottakkal.
Kozma Ferenc és Gluzek Gyula személyét nem vitatja, Ők a leginkább méltóak a Centrál
termeinek az elnevezésére. Célszerű lenne a további két jelöltet a városért a XX. században
tevékenykedők közül kiválasztani, ezáltal ilyen módon is megörökíthetnék a nevüket. Ő is
javaslattal élt a bizottság felé. Nem vonja kétségbe a bizottság hozzáértését e kérdésben, de ne
hamarkodják el azt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottság megvitatta az alpolgármester úr
javaslatát, az elnök úr ismertette a bizottság előtt.
Tarkó Gábor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagja:
Nem kötelező a bizottság javaslatát elfogadni, amennyiben vitatható, úgy kérjék ki a lakosság
véleményét e kérdésben. Javasolja, tartsanak közvéleménykutatást, hogy a lakosság kit tart
erre a célra érdemesnek. A XX. századi személyek messze állnak a Centrál megépítésétől, és
attól a kortól. Mivel a Centrálról van szó, így azon személyekre esett a választás, akik ez
időtájban tevékenykedtek, amikor az felépült.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele,
egyéb javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Centrál épület termeinek elnevezésére
közvéleménykutatást végeztessen, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 2 szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Centrál épület termeinek elnevezésére vonatkozó döntését halassza el, jelen ülés
napirendjéről vegye el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 3 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát fogadja el, a
Centrál termeit az alábbi személyekről nevezze el: Kozma Ferenc, Gluzek Gyula, Ruisz
Ferenc, valamint Battha Sándor, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
118/2013. (III. 26.) kt. sz. határozat
A Centrál épület termeinek az elnevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság javaslatát elfogadva, a Centrál termeit az alábbi személyekről nevezi el:
Díszterem: Kozma Ferenc,
Tárgyaló: Gluzek Gyula,
Tárgyaló: Ruisz Ferenc,
Tárgyaló: Battha Sándor
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. Az egészségügyi ellátási terület módosításának kezdeményezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A helyben történő vérvétel kérdésében újra
tárgyalást folytatnak Dr. Guti Pál háziorvos úr, és Dr. Varga Sándor úr, az Orosházi Kórház
Gyermekosztályának osztályvezető főorvosának kezdeményezésére. A gyermekorvos
rendkívül aggályosnak tartja, hogy 2-3 nap múlva kap véreredményt. Amennyiben
Orosházára szállítanák be közvetlenül a mintát, úgy egy napon belül eredményt kapnának.
Felkereste e kérdésben az orosházi kórház főigazgatóját, valamint gazdasági vezetőjét. Az
ÁNTSZ döntése értelmében Mezőhegyes a járóbeteg-ellátás tekintetében Mezőkovácsházához
tartozik. A mezőkovácsházai rendelőintézet vezetője nem támogatta a vérvétel helyben
történő bevezetését, szemben az orosházai kórházzal. Az önkormányzatnak vállalnia kell –
amennyiben a helyben történő vérvételre lehetőséget kapnak – heti két alkalommal a levett
vér beszállítását az orosházai kórházba. Kedden és csütörtökön kerülne sor a vérvételre Dr.
Guti Pál rendelőjében, 7 és 8 óra közötti időben. Az a személy venné le a vért, aki
Tótkomlóson, és a vérvételt követően vele együtt be kell szállítani a vért Orosházára. A
vérvételhez és a szállításhoz szükséges eszközöket az orosházai kórház biztosítja. A
mezőhegyesiek szempontjából más orvosok szerint is nagy előrelépés lenne. A helyben
történő vérvételre csak akkor kerülhetne sor, ha az ÁNTSZ módosítaná az ellátási területet,
azaz engedélyezné, hogy Mezőhegyes Orosházához tartozzon. A Kórház igazgatójának
javaslata, hogy éljenek a lakosság véleményének a kikérésével. Ezt a kérdést Ő is
közvéleményre számot tartónak ítéli meg. Első lépésként javasolja, hogy kérjék ki a lakosság
véleményét arról, hogy a járóbeteg-ellátás területén Orosházához tartozzon-e Mezőhegyes.
Személy szerint támogatja az elképzelést. Kimutatások alapján Mezőhegyesről nagyon sok
beteg Orosházára jár vérvételre, függetlenül attól, hogy Mezőkovácsházához tartozik a város.
Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy foglalkozzanak-e a kérdéssel, indítsanak-e
közvéleménykutatást.
Rajos István képviselő: Mindenképpen foglalkozni kell a kérdéssel, a vérvétel helyben
történő levétele hasznára válhat a mezőhegyesieknek. Van-e egyéb előírás a vér szállítására,
megfelelnek-e minden kritériumnak?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A vér vételéhez és szállításához szükséges
eszközöket a kórház biztosítja, amely megfelel az előírásoknak. Amennyiben a testület
egyetért a lakosság véleményének a kikérésével, úgy azt megfogalmazzák, majd a képviselők
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részére megküldi a véleményüket kérve. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület tartson közvéleménykutatást, melyben kérje a lakosság véleményét arra
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület kezdeményezze-e a járóbeteg-szakellátási terület
módosítását, az ellátás áthelyezését Mezőkovácsházáról Orosházára annak érdekében, hogy
Mezőhegyes városban helyben, dr. Guti Pál háziorvos rendelőjében heti két napon (kedden és
csütörtökön) a vérvétel lehetősége biztosított legyen, a lakosság véleményét aláírásgyűjtéssel,
valamint sms-en történő szavazással kérje ki, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
119/2013.(III.26.) kt. sz. határozat
Az egészségügyi ellátási terület módosításának kezdeményezéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló
2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az ellátási terület
módosítása iránti kérelmet nyújthat be.
Közvéleménykutatást tart, melyben kéri a lakosság véleményét arra vonatkozóan, hogy a
képviselő-testület kezdeményezze-e a járóbeteg-szakellátási terület módosítását, az ellátás
áthelyezését Mezőkovácsházáról Orosházára annak érdekében, hogy Mezőhegyes városban
helyben, dr. Guti Pál háziorvos rendelőjében heti két napon (kedden és csütörtökön) a vérvétel
lehetősége biztosított legyen. A lakosság véleményét aláírásgyűjtéssel, valamint sms-en
történő szavazással kéri ki.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a közvéleménykutatás lefolytatásához tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Magyar Tibor képviselő: Ez azt jelenti, hogy a város egészségügyi ellátás területén
Orosházához tartozna? Amennyiben a lakosság egyetért a kérdéssel, úgy minden egyes
vizsgálattal Orosházára kell utazni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tudomása szerint, annak ellenére, hogy
jelenleg Mezőkovácsházához tartozik a város járóbeteg szakrendelés tekintetében, vannak,
akik Orosházára utaznak, és fogadja mindkét település a betegeket. Fordított esetben is
ugyanaz a helyzet állna fenn.
