Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. április 30-án – 1300 órai kezdettel – a
Centrál épület Kozma Ferenc termében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Rajos
István, képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester, Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Gál Mária Szociális Intézményegység-vezető, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi
csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Dr. Szabados Éva titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző
asszonyt, aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Veres Zoltán alpolgármester úr, valamint Tarkó
Gábor képviselő úr nem tud jelen lenni az ülésen, Mitykó Zsolt alpolgármester úr, valamint
Magyar Tibor képviselő úr jelezték, hogy az ülésre később érkeznek meg. Az ülést
megnyitotta.
Külön köszöntötte Új Zoltán Urat, aki a Szent György Városnapi rendezvényen nem tudott
jelen lenni, így jelen testületi ülés keretében kívánja köszönteni, mint a város egyik nagy
adófizetőjét. A testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a tegnapi
nap folyamán a bizottsági üléseken további előterjesztések kerültek kiosztásra. Ezen
napirendekkel kiegészítve javaslatot tett a meghívón lévő napirendek megvitatására:
1) 2012. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
3) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
4) Rendeletek:
a) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről
b) Rendelettervezet a nemdohányzó közterületek kijelöléséről
c) Rendelettervezet a településképi véleményezési eljárásról
d) Rendelettervezet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes
tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
e) A helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 14/2007.(VII.25.) önkormányzati
rendelet és a József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti
Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006.
(II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
f) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 12/2005. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás
6) Együttműködési megállapodás kötése a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrséggel
7) Mezőhegyes, Templom utca 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakás meghirdetése
8) Gál István Alapítványa támogatási kérelme
9) Reklámszerződés kötése a Kelet-Nyugat Üzletinform Bt.-vel Mezőhegyes Szlovákia
területén való reklámozására (Szóban)
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10) „Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás” megszüntetése
11) Az EOGEN Kft földterület bérleti szerződésének módosításáról
12) Az 55/2013.(II.05.) kt. számú, „Tyukodi Rómeó kérelme a 796/76 hrsz-ú ingatlan
visszavásárlására, ill. továbbértékesítéshez való hozzájárulásról” határozat módosításáról
13) Az önkormányzat intézményeinek átszervezéséről
14) A BIOKRAFT Kft. 21/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelméről
15) Óvodai pályázat a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján
16) ÖkoEnergia Program Kft. ajánlata energiatakarékos vízadagolókra
Bejelentések:
1. „Békés Megyéért” kitüntető díjra vonatkozó javaslat előkészítéséről
2. Az aradi Szent Gizella Napi Búcsúra történő meghívás
3. Turisztikai hatástanulmány
4. A romániai Uzon által adományozott játszótérről
5. Az új óvodai udvari játékok bevizsgálásáról, és a régi játékokkal kapcsolatos előírásokról
6. A temető bekamerázásának lehetőségéről
7. Lombtalanítás meghirdetése
8. Az ACSEV évforduló megünneplése
9. Házi mosószappan
10.
Udvari játékok értékesítéséről
11.
A dolgozók elmarad juttatásai kifizetésének lehetőségeiről
12.
Lakossági észrevétel a hulladékszállító gépjárművekkel kapcsolatosan
13.
A 2013. május 28-ai képviselő-testületi ülés 4. napirendjének napirendről történő
levétele
Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület egyetértését kéri ahhoz, hogy Uj
Zoltán úr vállalkozót a napirendek előtt köszöntse. Kéri, aki a kéréssel egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a
köszöntéshez.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Szent György Napok keretében – mely
egybefon több, korábban külön megtartott ünnepséget – megünnepelték a várossá nyilvánítás
évfordulóját, a településalapító Kozma Ferencre emlékeztek, köszöntötték testvérvárosaikat,
átadásra kerültek a „Városért” emlékérmek, és nem utolsó sorban köszöntötték a város nagy
adófizető vállalkozóit, vállalkozásait. Uj Zoltán Urat, aki a vállalkozók sorában igen
kimagasló tevékenységet végez, továbbá kiemelkedő szponzora a városnak, szintén
köszönteni szerették volna. Megköszöni, hogy a rendezvény idején is a városért dolgozott.
Deliné Szabó Éva művésztanár alkotásával – melyet két éve Uj Úrral együtt választottak ki –
köszöni meg a vállalkozó munkáját, mely azt fejezi ki, hogy az élet él, és élni akar. Úgy véli,
hogy minden korábbi probléma ellenére, Uj Zoltán továbbra is a városért él.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a testület ülésére.
Uj Zoltán vállalkozó: Nagy meglepetésként érte a köszöntés, hiszen nem gondolta, hogy a
testület így gondol rá. Megköszönte a polgármester asszonynak és mindazoknak, akik
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támogatták ebben. Személyisége az elmúlt időszakban meglehetősen társadalommegosztó
volt, ezért sem várt erre az elismerésre. Mezőhegyesen 25-26 éve vállalkozó. Bármikor
felkérést kapott, lehetőségeihez mérten segítette a testület munkáját, és ezt követően is
igyekszik eleget tenni a kéréseknek. Semmiféle ellentétet nem érez, érzett a testület és
közötte. Képviselőként mindig a legjobb tudása szerint igyekezett dönteni a város érdekeit
szem előtt tartva, ami sokszor nem egyezett az álláspontokkal. Tudomásul vette a
demokratikus döntéseket. Ettől függetlenül nem érzi, hogy bárkinek is rosszat tett volna. A
jövőben is igyekszik segítségére lenni akár a testületnek, akár a Polgármesteri Hivatalnak.
Teljes mértékben lokálpatriótának vallja magát, minden Mezőhegyeshez köti, ennél is fogva a
jövőben is a városért fog tevékenykedni. Végezetül még egyszer megköszöni az elismerést.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A korábbi nézeteltérések ellenére Uj Zoltán
minden kéréséhez pozitívan állt, és nincs kétsége afelől, hogy a jövőben is a városért fog
munkálkodni. Az elismerést nem csak a polgármesternek köszönheti, feltétel nélkül
bizalommal vannak iránta. Neki is és a családjának is minden jót kíván a jövőre.
Napirend előtti téma
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt és zárt ülési
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
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 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
144/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 33/2013, 74/2013., 75/2013., 77/2013., 81/2013.,
93/2013., 94/2013., 97/2013., 100/2013., 103/2013., 105/2013., 108/2013., 111/2013.,
112/2013., 113/2013., 114/2013., 120/2013., 121/2013., 122/2013., 123/2013., 127/2013.,