Magyar Tibor képviselő: A közvéleménykutatásba érdemes lenne bevonni a másik két
háziorvost is. Hagyjanak megfelelő időt a közvéleménykutatás lebonyolításához, hogy
mindenki számára eljusson a kérdés.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A másik két háziorvos véleményét még nem
kérte ki, de korábban ellenezték a helyben történő vérvételt. A kezdeményező két orvost
mindenképpen bevonják a közvéleménykutatásba. Korábban erről a kérdésről nem volt módja
tájékoztatni a testületet, mivel a kezdeményezésre a választ közvetlenül az ülést megelőzően
kapta meg. Véleménye szerint mindenképpen a lakosok véleményét kell kikérni, hogy mit
tartanak előnyösebbnek. A kérdést minden fórumon, széles körben közzé teszik, a helyi
lapban, a honlapon, kérdőív mellé tájékoztatót csatolnak, és sms formájában is szavazhatnak a
kérdésről a lakosok. Amennyiben szükséges, tájékoztatót tart a lakosságnak a kérdésről, a
kezdeményező orvosokkal együtt.
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2. A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetőinek távozásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a testületet, hogy a
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ két vezetője, Kukucska Józsefné nyugdíjba
vonulása miatt, valamint Nagy János közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetése
miatt távozott az intézményből. Nagy János egy békésebb, nyugalmasabb munkahelyet talált a
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Mezőhegyesi részlegénél. A közalkalmazotti
jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárult, az április 1-jével
szűnik meg az önkormányzatnál.
Nagy János, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetője: Közel egy éve
elhatározta, hogy valóban egy békésebb, nyugalmasabb munkahelyet kíván választani.
Megpályázta az álláshelyet, és a négy jelölt közül Őt választották. Az lényegesen kisebb
intézmény, kisebb feladattal, úgy gondolja, nyugalmasabb is egyben. Ezt követően
megpróbálja a szaktudását a betegélelmezésben kamatoztatni. További sikeres munkát kíván
erőben, egészségben a polgármester asszonynak, az alpolgármester uraknak, a képviselőknek,
és a jelenlévőknek. Úgy véli, az intézményben szép, és nagy dolgok történtek, rendkívül nagy
beruházás valósult meg az elmúlt időkben. A Centrálban 20 éven keresztül dolgozott, az
elmúlt 8 évben, kezdetben, mint étteremvezető, majd étterem igazgató.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Sajnálja azt a feszített, elmúlt két évet, de
minden igyekezetükkel azon voltak, hogy átvészeljék ezt az időszakot, és megmentsenek
minden egyes munkahelyet. Jó egészséget kíván.
Nagy János, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetője: Az elmúlt időben
nagyon sok, izgalmas testületi ülésen vett részt. Köszönettel tartozik a polgármester
asszonynak, és a testületnek, hogy sem a Centrálban, sem a többi intézménynél nem került sor
elbocsátásokra, sikerült a munkahelyeket megőrizni. Úgy gondolja, hogy a Centrálban
mindenki munkájára szükség van.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület ismerje el, és köszönje meg Kukucska Józsefnének, valamint Nagy Jánosnak a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központban végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkáját,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta. A határozatokat a polgármester kihirdette:
120/2013.(III.26.) kt. sz. határozat
Kukucska Józsefné munkájának az elismerése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nyugdíjba vonulása alkalmából elismerését és
köszönetét fejezi ki Kukucska Józsefnének, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ volt
igazgatóhelyettesének a több évtizedes, és lelkiismeretes munkájáért.
Kívánja, hogy nyugdíjas éveit családja körében egészségben töltse.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület elismerését, és köszönetét tolmácsolja az érintett felé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 5. a határozat továbbítására
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121/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Nagy János, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetője
munkájának az elismerése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki Nagy Jánosnak, a
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezetőjének a több évtizedes lelkiismeretes
munkájáért. A jövőben jó egészséget, sikereket és kitartást kíván új munkahelyén.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület elismerését, és köszönetét tolmácsolja az érintett felé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 5. a határozat továbbítására
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az intézményvezetői álláshelyet megpályáztatják, vagy van
egyéb megoldás a vezető helyettesítésére?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
átszervezésre kerül. Elképzelések között szerepel, hogy a jövőben a Centrált fokozatosan
beintegrálják a József Attila ÁMK-ba. Az átszervezés miatt nem lenne célszerű pályázatot
kiírni az intézmény vezetői álláshelyére. A József Attila ÁMK intézményvezetői álláshelyére
azonban ki kell írni a pályázatot, mivel a jelenlegi megbízás 2013. augusztus 15-éig szól. A
Centrál vezetőjének helyettesítését átmenetileg úgy oldják meg, hogy Mezőfi Attila, mint
vezető helyettes ellátja az intézményvezetői feladatokat, és Csokán Anita, aki rendelkezik
vezetői képesítéssel, a munkáltatói jog kivételével ugyanazokat a feladatokat látja el, mint a
távozó Nagy János. Augusztus 15-éig ezt a megoldást látták a legoptimálisabbnak.
3. Nemdohányzó közterületekről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi
Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete Mezőkovácsházai Kirendeltségétől
megkeresés érkezett, amelyben tájékoztatják a testületet, hogy a nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény szerint a helyi önkormányzat közterületet nem dohányzó közterületté nyilváníthat.
A kirendeltség kéri a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy melyek ezek a közterületek. Az
önkormányzat jelenleg ilyen közterülettel nem rendelkezik. Kéri a véleményeket arról, hogy
foglalkozzanak-e a kérdéssel, jelöljenek-e ki Mezőhegyes közterületein nemdohányzó
helyeket?
Krcsméri Tibor képviselő: Maximum a játszóterek környékét jelöljék ki.
Veres Zoltán alpolgármester: Nem tartja példamutatónak, sokkoló látvány, ha a
pedagógusok az iskola környékén, a gyerekek előtt dohányoznak. Az ÁMK környéke lehetne
egy nemdohányzó hely.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Borzasztó látványnak tartja az utcákon,
játszótereken csomókban heverő cigarettacsikkeket.