129/2013., 131/2013., 139/2013., 141/2013., 143/2013. Kt. sz. határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a zárt ülési lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
145/2013.(IV.30.) Kt.sz. határozat
Zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 90/2013., 132/2013., 134/2013., 135/2013.,
136/2013., 137/2013. Kt. sz. határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi téma: 2012. évi zárszámadás. A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló rendelettervezet
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 2012. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé
csatolva.) A rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák
a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a 2012. évi pénzügyi
terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolja.
Kiegészítésként megkapták a független könyvvizsgálói jelentést, amelyből megállapítható,
hogy az önkormányzat a 2012. évi éves egyszerűsített beszámolóját a jogszabályoknak
megfelelően készítette el.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az auditálás város esetében kötelező, minden
évben végeznek könyvvizsgálatot. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 2012. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
9/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
3. napirendi téma: Mezőhegyes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Jogszabályok értelmében a polgármesternek a 2014. évi költségvetési
koncepciót április 30-áig kell benyújtania a testület elé. Jelezte a jegyző, illetve pénzügyi
csoportvezető felé, hogy ismerete szerint a határidőt módosítani fogják, de az anyag
megküldéséig erre nem került sor. A jogszabály módosítására pénteken került sor, ettől
függetlenül azt javasolta a bizottságoknak, hogy ha már előkészítették a koncepciót, úgy
tárgyaljanak róla, és kiindulási alapként javasolják annak elfogadását. Addig a szervezet
kialakítása, új intézmény létrehozása megtörténik, de a 2014. évi koncepció fő feladatai
szerepelnek az előterjesztésben. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság egyetértett a polgármester javaslatával, a 2014. évi költségvetési
koncepciót kiindulási alapként javasolja elfogadásra.
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Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén egyetértett a
javaslattal, kiindulási alapként javasolja a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását. A
koncepció témakörének tárgyalásakor érintették a 7. napirend témáját. A bizottság kérése az
önkormányzat kötelező, és nem kötelező feladatinak kibontása.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A kérés teljesíthető, ellenben felhívja a
figyelmet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
tartalmazza az önkormányzatok kötelező feladatait, ettől függetlenül rendelkezésre fogják
bocsátani azt. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a jelen ülésre beterjesztett anyagot
tekintse az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója alapjának, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
146/2013.(IV.30.) Kt.sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója alapjának tekinti.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi téma: Beszámoló az önkormányzat intézményeinél végzett belső
ellenőrzési tevékenységről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét a belső ellenőrzés által
tett megállapításokról.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A belső ellenőrzés hiányosságot
nem tárt fel, mindent rendben talált, nem kell intézkedést foganatosítani, így a bizottság
elfogadásra javasolja azt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A belső ellenőr semmiféle szabálytalanságot
nem tárt fel a vizsgálat során. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a King
Controll Kft. által az önkormányzatnál végzett 2012. évi éves belső ellenőrzésről szóló
jelentését fogadja el, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
147/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2012. évi éves belső ellenőrzési tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a King Controll Kft. által Mezőhegyes Város
Önkormányzatánál végzett 2012. évi éves belső ellenőrzésről szóló, a jegyzőkönyv
mellékletét képező jelentést elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi téma: Rendeletek
a) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelettervezetet.
(A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.) A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság is véleményezte. Kéri a
bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A rendelettervezet értelmében a
lakás- és helységgazdálkodással kapcsolatos, bérbeadásra vonatkozó hatásköröket a jegyző,
valamint a Pénzügyi Bizottság fogja gyakorolni, az értékesítés továbbra is a képviselő-testület
hatáskörében marad.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Úgy ítélte meg, jobb, ha a polgármesterhez e
kérdésben nem kerül hatáskör. Amennyiben a jövőben a polgármester ezt aggályosnak tartja,
úgy jelezze azt a testület felé. Célszerűbb, ha testületi tagként dönt ebben a kérdésben. Kéri,
akinek kérdése, észrevétele, javaslata van a rendelettervezettel kapcsolatosan, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
b) Rendelettervezet a nemdohányzó közterületek kijelöléséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a nemdohányzó
közterületek kijelöléséről szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé
csatolva.) A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
véleményezte. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság nem javasolja elfogadásra a rendelettervezetet. A nemdohányzók
védelméről szóló törvény meghatározza azon területeket, ahol tilos a dohányzás, így javasolja,
hogy a törvény rendelkezéseit, az országos előírásokat vegyék figyelembe. A
rendelettervezetben helyrajzi szám szerint kerültek meghatározásra azok a területek, ahol tilos
lenne a dohányzás, de ez alapján sokan nem is tudnák beazonosítani azokat.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A helyrajzi szám a pontos meghatározás miatt
került feltüntetésre, de az utak által körülhatárolt területet kell figyelembe venni. A tervezet
szerinti nemdohányzó közterületek – véleménye szerint – elfogadhatóak, olyan területek, ahol
gyermekek játszanak, idősebbek pihenni vágynak. A rendelettervezet 2. § (1) bekezdés d)
pontját is kifogásolták, ebben az esetben nem egyértelmű, hogy áthaladó forgalom esetén
lehet-e dohányozni. Ő személy szerint nem engedné meg a dohányzást ezen a területen sem.
A városképhez hozzátartozik a tisztaság, de sajnálatos módon nagyon sokan nem a megfelelő
helyre dobják a csikkeket.
Rajos István képviselő: Elfogadhatónak tartja a rendelettervezetet, amennyiben a helyrajzi
szám megjelölés helyett a terület pontos leírása szerepel. Elfogadásra javasolja azzal, hogy a
nemdohányzó közterületeket pontosan írják körül.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nincs ellentmondás a helyrajzi szám és a
pontos megjelölés között, de annak nincs akadálya, hogy a javasolt közterületeket a