Tarkó Gábor képviselő: Vannak olyan helyek, ahol evidens lenne, ha az emberek nem
gyújtanának rá. Mindenképpen kell kijelölni nemdohányzó helyeket. Milyen szankciókkal
sújtható, ha valaki megsérti a tilalmat?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet
készíttessék elő, és abban meghatározásra kerülnek a szankciók is. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény szerint az önkormányzat rendeletben közterületet
nem dohányzó közterületté nyilváníthat felhatalmazza a jegyzőt, hogy az arról szóló rendelet45

tervezetet készítse elő, és azt terjessze a képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülésére,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
122/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Közterület nem dohányzó közterületté nyilvánításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény szerint az önkormányzat rendeletben közterületet nem dohányzó közterületté
nyilváníthat, kéri a jegyzőt, hogy az arról szóló rendelet-tervezetet készítse elő, és azt
terjessze a képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülésére
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. április 30.
4. Párhuzamos hatáskörök megszüntetésének kezdeményezése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Párhuzamos hatáskörök megszüntetésének
kezdeményezését javasolja. A jelenlegi rendelkezések szerint, ha bármely állampolgár
lakcímét kívánja bejelenteni, úgy azt a Polgármesteri Hivatalokban, valamint a Járási
Hivatalokban is megteheti. A Polgármesteri Hivatal függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a
szükséges nyilvántartó rendszerrel, köteles az ügyet elintézni. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület jelezze ezt a problémát az országgyűlési képviselő, valamint az
önkormányzati érdekképviseleti szervek felé, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
123/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Párhuzamos hatáskörök megszüntetésének kezdeményezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kéri Simonka György országgyűlési képviselő urat, és
az önkormányzati érdekképviseleteket, kezdeményezzék a járási hivatalok és a jegyzők
párhuzamos hatáskörei megszüntetését.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Farkas Imre
közigazgatási államtitkár úr értesítése szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
szennyvíztisztító rekonstrukciójának teljes önerejét biztosítja, mivel a projekt a deregulációs
kötelezettséggel érintett projektek között szerepel.
5. A József Attila ÁMK Óvodája udvari játékainak hasznosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület korábbi ülésén felmerül a József
Attila ÁMK Óvodája udvarairól eltávolított játékok hasznosítása, árverés keretében. A
játékok értéke várhatónak nem haladja meg az 1 millió forintot. A Pénzügyi Bizottságnak van
hatásköre a játékok értékeinek a meghatározására. Kéri a véleményeket arra vonatkozóan,
hogy a testület határozza-e meg a játékok értékét.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A testület is meghatározhatja a játékok értékét.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Játékonként 100.000,- Ft kikiáltási árat
javasol, mivel az eddig lezajlott tiltakozó megmozdulások alapján ezek olyan relikviák,
amelyek indokolják ezt az értéket, ennél kevesebb összeg méltatlan lenne.
Magyar Tibor képviselő: Más irányból kell megközelíteni a kérdést. Kezdetben arról volt
szó, hogy az önkormányzat hasznosítja, feldarabolja, és hulladékként értékesíti. Jelenleg 1 kg
vas ára 60,- Ft. A 100.000,- Ft-ot rendkívül soknak tartja. A vasáru súlyához mérten állapítsák
meg az értéket, annál magasabb összeget ne állapítson meg a testület. Amennyiben irreálisan
magas összeget állapítanak meg, úgy kizárják azokat a szülőket, akik vásárolnának játékokat,
de nem akkora összegért.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Arról nem volt szó, hogy hulladékként
értékesítik azokat. A kollegáit arra kérte, hogy vizsgálják meg, az önkormányzat tudja-e
ezeket a vasanyagokat hasznosítani, de azt a tájékoztatást kapta, hogy nem. Bizonyos
megnyilvánulásokból az derült ki, hogy ezek a játékok nagyon fontosan voltak, és hiányoznak
a gyerekeknek. A játékok az európai szabványoknak nem voltak megfelelőek, 30 éves
játékokról volt szó, amelyek eltávolítását – egyes információk szerint – a gyermekek nagyon
megszenvedték, és jelenleg is szenvedik a hiányát. Kifogásolták, hogy egy játékra nagyon sok
gyermek jut, de az óvodák felszereltségére vonatkozó előírás szerint az óvodák a megfelelő,
maximális felszereltséggel rendelkeznek. Ennek ellenére a testület soron kívül az új játékok
beszerzésére – egy „hiszti kampánynak” köszönhetően – 1 millió forintot határozott meg. Azt
állította – e-mailon folytatott levelezésében – Magyar Tibor képviselő úr, hogy a kislánya
vasárnap este sírt a játékok eltávolítása miatt, míg egy hölgy erről úgy nyilatkozott, hogy
abban az időben sírt, amikor elvitték a játékokat. Ellentmondások voltak a véleményekben.
Kezeljék úgy a játékok kérdését, mint ahogyan kérték. Amennyiben ezek a játékok komoly
relikviák, úgy azoknak legyen ára. Ha a játékok eltávolítása kapcsán kialakult hecckampányt
egy milliomos indítványozta, akkor annak megfelelően járjanak el.
Tarkó Gábor képviselő: Nem csak a milliomosok óhajtanának vásárolni a játékokból. A
telepvezető elmondása szerint – ahol a játékok elhelyezésre kerültek – több szülő is
érdeklődött, miszerint szeretnének a játékokból vásárolni. Emlékezete szerint, amikor
felmerült a játékok értékesítésének kérdése, a polgármester asszony azt a kijelentést tette,
miszerint a játékokat semmi szín alatt nem lehet eladni, mivel a karbantartók ezeket az
anyagokat fel tudják más célra is használni. A polgármester asszony ennek most az
ellenkezőjét állítja. Ezekből a többszörösen átfestett, hajlított, rozsdás csövekből semmit nem
lehet hasznosítani. Az értékük a hulladékvas árának megfelelő. Van azonban közöttük olyan
játék, amelynek van korszimbóluma, valódi értéke. Ő olyan játékot kért a múzeum számára –
és nem az otthonába – amelyet talán a szülők nem preferálnak, ez pedig a helikopter. Kéri,
hogy a helikoptert ajánlják fel a Helytörténeti Gyűjtemény számára, ahol kiállításra kerül.