körbehatárolt utak feltüntetésével jelöljék a rendeletben.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Véleménye szerint a rendelettervezet 2. § (1)
bekezdésének b) pontja megfelelően került meghatározásra, az a járdával határolt területeket
jelöli. Esetlegesen az a) pontban meghatározott területet lehetne pontosítani, a területet ölelő
utak, és épületek – Hild J. utca, Petőfi sétány, MÁV ingatlan, régi mozi épülete –
feltüntetésével.
Rajos István képviselő: Ezzel a kiegészítéssel elfogadható a rendelettervezet.
Jeszenka Zoltán képviselő: Nemdohányzó közterületeken dohányzók milyen bírsággal
sújthatóak?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében
30.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki nemdohányzó közterületen
dohányzik.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy rendeletalkotás helyett olyan dohányzóhelyeket
jelöljenek ki, olyan gyűjtő edényzet kihelyezésével, ahol a csikkeket megfelelően el tudják
helyezni. Véleménye szerint a rendelet előírásai nem fogják meggátolni a dohányzókat. Ő
teljes mértékben a dohányzás ellen van, ettől függetlenül az a javaslata, hogy amennyiben
valaki dohányzik, úgy teremtsenek számára megfelelő körülményt ahhoz, hogy kulturáltan
tegye azt meg, ezzel elkerülve, hogy az utcán eldobálják a cigaretta csikkeket, és az rontsa a
városképet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A fent említett Centrál pihenőpark régi
mozival határolt területébe beleesne a „Virág” Presszó, így javasolja azt az üzletet
határvonalként megjelölni.
Rajos István képviselő: Magyar képviselő úr felvetéséből kiindulva a testület kijelölné a
nemdohányzó közterületeket, és arra van-e jogi lehetőség, hogy egyes épületek körül
dohányzóhelyeket jelöljenek ki.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A törvény nem ad felhatalmazást arra, hogy
rendeletben határozzon meg a testület a dohányzásra kijelölt területeket, kimondottan arra ad,
hogy közterületet nemdohányzó közterületté nyilvánítson.
Mitykó Zsolt alpolgármester megérkezett a testületi ülésre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ingatlan tulajdonosának jogában áll
megtiltani az ingatlanával érintett területen a dohányzást. A testület csak a közterület
vonatkozásában tehet intézkedést. Magyar képviselő úr javaslata, hogy a rendelet helyett
megfelelő távolságra, megfelelő tároló edényzetek kerüljenek elhelyezésre. Ezt a javaslatot
emeljék be a gazdasági programjukba, és a jövőben kerüljön sor a megvalósításra. 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 a
nemdohányzó közterületek kijelöléséről szóló rendelettervezetet ne emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette, és
a rendelettervezetet nem emelte rendeletté.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a napirendi témát vegyék le
napirendről, ne hamarkodják el a kérdést, a szeptemberi képviselő-testületi ülésre újra
beterjeszti a rendelettervezetet.
Krcsméri Tibor képviselő Javasolja, hogy a csikktároló edényzetek kihelyezéséről döntsön a
testület.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Erről akkor dönthetnek, ha az ahhoz szükséges
forrás rendelkezésre áll, a féléves beszámolót követően visszatérhetnek a kérdésre. Arról
dönthetnek, hogy az idei tervbe beépítésre kerül az edényzetek költsége. Véleménye szerint,
ha évközben költségvetést érintő javaslat érkezik, azt a következő évi költségvetésben kell
szerepeltetni. A képviselő úr javaslatának megfelelően a féléves beszámolóban szerepeltetik.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
148/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Cigarettacsikk elhelyezésére alkalmas edényzetek kihelyezéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a városkép megóvása érdekében cigaretta csikkek
elhelyezésére alkalmas edényzeteket kíván kihelyezni, a testület által megjelölt helyekre,
melyről az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját követően dönt.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
c) Rendelet tervezet a településképi véleményezési eljárásról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a településképi
véleményezési eljárásról szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé
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csatolva.) A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a
testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
a rendelettervezetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
településképi véleményezési eljárásról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben
foglaltaknak)
11/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
A településképi véleményezési eljárásról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
d) Rendelet tervezet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes
tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a helyi
településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos
szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv
mellé csatolva.) A rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit,
tájékoztassák a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
a rendelettervezetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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12/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
e) A helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 14/2007.(VII.25.) önkormányzati
rendelet és a József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti
Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló
1/2006. (II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a helyi ÉpítészetiMűszaki Tervtanácsról szóló 14/2007.(VII.25.) önkormányzati rendelet és a József Attila
Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj
megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.) A
rendelettervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a
Pénzügyi Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a két rendelet hatályon kívül helyezését egy napirendként tárgyalta. A
helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló rendelet megalkotása óta egyszer sem kellett
összehívni a tervtanácsot, valamint a jogszabály változás miatt indokolt a hatályon kívül
helyezése. Az Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló
rendelet hatályon kívül helyezése az iskola állami fenntartásba vétele miatt szükséges.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
a rendelettervezetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye
meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 14/2007.(VII.25.) önkormányzati rendelet és a
József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő
térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (II.1.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
13/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
A helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 14/2007.(VII.25.) önkormányzati
rendelet és a József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti
Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006.
(II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)

10

f) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 12/2005. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 12/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.) A rendelettervezetet az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is
véleményezte. Kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A testület Dr. Gurzó Mária kérelmének helyt adva biztosította számára a II. számú
fogorvosi körzet működéséhez szükséges 3600 fő ellátotti létszámot. Ennek megfelelően kell
a körzeteket kialakítani. A bizottság a rendelettervezet rendeletté emelését javasolja.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
a rendelettervezetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A rendelettervezet mellékletében Dr. Gurzó
Mária II. számú fogorvosi körzeteként szerepel. Véleménye szerint a rendelettervezet
melléklete a fogorvosi körzetekre vonatkoznak, nem az abban dolgozó orvosra, jelen esetben
Dr. Gurzó Máriára. Amennyiben az adott ellátotti körzet orvost vált, ugyanúgy az adott
ellátotti körzet marad fenn, jelen esetben a II. számú fogorvosi körzet a főállású. Nem
egészséges, ha személyeskedésre terelődik a téma. Mindig is az I. számú fogorvosi körzet
létszáma csökkent. Javasolja, hogy a rendelet mellékletében a körzetek számát jelöljék csak.
Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a fenti javaslattal az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló 12/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben
foglaltaknak)
14/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 12/2005. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi téma: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést, a Gyulai
Törvényszék ítéletét, valamint az ajánlattételi felhívást. (Az előterjesztés, a Gyulai
Törvényszék ítélete, valamint az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. A bizottság ülésén jelen voltak az
önkormányzat jogi tanácsadói, Dr. Varga Imre ügyvéd úr, közbeszerzési tanácsadó, valamint
Dr. Fodor András ügyvéd úr, akik tájékoztatták a bizottságot a közbeszerzési eljárás
folytatásáról. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az ügyvéd úr tájékoztatta a
bizottságot, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárást folyatatni kell.
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Meghívásos, tárgyalásos közbeszerzési eljárásra fog sor kerülni. A bizottság az ajánlattételi
felhívás tervezetét elfogadta, a benne szereplő határidőkkel egyetértett. Felkéri a
polgármestert, hogy a lakosság felé röviden ismertesse, miért kerül sor az eljárás újbóli
lefolytatására.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kftvel kötött folyékony, és szilárd hulladék elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó szerződés
lejárt, így közbeszerzési eljárás kiírására került sor. A Kft. jelentkezett a felhívásra, ellenben
olyan árakat határozott meg a hulladék elszállítására, amelyek teljes mértékben
elfogadhatatlanok voltak. Így a testület nem fogadta el a Kft. ajánlatát. A Kft-vel történt
tárgyalás alkalmával arra jutottak, hogy az eljárást egyezséggel zárják. A Kft. azonban a
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A döntőbizottság marasztaló határozatot hozott az
önkormányzattal szemben, melyet az önkormányzat a bíróságnál megtámadott. A bíróság I.,
valamint II. fokon is az önkormányzat javára döntött. Örömét fejezi ki, hogy a testület
kitartott az álláspontja mellett, miszerint a több mint 20 %-os díjemelés rendkívül magas. A
Döntőbizottság az önkormányzatot egyrészt 500.000,- Ft bírság, másrészt 720.000,- Ft
szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte. A Kft. kezdeményezte a tárgyalásokat az
önkormányzattal az egyezség végett, ezért érthetetlen, miért támadta meg a döntést. A
bírósági eljárás folyamán, azt megelőzően is ugyanazzal az árral dolgozott a Kft., 2013. január
1-jétől pedig az Állam rögzítette az árakat. Ezért sem volt szerencsés a Kft-re nézve ez az
eljárás. Ettől függetlenül nem szeretné, ha a Kft. és az önkormányzat között megromlana a
kapcsolat. Akivel a Kft-nél személyes kapcsolata volt – Fekete Istvánné – nem is tudott az
egész eljárásról. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Mezőhegyes
város közigazgatási területén szilárd hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó
közszolgáltató kiválasztása érdekében, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
megindítását hagyja jóvá, kérje fel Dr. Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy a
403/2011. (XI.29.) kt. sz. határozatban adott megbízás értelmében gondoskodjon az ajánlati
felhívás megküldéséről, továbbá a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
149/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Közbeszerzési eljárás megindításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
94. § (2) bekezdés a) pontja alapján Mezőhegyes város közigazgatási területén szilárd
hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztása érdekében,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását – az előterjesztés
mellékletét képező ajánlati/részvételi felhívás megküldésével – hagyja jóvá. (Az
ajánlati/részvételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felkéri Dr. Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy a 403/2011. (XI.29.) kt. sz.
határozatban adott megbízás értelmében gondoskodjon az ajánlattételi meghívás
megküldéséről, továbbá a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról.
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2013. május 6.
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6.