Javasolja, hogy a többi játékot bocsájtsák árverésre, amelynek értékét határozzák meg olyan
áron, mint a hulladékvas ára.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen úgy hangzott el, a
játékok értékesítése a bizottság hatáskörébe tartozik. Milyen alapon vindikálja magának a
polgármester asszony arra a jogot, hogy meghatározza, mennyibe kerüljenek a játékok. A
játékok nem a polgármester tulajdonát képezik. A bizottság állapítsa meg a játékok értékét, és
mindenkinek módot és lehetőséget kell teremteni, hogy azokra licitáljon. Amennyiben bárki
szeretné, és módjában is áll jelentős összegen megvásárolni a játékokat, úgy tegye meg. Nem
tartja helyesnek, miszerint kijelenti a polgármester, hogy a játékokat még lábtartónak sem
tudják hasznosítani, de kérjenek érte legalább 100.000,- Ft. Nem gondolná, hogy
Mezőhegyesen túl sok szülő lenne, aki ilyen játékokat vásárolna, inkább örüljenek neki, ha el
tudják adni.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatást kért a jegyző asszonytól, hogy a
játékok kikiáltási árát meghatározhatja-e a testület. A képviselő-testületnek csak egy
javaslatot tett a játékok értékének a meghatározására, nem szándékozott jogot vindikálni
magának a konkrét értékesítésre. Véleménye, hogy egy rendkívül alávaló eljárás során
kialakult helyzet jött létre a játékok eltávolítása okán. Az a hölgy, aki ezt a helyzetet
teremtette, és aki cinikusan megjegyezte, hogy licitál a játékokra, mert neki kell az udvarába,
vásárolja meg a játékokat akkora összegen, amennyit ér neki. Az önkormányzat több, mint 1
millió forintért vásárol új játékokat a kialakult helyzet miatt.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A gyermekeknek vásárolják a játékokat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem azért vásárolják a játékokat, mert azóta is
sírnak az eltávolított játékok miatt a gyerekek. Mit gondol képviselő asszony, az is
jóindulatból történt, hogy névtelen bejelentést tettek az ÁNTSZ felé, miszerint vizsgálják meg
az újtelepi óvoda helyzetét? Csak arra kívánja a jogot vindikálni, hogy ez az eljárás – amióta
ez a hölgy elkezdett manipulálni a képviselő-testület körében – befejeződjön. Az utolsó
indítvány alapján nem kívánja meghatározni a játékok kikiáltási árát.
Magyar Tibor képviselő: Kifejezetten személye elleni mondatok hangzottak el a
polgármester asszonytól. Nem érti ennek okát. A polgármesterhez címzett levelében sem a
gyermekéről, sem más gyermekről nem nyilatkozott, csak két mondatot írt, amelyben
elfogadta a játékok eltávolítására vonatkozó döntést, és türelemmel várja az arról szóló
tájékoztatást. Úgy véli, nem tett semmi rosszat, ezzel szemben – azért, mert nem fogadta el a
100.000,- Ft-os javaslatát – támadja a polgármester asszony. Említést tett a gyermekéről,
pedig Ő végképp nem tehet semmiről. Nem érti a polgármester asszony hozzáállását, mivel Ő
korrektül állt mindvégig ehhez a kérdéshez. Nem írt a facebookra, nem írt az ÁNTSZ-nek,
mert úgy érzi, hogy nem ez a probléma elintézésének a megfelelő módja. Megpróbált normál
módon hozzáállni a kérdéshez, elérték azt, amit elértek, de nem használt olyan eszközöket,
ami miatt most a támadás érte. Szeretné, ha a jövőben elkerülnék az ilyen jellegű vitákat,
kizárva a családot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az a legszomorúbb, hogy gyermekeket
használtak fel ebben az ügyben. Nem Magyar Tibor képviselő úr elleni támadás volt, amit a
gyermekére értett, hanem a hölgy nem tudta eldönteni, hogy kinek a gyermeke, mikor sírt.
Magyar Tibor képviselő: Ez a kérdés nem ide tartozik.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Véleménye szerint ide tartozik, mivel azoknak
a játékoknak az értékesítéséről van szó, amelyek miatt rosszul voltak a gyerekek. A kialakult
helyzettel nem ért egyet, nem támadta a képviselő urat. Megengedhetetlennek tartja, hogy a
hölgy a gyermekét felhasználva igyekezett célt elérni. Felháborító, hogy a játékok
eltávolításából ez a hölgy ilyen helyzetet teremtett, 33 szülő írta alá azt a nyilatkozatot,
amelyben tiltakoztak a játékok eltávolítása ellen.
Magyar Tibor képviselő: Ő is aláírta a nyilatkozatot, mint szülő.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testületének a
tagja Magyar Tibor, mint szülő helyesnek tartja, hogy az intézményvezető asszony
intézkedése ellen aláírásával tiltakozzon? Ebbe a vitába ne mélyedjenek bele, mivel nem vezet
eredményre. Úgy érzi, hogy az intézményvezetővel együtt mindenki meg lett alázva, és
gyalázva az eljárás kapcsán, azok által is, akik aláírták a nyilatkozatot, így a képviselő úr is.
Hiába igyekezett az intézményvezető beszélni az illetővel, mégis véghezvitte az akaratát.
Tarkó Gábor képviselő: Kéri, hogy tekintsenek a jövőbe. A 100 ezer forintos javaslat
véleménye szerint cinikus. Javasolja, hogy a vitát zárják le. Utolsó javaslat szerint a
hulladékvas értékének megfelelően értékesítsék a játékokat.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Fémipari Kft. állít ki szakvéleményt a rendőrség
számára, amikor vasipari lopás történik. A szakvélemény alapján megállapítható a játékok
ára.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a játékok értékesítését a
Pénzügyi Bizottság folytassa le, a testület ne tegyen javaslatot a játékok kikiáltási árára.
Megengedhetetlennek tartja az érintett hölgy viselkedését, és a város közvéleményét nem
lehet így befolyásolni, mert félrevezeti az embereket. Gyermekeket végképp nem lehet
felhasználni ilyen célra, ez rendkívül alávaló lépés volt. A játékoknak eszmei értéke van, nem
hasonlítható össze a hulladékvas, lopott vasáru értékével. A játékok eszmei értékére tett
javaslatot. A játékok értéke legyen összhangba az új játékok beszerzési értékével.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője:
Rendkívül megrendíti ez a vita. Azért alázták meg, feszítették keresztre, mert úgy értékelték,
hogy az óvodák udvaráról olyan játékokat távolíttatott el, ami rendkívül nagy értéket
képviselnek, ami nélkülözhetetlen a gyermekek számára. Most szembesül azzal, hogy olyan
játékokért folytatták ezt az eljárást, amelyek csak hulladékvasnak minősítenek. Ezt rendkívül
felháborítónak tartja. Nem kíván a vitába belefolyni, nem a játékok értékére kíván javaslatot
tenni, hanem nemtetszését fejezi ki erről a gondolkodásmódról. Véleménye szerint nincs
arányban a három hónapon keresztül zajló eljárás a befejezés módjával.
Tarkó Gábor képviselő: Akkor lenne igaza az intézményvezető asszonynak, ha ezek a
játékok tanúsítvánnyal rendelkeztek volna. A polgármester által javasolt érték egy
visszavágás. Kéri, hogy a realitások talaján maradva határozzák meg a játékok értékét.
Személy szerint a játékok közül a helikopterre tart igényt a Helytörténeti Gyűjtemény
számára, amennyiben nem adják, úgy a saját jövedelméből vásárolja meg azt. Véleménye
szerint a többi játék nem képvisel olyan nagy értéket, hogy azokért 100 ezer forintot kelljen
kérni. Meg lehet próbálni, de abból vélhetően újabb felháborodás adódna, megbántva
embereket. A maga részéről le kívánja zárni a játékok körüli vitát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Aki ezt a vitát lezárhatná, az Soósné Záluszki
Mária, és Kovácsné dr. Faltin Erzsébet. De nem úgy, hogy ne tudják meg, mit tettek, ami
megengedhetetlen. El tudná azt is képzelni, hogy nem értékesítik a játékokat, hanem a város
másra nem használt közterületén körbekerítve elhelyeznék, táblával jelölve, hogyan kerültek
azok oda.
Magyar Tibor képviselő: Úgy gondolja teljesen parttalan a vita. Az igazgató asszonyt tiszteli
annyira, hogy egyetlen szóval meg nem bántaná, és nem is bántotta. Döntsék el, hogy a
Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja a kérdést, avagy sem, és zárják le a vitát, mert alantas
rá nézve.
Krcsméri Tibor képviselő: Javasolja, hogy zárják le a vitát. A játékok kérdését három
testületi ülésen keresztül tárgyalták, igen hosszú ideig. Nem látja értelmét a további
tárgyalásoknak ebben a témában.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Érzékeltetni szerette volna, hogy a játékok
eltávolítása miatti eljárás mennyire végtelenül alávaló volt. Hasonló eljárásnak nincs helye
sem itt, sem máshol. Javasolja, hogy az óvodák udvaráról eltávolított játékok értékesítéséről a
Pénzügyi Bizottság gondoskodjon, ehhez minden szükséges feltételt biztosítanak.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület értékesítse az óvodák udvaráról
eltávolított játékokat, amelyről az önkormányzat vagyonrendelete szerint a Pénzügyi
Bizottság gondoskodik, 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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124/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK Óvodája udvari játékainak értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a József Attila Általános
Művelődési Központ Óvodája telephelyeinek udvaráról eltávolított, az EU szabványoknak
meg nem felelő játékokat.
A játékok értékesítéséről az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a értelmében a Pénzügyi Bizottság
átruházott hatáskörben gondoskodik.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Veres Zoltán alpolgármester: A Helytörténeti Gyűjtemény az önkormányzat tulajdona, az
üzemeltetése a MÁM Kft-jé. Amennyiben a Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója úgy ítéli
meg, hogy az említett játék érték lehet a gyűjtemény számára, akkor ne Ő vegye meg a saját
keresetéből.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Helytörténeti Gyűjtemény valóban az
önkormányzat tulajdona, de amennyiben a város szeretne egy olyan helytörténeti
gyűjteményt, amelybe beleszólása is van, úgy hozzon létre egy másikat az ÁMK keretein
belül.
Tarkó Gábor képviselő: Határozottan visszautasítja a polgármester asszony kijelentését,
ilyenről nem volt szó. Az alpolgármester úr álláspontjával egyetért, amire a múzeumnak
szüksége van, azt – amennyiben lehetséges – bocsájtsák a rendelkezésére. Jelen esetben
egyetlen egy játékról van szó, a többi játékra a gyűjteménynek nem lesz szüksége. Örül, hogy
vannak a testületben józanul, és normálisan gondolkodó emberek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő úr vetette fel, hogy Ő a saját
jövedelméből fog licitálni a játékra, amit a Helytörténeti Gyűjteménybe szám. Javasolja, hogy
zárják le ezt a kérdést.
6. Cseréphasznosítás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A volt „Emberkóroda” tetőfelújítását
követően, a leszedett, és épen maradt cserepek hasznosításáról kell dönteniük. A cserepek egy
részére az önkormányzati épületek tetőfelújításához lenne szükség. Kéri a javaslatokat, hogy a
megmaradó cserepeket értékesítsék-e, avagy sem. Amennyiben igen, úgy az értékesítésről a
Pénzügyi Bizottság döntsön-e, vagy sem?
Magyar Tibor képviselő: Nem javasolja a használt cserepek értékesítését, tárolják be azokat.
Elképzelhető, hogy az önkormányzati épületek felújítására a jelenleg megsaccolt cserép nem
elegendő, időközben is bekövetkezhet probléma. Amennyiben eladják, és a későbbiekben
szükség lenne a cserépre, úgy sokkal drágábban tudnák megvásárolni azokat.
Kolozsi József, műszaki csoportvezető: Javasolja, vizsgáltassák meg, hogy mely épületek
tetőszerkezetének a felújítására van szükség, mekkora a cserépigénye, és azt követően
döntsenek a maradék cserép sorsáról.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Egyetért a Magyar Tibor képviselő úr által
elmondottakkal, annál is inkább, mivel elképzelhető, – ha később következik be probléma –
hogy ilyen cserepet már nem is gyártanak.
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Tarkó Gábor képviselő: Tudomása szerint az épületen kétféle cserép van, és a leszedett
cserép nagy része rossz állapotú.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a volt „Emberkóroda” tetőfelújítását követően épen maradt, használt cserepeket az
önkormányzati épületek tetőhéjazatának a felújítására fordítsa, a megmaradt cserepeket a
későbbi tetőhéjazat felújítása érdekében raktározza el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
125/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Cseréphasznosítás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt „Emberkóroda” tetőfelújítását követően épen
maradt, használt cserepeket az önkormányzati épületek tetőhéjazatának a felújítására fordítja.