napirendi

téma:

Együttműködési megállapodás
Közbiztonságáért Polgárőrséggel

kötése

a

Mezőhegyes

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról szóló
előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményezte. Kéri a bizottság elnökét,
tájékoztassa a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás megkötését
javasolja.
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 együttműködési megállapodást kössön a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség
Közhasznú Szervezettel, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
150/2013.(IV.30.) kt. sz. határozat
Együttműködési megállapodás kötése a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrséggel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján együttműködési
megállapodást köt a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség (székhely: 5820 Mezőhegyes,
Battonyai út 2., elnök: Balogh Lajos) közhasznú szervezettel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési
megállapodást aláírja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 10.
7.

napirendi téma: A Mezőhegyes, Templom utca 3/3. szám alatti önkormányzati
bérlakás meghirdetése

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Mezőhegyes,
Templom utca 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakás meghirdetéséről szóló előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
véleményezte. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a
Mezőhegyes, Templom u. 3/3. szám alatti bérlakás meghirdetését.
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 pályázat útján, költségelven adja bérbe a Mezőhegyes, Templom u. 3/3. szám alatti 81
m2 alapterületű, összkomfortos lakását, azzal, hogy a pályázónak vállalnia kell 6 havi
lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését a szerződés megkötése előtt, kézfelnyújtással
szavazzon.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
151/2013. (IV. 30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes, Templom utca 3/3. szám alatti bérlakás költségelven történő meghirdetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázat útján, költségelven kívánja bérbe adni a
Mezőhegyes, Templom utca 3/3. szám alatti 81 m2 alapterületű, összkomfortos lakását.
A létrejövő bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év. A bérleti díj 2013. évben 465.Ft/m2 /hó.
A bérleti díj az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 11/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 40. §-a módosításáig
érvényes.
A pályázónak vállalnia kell 6 havi lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését a szerződés
megkötése előtt. Az óvadékot a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles
megfizetni, melyet a szerződés lejártakor visszakap, ha a lakást rendeltetésszerű, használatra
alkalmas állapotban adja vissza.
A bérleti jogot az nyeri el, aki az óvadékon felül legtöbb havi lakbér előre, egy összegben
történő megfizetését vállalja.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat bérlakásra” jelzéssel, feladó nélkül kell benyújtani
2013. május 23-ig a polgármesterhez. (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.)
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő a pályázat megjelenítésére: 2013. május 5.
8. napirendi téma: Gál István Alapítványa támogatási kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Gál István
Alapítványa támogatási kérelméről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Tájékoztatja a testületet, hogy Gál István az anyag megküldését követően újabb,
kiegészítő kérelmet, észrevételt nyújtott be. Levelében kitért arra, nehezményezi, amiért a
testület nem támogatja az alapítványát. Az újabb levélről tájékoztatta tegnap a bizottságokat
is, tudatában vannak azzal. Fontosnak tartja bejelenteni, hogy a nyílt ülésen is egyértelmű
legyen, miszerint a képviselő-testület Gál István valamennyi beadványát ismeri. Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a
határozati javaslatban foglaltakkal, annak határozattá emelését javasolja.
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 Gál István Mezőhegyes, Május 1. tér 6/2. szám alatti lakos Játékokkal a Felnövekvő
Nemzedékért Alapítványának támogatása iránti kérelmét ne támogassa, tekintettel arra, hogy
az alapítvány tényleges létezését és munkáját hitelt érdemlően nem igazolta, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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152/2013. (IV. 30.) kt. sz. határozat
Gál István újabb, támogatás iránti kérelmének elutasítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Gál István Mezőhegyes, Május 1. tér 6/2. szám alatti
lakos Játékokkal a Felnövekvő Nemzedékért Alapítványának támogatása iránti kérelmét
támogatni nem tudja, mivel az alapítvány tényleges létezését és munkáját hitelt érdemlően
nem igazolta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
9.

napirendi téma: Reklámszerződés kötése a Kelet-Nyugat Üzletinform Bt-vel
Mezőhegyes Szlovákia területén való reklámozására

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Bizottsági üléseken kiosztásra került a KeletNyugat Üzletinform Bt. megkeresése, ajánlata. (Az ajánlat a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Felkéri Dr. Szabados Éva titkárságvezetőt, hogy az ajánlatról tájékoztassa a testületet.
Dr. Szabados Éva titkárságvezető: A Kelet-Nyugat Üzletinform Bt. kereste fel az
önkormányzatot hasonló jellegű hirdetési lehetőséggel, mint korábban a román turisztikai
hirdetés. Lehetőség van Mezőhegyest a „Pihenjen Magyarországon 20013.” című, szlovák
nyelvű turisztikai kiadványban hirdetni, 1 színes oldalon 80 ezer Ft + ÁFA, ½ színes oldalon
44 ezer Ft + ÁFA, valamint ¼ színes oldalon 25 ezer Ft + ÁFA díjért. Szlovákiában,
ingyenesen terjesztett, 100 oldalas kiadványról lenne szó. A korábbi romániai hirdetéssel nem
élt a testület.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ajánlatot a Pénzügyi, valamint az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az ajánlat elfogadását
nem javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság nem javasolja a felajánlott hirdetési lehetőség elfogadását, a
reklámszerződés megkötését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a Kelet-Nyugat Üzletinform Bt. által felajánlott lehetőséggel – mely
Mezőhegyes város turisztikai célú, a Szlovák Köztársaság területén ingyenesen terjesztett
idegenforgalmi kiadványban történő reklámozására irányul – ne éljen, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
153/2013. (IV. 30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes turisztikai fellendítése érdekében tett felajánlás elutasításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Kelet-Nyugat Üzletinform Bt. által felajánlott
lehetőséggel – mely Mezőhegyes város turisztikai célú, a Szlovák Köztársaság területén
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ingyenesen terjesztett idegenforgalmi kiadványban történő reklámozására irányul – nem kíván
élni.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a Bt. értesítésére a döntésről: 2013. május 6.
10. napirendi téma: „Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás” megszüntetése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a „Tótkomlós és
térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás” megszüntetéséről szóló
előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Ebben a társulásban történő
részvétel az önkormányzatra nézve rendkívül nagy terhet jelent. 2014. december 31-ével
léphet ki leghamarabb az önkormányzat a társulásból, melyet 2014. június 30-áig kell
kezdeményezni. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett az
előterjesztés szerinti javaslattal.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és
térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulási
megállapodásban foglalt jogkörénél fogva szüntesse meg a jogi személyiség nélküli
„Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulást”, valamint a társulás
eredményeként létrejött vagyont önkormányzati tulajdonközösség keretein belül
együttműködési megállapodás alapján működtessék tovább és a tulajdonközösség
képviseletével Tótkomlós Város Önkormányzatát ruházzák fel, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
154/2013. (IV. 30.) kt. sz. határozat
„Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás”
megszüntetéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tótkomlós és térsége állati
hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodásban
foglalt jogkörénél fogva megszünteti a jogi személyiség nélküli „Tótkomlós és térsége állati
hulladék-kezelési Önkormányzati Társulást”, valamint a társulás eredményeként létrejött
vagyont önkormányzati tulajdonközösség keretein belül együttműködési megállapodás
alapján működtessék tovább és a tulajdonközösség képviseletével Tótkomlós Város
Önkormányzatát ruházzák fel.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Tótkomlós önkormányzatát, hogy a
projekt működtetését biztosító tulajdonközösség döntéshozatali rendjét, a gesztor
önkormányzat feladat- és hatáskörét, a tulajdonközösség üzemeltetési és finanszírozási
megállapodásait, a tulajdonközösség taggyűlése képviseleti és működési rendjét dolgozza ki
és terjessze a tag önkormányzatok elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a kivonat megküldésére: 2013. május 10.
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11. napirendi téma: Az EOGEN Kft földterület bérleti szerződésének módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az EOGEN Kft
földterület bérleti szerződésének módosításáról szóló előterjesztést, valamint a Kft. e-mail-en
érkezett kérelmét. (Az előterjesztés, és a kérelem a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a szerződés
módosítását, mivel a Kft. vállalja az esetleges veszteség megtérítését.
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 az EOGEN Kft-vel kötött bérleti szerződését módosítsa akként, hogy a bérleti
szerződés hatályba lépése 2014. január 1-je, és a bérlő vállalja a területre 2013-ra vonatkozó
elmaradó területalapú és egyéb támogatásból eredő veszteség megtérítését a bérbeadó részére,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
155/2013. (IV. 30.) kt. sz. határozat
Az EOGEN Kft földterület bérleti szerződésének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EOGEN Kft-vel (székhelye:
Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) a 780/4 hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződést az
alábbiak szerint módosítja:
A bérleti szerződés hatályba lépése 2014. január 1. A bérlő vállalja a területre 2013-ra
vonatkozó elmaradó területalapú és egyéb támogatásból eredő veszteség megtérítését a
bérbeadó részére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 31.
12.

napirendi téma: Az 55/2013.(II.05.) kt. számú, „Tyukodi Rómeó kérelme a
796/76 hrsz-ú ingatlan visszavásárlására, ill. továbbértékesítéshez való
hozzájárulásról” című határozat módosításáról