Az erre a célra fel nem használt cserepeket a későbbi tetőhéjazat felújítások érdekében
elraktározza.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
7. A volt „Emberkóroda” tetőfelújítása során keletkező törmelék felhasználása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kolozsi József műszaki csoportvezető
tájékoztatása szerint a volt „Emberkóroda” tetőfelújítása következtében keletkező törmelék –
nem ép cserép, és cseréptörmelék – jogilag a felújítást végző Bólem Építőipari Kft. tulajdona.
A Kft. azonban az önkormányzatra hagyta azt.
Rajos István képviselő: Tudomása szerint minden képviselő megkapta Kövesdi Sándorné
bejelentését a Jókai utca rossz állapotával kapcsolatosan. A törmeléket akár ilyen célra is
felhasználhatják. Javasolja, vizsgálják meg, hogy a város mely utcáit lehet feljavítani ezzel a
megoldással, útalapba beépíthető-e a törmelék. Amennyiben a szükséges eszközök, gépek
rendelkezésre állnak, úgy a törmeléket erre a célra felhasználhatják.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő úr javaslatának megfelelően kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a volt „Emberkóroda” tetőszerkezetének
felújítása során keletkezett használhatatlan, rossz minőségű cseréptörmelékeket a
mezőhegyesi bel- és külterületi földutak felújítására használja fel, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
126/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
A volt „Emberkóroda” tetőfelújítása során keletkező cseréptörmelék hasznosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a volt „Emberkóroda” tetőszerkezetének felújítása
során keletkezett rossz minőségű cseréptörmeléket a mezőhegyesi bel- és külterületi földutak
felújítására használja fel.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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8. Kilakoltatásokra történő felkészülés
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy tudomása
szerint négy kilakoltatásra kerül sor a moratórium lejárta miatt. Szükséglakások kijelölésére
lenne szükség. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a szükséges
intézkedésekről.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A jelenleg hatályos lakásrendelet nem ad lehetőséget
erre, amennyiben a testület lakást kíván biztosítani a kilakoltatottaknak, úgy a rendeletet
módosítani kell. Amennyiben a testület úgy dönt, a rendelet-tervezetet a munkaterv szerinti
áprilisi ülésre előkészítik.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Rendkívül komoly problémát jelent, jelenleg
négy kilakoltatásról van tudomása, de nem kizárt, hogy ennél több is lesz. A jogszabályok
szerint az önkormányzatnak elővásárlási joga van, ebben az esetben a korábbi tulajdonos akár
a lakásban is maradhat. A következő ülésre megvizsgálják ennek a lehetőségét is.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A probléma súlyosságát mutatja, és a további
kilakoltatásokat vetíti elő, hogy az idei évben több, mint 100 adó- és értékbizonyítványt kért a
bírósági végrehajtó.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület – mivel a jelenleg hatályos lakásrendelet erre nem ad lehetőséget – az esetleges
kilakoltatásokra felkészülve az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendeletét módosítsa, és
vizsgálja meg az önkormányzat elővásárlási jogának jogi lehetőségeit, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
127/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos lakásrendelet
nem ad arra lehetőséget, az esetleges kilakoltatásokra felkészülve az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2006.(III.29.)
önkormányzati rendeletét módosítani kívánja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet készítse elő, és azt terjessze a testület munkaterv szerinti áprilisi ülésére. Felkéri
továbbá, hogy vizsgálja meg az önkormányzat elővásárlási jogának jogi lehetőségeit.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. április 30.
9. Centrál beruházás ellenőrzése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A DARFÜ a múlt héten teljeskörű záró projekt
ellenőrzést tartott a Centrál beruházás kapcsán. Az ellenőrzést két pénzügyi, és két műszaki
szakember végezte. Számos kivitelezői hibára derült fény, melyeket rögzítettek. A
jegyzőkönyvben foglalt kivitelezői hibákat vizsgálta a tegnapi nap folyamán a kivitelező, a
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műszaki ellenőrrel, valamint szükség szerint a műszaki csoport munkatársaival. Az ellenőrzés
eredményéről tájékoztatja a testületet.
10. Könyvtár működtetéséről szóló megállapodás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A KIK-kel, 2012. december 12-én megkötött
megállapodás szerint 2013. március 31-éig külön megállapodást kötnek a nyilvános és iskolai
könyvtár további működtetéséről. A könyvtár működtetésének feltételeiről tárgyalást
folytattak, melyen jelen volt Varga Gusztáv, a KIK Mezőkovácsházi Tankerületének
Igazgatója, Igazgató helyettese, pénzügyi vezetője, szakmai vezetője, Krcsméri Tibor, az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, Hupucziné Győrki Julianna
jegyző asszony, valamint Zsóriné Kovács Márta, a gyermekkönyvtár könyvtárosa. Korábbi
testületi ülésen szó volt arról, hogy milyen lehetőségek lehetnek a könyvtár működtetésére.
Az egyik lehetőség, hogy egymástól függetlenül, külön működne a gyermekkönyvtár, és a
nyilvános könyvtár. A második lehetőség, hogy a gyermekkönyvtárba beintegrálják a
nyilvános könyvtárat, a harmadik lehetőség, hogy a nyilvános könyvtárba integrálják a
gyermekkönyvtárat. A harmadik lehetőséget javasolják, azzal, hogy a gyermek könyvtáros
bérét a KIK fedezi. Remélhetőleg ezzel nem lesz probléma.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A jogszabályok szerint jelenleg nem kötelező az iskolai könyvtár működtetése,
szeptembertől azonban a köznevelési törvény előírja azt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A továbbiakban a József Attila ÁMK
vezetőjének, valamint az Általános Iskola igazgatójának kell egyezséget kötni arról, hogy a
gyermekkönyvtár könyvtárosának vonatkozásában kinek, milyen vezetési, utasítási joga van,
és az alkalmazás gyakorlati munkavégzés feltételeiről. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület kössön megállapodást a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban
működő nyilvános és iskolai könyvtár működtetésére vonatkozóan, vegye tudomásul, hogy a
nyilvános könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is, továbbá azt, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vállalja a mindenkori iskolai könyvtáros további
foglalkoztatását, valamint számára a bér és egyéb juttatásainak kifizetését, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
128/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
A nyilvános és iskolai könyvtár működtetéséről szóló megállapodás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 490/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozatában
jóváhagyott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 12-én kötött – az
önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatba adásáról szóló
– átadás-átvételi megállapodás V. fejezetének 3. bekezdése értelmében külön megállapodást
köt az 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. szám alatt, a Mezőhegyesi József Attila Általános
Művelődési Központban működő nyilvános és iskolai könyvtár működtetésére vonatkozóan.