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az 55/2013.(II.05.)
kt. számú, „Tyukodi Rómeó kérelme a 796/76 hrsz-ú ingatlan visszavásárlására, ill.
továbbértékesítéshez való hozzájárulásról” című határozat módosításáról szóló előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
véleményezte. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati
javaslat határozattá emelését. A beépítési kötelezettség előírása nem a képviselő-testület,
hanem a polgármester hatáskörébe tartozik.
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 az 55/2013.(II.05.) kt. számú határozatát módosítsa, aszerint, hogy az alábbi
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szövegrészt a határozatból törli: „…azzal a feltétellel, hogy a vevő köteles azt beépíteni az
adásvételi szerződés aláírásától számított négy éven belül a területre vonatkozó építési
előírások szerint.”, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
156/2013. (IV. 30.) kt. sz. határozat
Az 55/2013.(II.05.) kt. számú, „Tyukodi Rómeó kérelme a 796/76 hrsz-ú ingatlan
visszavásárlására, ill. továbbértékesítéshez való hozzájárulásról” című határozat
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 55/2013.(II.05.) kt. számú
határozatát módosítja, az alábbi szövegrészt a határozatból törli:
„…azzal a feltétellel, hogy a vevő köteles azt beépíteni az adásvételi szerződés aláírásától
számított négy éven belül a területre vonatkozó építési előírások szerint.”
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
13. napirendi téma: Az önkormányzat intézményei átszervezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
intézményei átszervezéséről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Az önkormányzat intézményeinek átszervezéséről a testület 2012. októbere óta
folyamatosan tárgyalt. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés 1)
pontja alatt szereplő határozati javaslat határozattá emelését javasolja. A 2) javaslat azt
tartalmazza, hogy egyelőre megvizsgálják az önkormányzat szociális és egészségügyi
alapfeladatának, parkgondozó és karbantartó részlegének egy intézményben történő
működtetésének lehetőségét, és annak pénzügyi feltételeit. Ezt követően döntene a testület
arról, hogy az intézményesítéssel egyetért, avagy sem.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság mindkét határozati javaslat határozattá emelését javasolja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület beolvadással egyesítse a József Attila Általános Művelődési
Központot, és a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központot, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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157/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
A Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ beolvadása a József Attila Általános
Művelődési Központba
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete beolvadással egyesíteni kívánja a József Attila
Általános Művelődési Központot, és a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központot.
Felkéri a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (4)
bekezdésében meghatározott fórumok véleményét szerezze be a tervezett intézkedés
megtétele előtt, illetve készíttesse elő a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ megszüntető
okiratát, a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, és
azokat terjessze a munkaterv szerinti májusi képviselő-testületi ülés elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 28.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az előterjesztés 2) pontjával kapcsolatosan
célszerűségi okok miatt is indokolt a felsorolt feladatok intézményrendszerben történő
működtetése, így a pénzügyi feltételek mellett a fent említett vonatkozásban is kidolgozásra
kerül.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Annyiban kívánja kiegészíteni a határozati javaslatot,
hogy szerepeljen benne a közfoglalkoztatás is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jelen ismeretei szerint a közfoglalkoztatást
nem lehet kiszervezni a Polgármesteri Hivatalból, a határozati javaslatban – mivel egyenlőre a
lehetőség megvizsgálásáról van szó – szerepelhet. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármestert, dolgoztassa ki az önkormányzat szociális és egészségügyi
alapfeladata, parkgondozó és karbantartó részlege, továbbá a közfoglalkoztatás egy
intézményben való működtetésének pénzügyi feltételeit, és azt terjessze a képviselő-testület
elé, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
158/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Önkormányzati feladatok intézményesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, dolgoztassa ki az
önkormányzat szociális és egészségügyi alapfeladata, parkgondozó és karbantartó részlege,
továbbá a közfoglalkoztatás egy intézményben való működtetésének pénzügyi feltételeit, és
azt terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
14. napirendi téma: A BIOKRAFT Kft. 21/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
irányuló kérelméről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a BIOKRAFT Kft.
21/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelméről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A BIOKRAFT Kft. kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, melyben a volt cukorgyári telephelyen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan
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megvásárlását kéri. A kérés már korábban felvetődött, de jogi akadályai voltak az ingatlan
eladásának. Így közel egy hónap utánajárásnak köszönhetően sikerült elintézni, hogy az
ingatlant értékesíteni lehessen. Ezért elismerését fejezi ki Hupucziné Győrki Julianna jegyző
asszonynak, valamint Kolozsi József műszaki csoportvezetőnek, amiért megkeresték az
értékesítés jogi lehetőségét. Ezek az intézkedések elsősorban a város érdekét szolgálják. Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja az ingatlan
értékesítését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, 21/2 hrsz-ú, 292
m2 nagyságú ingatlan érétkesítését határozza el, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
159/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
A BIOKRAFT Kft. 21/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a BIOKRAFT Kft. kérelmének helyt adva
Mezőhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Mezőhegyes, 21/2 hrsz-ú, 292 m2
nagyságú ingatlan érétkesítését határozza el azzal a feltétellel, hogy a kft. viseli az
értékesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget. Ennek érdekében vízjogi eljárást