Tudomásul veszi, hogy a nyilvános könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is,
továbbá azt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállalja a mindenkori iskolai
könyvtáros további foglalkoztatását, valamint számára a bér és egyéb juttatásainak kifizetését.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilvános és iskolai könyvtár működtetésére vonatkozó
megállapodás aláírására.
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Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a megállapodás megkötésére: 2013. március 31.
11. Névtelen bejelentés az ÁNTSZ-hez
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy névtelen
bejelentés érkezett az ÁNTSZ-hez, melyben kérték, vizsgálják meg az újtelepi óvoda
működési feltételeinek megfelelőségét. A bejelentésben kitértek arra is, hogy az óvoda
szabálytalanul, felszerelés nélkül, koszosan működik. Az ÁNTSZ ellenőrzése során
megállapított, hogy az óvodában rend és tisztaság van. Jegyzőkönyvben kérték hogy az egyik
csoportszoba parkettáját az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten csiszoltassa fel, és
lakkozza le.
Tarkó Gábor elhagyta az üléstermet.
12. Balogh-Peregi Krisztina kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Balogh-Peregi Krisztina megkereséssel fordult
az önkormányzathoz, miszerint az üzlete, az Origo Klub előtti közterületet meg kívánja
vásárolni. Az érintett terület értékesítése jogilag vitatott lehet, ezért javasolja, hogy az
értékesítés lehetőségét a munkaterv szerinti következő ülésre dolgoztassák ki.
Kolozsi József, műszaki csoportvezető: Balogh-Peregi Krisztina ezzel a kéréssel már
korábban felkereste azért, hogy van-e erre jogi lehetőség. Két területet is megvásárolna.
Mindkét terület egy nagyobb önkormányzati tulajdonú közterületnek a része. Az értékesítés
jogilag megoldható, olyan módon, hogy az egész közterületből telekalakítással egy önálló
területet – nem közterület megjelöléssel – alakítanak ki, önálló helyrajzi számmal, amely a
vagyonrendeletben forgalomképes lehet. Ezt követően ez a forgalomképes ingatlan a
vagyonrendelet előírásainak megfelelően érékesítésre kerülhet.
Tarkó Gábor visszatért az ülésterembe.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy amennyiben a testület egyetért
a kéréssel, úgy a munkaterv szerinti következő ülésre írásos előterjesztést készítenek az
ingatlan értékesítésének jogi lehetőségeiről. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
129/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Peregi Krisztina kérelmének előkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Balogh-Peregi Krisztina Mezőhegyes, II. József krt.
35. szám alatti lakos ingatlan vásárlására irányuló szóbeli kérelmére döntésre előkészítteti a
672/13, valamint a 672/15 hsz-ú ingatlanok telekalakítását.
Felkéri a polgármestert, hogy abban az esetben, ha az írásbeli kérelem benyújtása
megtörténik, arról, és az értékesítés jogi lehetőségeiről készítsen előterjesztést, és azt terjessze
a testület munkaterv szerinti áprilisi ülésére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 30.
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13. A Mezőkovácsházán létesülő napelemgyárral kapcsolatos észrevétel
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy napelemgyár
létesül Mezőkovácsházán. A napelem gyár beruházója, menedzsere felkereste, személyesen itt
járt Mezőhegyesen – Gyuri István közvetítésével. Tájékoztatták Mezőhegyes adottságairól,
milyen lehetőségek adódnak. A beruházó megkérdezte, hogy az önkormányzat beszállt-e a
projektbe. Tájékoztatta, hogy az önkormányzat nem szállt be a projektbe, de semmi nem
elképzelhetetlen, amennyiben szükséges, a beruházó kérésének megfelelően terjeszti a testület
elé, hiszen rendkívül gördülékenyek ilyen kérdésben. Következő nap értesítést kapott a
beruházótól, hogy nem tart igényt az általuk felajánlott területekre. Erről szóló cikk a
Likefestoon hírportálon jelent meg. A jövőre vonatkoztatva tisztázza, hogy nem azért nem
Mezőhegyesen létesül a gyár, mert az önkormányzat nem foglalkozott a kérdéssel, nem
ajánlott fel területet, hanem mert a beruházó így döntött.
Mitykó Zsolt alpolgármester: E-mailban egy olyan tartalmú, és hangvételű levelet kapott,
amelyben köszönik az önkormányzatnak, hogy ezt a beruházást sem itt valósították meg.
Utaltak arra, hogy mindazok a fejlesztési elképzelések, amelyekről korábban a testület
tárgyalt, nem valósultak meg. Közösségi portálokon folyamatosan az jelenik meg, hogy
Mezőhegyesért a mindenkori testület semmit nem tett, és nem tesz.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem érzi, hogy nem tett volna meg mindent
annak érdekében, hogy ez a beruházás itt valósuljon meg. A beruházó döntését követően még
válaszában közölte, végtelenül sajnálja, hogy nem Mezőhegyes mellett döntött. Mivel
korábban az ülésen megtárgyalták az óvodai játékok kérdését, a Deák Hajnalka által
gerjesztett közösségi szintű problémával nem kíván foglalkozni. Bosszantja, hogy kérésére
óvónők kerülnek áthelyezésre, mindenféle hozzá nem értésről tanúskodó megjegyzések
ellenére, azok korrigálása ellenére nyilatkozatokat tesz. Kéri a képviselő-testület tagjaitól, ne
hergeljék fel magukat, mielőtt az adott témát megbeszélnék. Amennyiben nem ismert, hogy
honnan ered az indulat, azt nehezen lehet kezelni. Az elmúlt két és fél év alatt bebizonyította,
hogy minden kérdésben kikéri a testület véleményét, a testület tudomása nélkül nem hoz
döntéseket, számos alkalommal tanácsot kér a képviselőktől. Nem érti, miért tanúsítanak
bizonytalanságot irányába, a hivatal irányába, és miért van feltétlen bizalom az irányába,
akiről folyamatosan bebizonyítják, hogy nem tudja, miről beszél. Nincs ellenére, ha
felkészülnek a képviselők az ülésre, de hozzáértő személytől kérjenek tanácsot.
Tarkó Gábor képviselő: Kéri, mivel az említett hölgy nincs jelen, a továbbiakban ne tegyen
rá a polgármester asszony megjegyzéseket. Ez rendkívül zavarja a demokratikus jogokat.
Amennyiben itt lenne a hölgy, és el tudná mondani Ő is az ezzel kapcsolatos álláspontját, nem
lenne ellenére a véleménynyilvánításnak. Ebben a formában nem megengedhető. Kéri, hogy
függessze fel a polgármester asszony a nyilvánosság előtti, a hölggyel kapcsolatos
megjegyzéseit.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A hölgy e-mailt intézett, fellázítva a testület
tagjait, egyéb civil szervezetek tagjait. Erre utalt, amikor azt mondta, hogy hozzá nem értésen
alapul a véleménye. A legközelebbi nyilvános testületi ülésen tisztázni szeretné a
problémákat. A tegnapi bizottsági ülésen elmondta az észrevételeit, az említett hölgy jelen
volt azon, tudta, hogy jelen ülésen megismételni azokat. Nem a személye ellen szól, hanem az
ilyen megnyilvánulások ellen. A testületet kéri, hogy óvatosan kezeljék az ilyen jellegű
problémákat, mivel a testületé a döntés, és a felelősség. Nem érti, miért nem bíznak abban, aki
500 millió forintos hiányt ledolgozott, felvállalt egy időközi választást, hogy a Centrál
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beruházás megvalósuljon, a Bölcsőde befejeződjön, minden nehézség ellenére. Érzi a
Pénzügyi Bizottság tagjai megnyilvánulásából a jószándékot, de úgy látja, ilyen esetekben,
megpróbálja megvezetni az egész testületet. Igyekezzenek a választásokig hátralévő időt
józanul gondolkodva végigvinni.
14. Díszpolgári cím adományozásának előkészítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság ülésén – ahol a „Városért” emlékérem adományozására tett javaslatot –
felmerült a díszpolgári cím szükségessége. Javasolja a díszpolgári cím adományozásáról szóló
rendelet előkészítését.
Tarkó Gábor képviselő: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság vetette
fel e cím adományozásának szükségességét, amelynek odaítélésére nem kerülne sor minden
évben, csak alkalmanként.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület kérje fel a jegyzőt, hogy a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezetet
készítse elő, és azt terjessze a testület munkaterv szerinti májusi ülésére, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
130/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezet előkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítsen, díszpolgári címet
kíván alapítani.
Felkéri a jegyzőt, hogy a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezetet készítse
elő, és azt terjessze a testület munkaterv szerinti májusi ülésére.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. május 28.
15. Az önkormányzati tulajdonú termőföldek volt bérlőinek kártérítési igényéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat által a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. részére bérbe adott fölterület volt bérlői közül többen
kártérítésre nyújtották be igényüket. Kérte, hogy a talajelőkészítési munkákról mutassanak be
számlát. A volt bérlőkkel megkötött szerződés 2012. december 31-én lejárt, tehát nem volt
érvényes szerződésük, és időben jelezték, hogy az addig bérelt területet az önkormányzat a
továbbiakban nem adja bérbe a részükre. Jelen ülésen azért tették a javaslatot arra, hogy a
földbérleti szerződéseket a gazdasági év végéig, október 31-ig kössék meg, hogy elkerüljék az
ehhez hasonló problémákat.
Magyar Tibor képviselő: Tudomása szerint az érintett terület nincs fél hektár, így nem nagy
összegről lenne szó.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A volt bérlők a talajelőkészítési munkák költségének,
valamint a vetőmag árának a megfizetését is kérik, összességében nem kevés összegről lenne
szó.
Rajos István képviselő: Nem érti a követelés jogosságát. Tisztában voltak a bérlők, hogy a
szerződésük december 31-éig szól. Függetlenül attól, hogy eddig minden évben megkapták az
adott területet, nem volt arra garancia, hogy a jövőben is megkapják. Addig, amíg nincs
szerződés, nem lenne szabad befektetni. Tisztában van azzal, hogy mezőgazdasági
szempontból megindokolható az igény.
Magyar Tibor képviselő: A probléma megoldására javasolja, hogy az önkormányzat
biztosítson a volt bérlők számára máshol, új földterületet. Tudomása szerint a Hársfa utcai
földterület talajelőkészítése megtörtént, így abból, a másik földterülettel megegyező területet
bérbe lehet adni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Egyetért Magyar Tibor képviselő úr
javaslatával. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes belterület 738/2 hrsz-ú terület korábbi bérlőinek a Mezőhegyes belterület
780/6 hrsz-ú területből ugyanakkora területet ajánljon fel, tekintettel arra, hogy a
talajelőkészítési munkálatokat nagyrészben elvégezték, a felajánlás ne vonatkozzon Kemény
Istvánra, akinek a testület a talajelőkészítési munkálatok kifizetését korábban megítélte,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
131/2013. (III.26.) kt. sz. határozat
Az önkormányzati tulajdonú termőföldek volt bérlőinek kártérítéséről
1.) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 19/2013.(II.5.) Kt. sz. határozatával bérbe adta a
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. részére az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes belterület 738/2 hrsz-ú, korábban 7 magánszemély által bérelt
kertterületet.
Tekintettel arra, hogy a talajelőkészítési munkálatokat nagyrészben elvégezték, mely
költségének megtérítését többen kérték, ezért a Mezőhegyes belterület 780/6 hrsz-ú
földterületből, melyen az önkormányzat is elvégezte a talajelőkészítési munkálatokat,
3240 m2 területet felajánl 2013. október 31-ig a 113/2013.(III.26.) Kt. sz. határozatban
meghatározott haszonbérleti díj ellenében.
2.) E határozatban foglalt felajánlás nem vonatkozik Kemény István Mezőhegyes, Kossuth u.
16. sz. alatti lakosra, kinek részére a képviselő-testület a 84/2013.(II.26.) Kt. sz.
határozatában megítélte költségei megtérítését.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a bérlők értesítésére: 2013. április 5.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további
bejelentenivalója van, azt tegye meg.
További bejelentést nem tettek a jelenlévők.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ismertette a következő képviselő-testületi ülés
idejét és napirendjeit: 2013. április 30. 13 óra
Napirend:
1) 2012. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Csomós Zsuzsanna és Rajos István képviselőket.
A képviselő-testületnek kitüntetési ügyben, valamint állásfoglalást igénylő személyi ügyben
kell döntenie, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart. Megköszönte a
megjelenést, és az ülést berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K.m.f.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Rajos István
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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