kezdeményez, mely során az ingatlanon található, nem használt ivóvíz kutat megszünteti,
majd földhivatali eljárással „kivett” művelési ágúvá minősíti. Ezt követően értékbecslést
készíttet róla és felkéri a polgármestert, hogy a vagyonrendelet módosítását és az ingatlan
értékesítéséről szóló előterjesztést terjessze a képviselő-testület soron következő ülése elé.
A Kft. az értékesítéshez szükséges valamennyi járulékos költség viselését vállalja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 28.
15. napirendi téma: Óvodák felújítása a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az Óvodák
felújításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A
bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, azonban a mai nappal egy újabb javaslatot
terjesztenek a testület elé. A Pénzügyi Bizottság elnökét jelen ülést megelőzően tájékoztatta
az új javaslatról. Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet a
javaslatról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztéshez képest
az új javaslat szerint a pályázati önerő csökkenne, ezáltal a pályázati támogatás összértéke is.
Erre azért kerül sor, mivel tájékoztatást kért a Magyar Államkincstártól a mellékletek,
valamint az egyéb nyilatkozatok vonatkozásában, és kiderült, hogy a pályázat költségei között
nem lehet elszámolni közbeszerzési, tervezési és egyéb előkészítési költségeket. Amennyiben
a nettó 15 millió forintos értékhatárt meghaladó a beruházás, úgy a nyílt közbeszerzési eljárás
teljes költségét a pályázaton kívül kell biztosítania az önkormányzatnak. Ehhez műszaki
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tervdokumentációt is kell készíteni az ajánlattételi felhívás értelmében. Javaslatuk az
előterjesztés határozati javaslatával szemben, hogy az önerő 2 millió forint legyen, ami a
beruházás összköltségének 10 %-a, ezáltal a beruházás összesen 22 millió forint. A 22 millió
forint magába foglalja a 2 millió forint önerőt, 10 % eszközbeszerzést, valamint a kötelező 5
% közfoglalkoztatási költséget is. Ebben az esetben elkerülhető a külön műszaki
tervdokumentáció elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Amennyiben
ezzel egyetért a testület, úgy a határozati javaslatot még ki kell egészíteni azzal, hogy a
testület vállalja a felújításhoz kapcsolódóan a támogatási összeg 5 %-ának mértékéig
közfoglalkoztatott alkalmazását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A javaslattal egyetért, mivel az
önkormányzatnak ez sokkal gazdaságosabb, és gördülékenyebben meg tudják valósítani. A
Pénzügyi Bizottság az ülésén az eredeti előterjesztést tárgyalta. Az új javaslattól függetlenül
kéri a bizottság véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Örömmel fogadták ezt a pályázati
lehetőséget, ugyanis az intézményvezető a májusi ülésen ismételten be fog számolni az
intézményben feltárt hiányosságokról. Ez a pályázat lehetőséget biztosít, – amennyiben
pozitív elbírálást kap – hogy a hiányosságokat részben orvosolják. A pályázati kiírás szerint
részletes műszaki tervdokumentációt kell készíttetni, ehhez közbeszerzési eljárást kiírni,
amelyeknek a költségét ez a pályázat nem preferálja, így mindenképpen támogatja az új
javaslatot. Kisebb lesz az esetlegesen elnyert támogatás, de önerő tekintetében az
önkormányzatnak ez a megoldás gazdaságosabb.
Krcsméri Tibor képviselő: Nyertes pályázat esetén milyen beruházások valósulnának meg?
Milyen felújítások történnének? Mikorra várható a pályázat elbírálása? Amennyiben nyertes a
pályázat, úgy mikor kezdődhetnek el a felújítások?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: 3 óvodai telephely felújításáról lenne szó. A
pályázati kiírás alapján csak épület felújítására lehet pályázni. Az eszközbeszerzés is az épület
használatához kapcsolódó eszközökre vonatkozik, játszótéri eszközök beszerzésére nem. A
felújítás nem vonatkozik udvari felújításra, csakis az épület felújítására, illetve az
infrastruktúra fejlesztésre – mosdó, WC felújítás, fűtőrendszer, elektromos hálózat stb. Ennek
részletes kidolgozására – az idő rövidségére tekintettel – nem volt mód, bejárás alkalmával
hozzávetőlegesen felmérték, hogy az egyes telephelyek milyen felújításra várnak. Nyertes
pályázat esetén részletes kidolgozás szükséges. A pályázat benyújtásának a határideje 2013.
május 2. A pályázati kiírásban nem szerepel az elbírálás határideje. 2012. évben hasonló
pályázaton nyert az önkormányzat pénzt a Kozma F. utcai vendégház kialakítására, annak
elbírálása 1,5 hónapon belül megtörtént. Valószínű, hogy a beruházás átnyúlik a jövő évre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján
pályázatot nyújtson be a József Attila Általános Művelődési Központ Óvodai telephelyeinek
energetikai korszerűsítése, és felújítása érdekében, a pályázathoz szükséges 2.000.000,- Ft
önerőt a 2013. évi költségvetés terhére biztosítsa, és a támogatás feltételeként vállalja, hogy
az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, kézfelnyújtással
szavazzon.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
160/2013.(IV.30.) Kt.sz. határozat
Óvodák felújítása a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a József Attila Általános Művelődési
Központ Óvodai telephelyeinek energetikai korszerűsítése és felújítása érdekében.
A pályázathoz szükséges 2.000.000,- Ft önerőt a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
A támogatás feltételeként vállalja, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg
legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében
közfoglalkoztatottat alkalmaz.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és az ahhoz kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 2.
16. napirendi téma: ÖkoEnergia Program Kft. ajánlata energiatakarékos
vízadagolókra
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az ÖkoEnergia
Program Kft. ajánlatát az energiatakarékos vízadagolókra. (Az ajánlat a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet az
ajánlatról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az ÖkoEnergia Kft. kereste meg az önkormányzatot
energiatakarékos vízadagolók ajánlásával. A vízadagolók a csapvégekre felszerelhető,
nyomásfüggetlen berendezések, amelyek a csapok áteresztőképességét csökkentik, azok
hatásfokát azonban nem. A Kft. az árajánlat mellett számos referenciát mellékelt, illetve
felsorolta önkormányzati partnereit. A Kft. képviselője megtekintette az önkormányzat összes
intézményét, felmérték a szükséges vízadagolók számát, ez alapján az árajánlatuk összesen
761.238,- Ft. Az egyik referencia alapján 2 hónap, a másik alapján 4,4 hónap alatt térült meg a
befektetés. Az önkormányzat éves vízdíja 4,2 millió forint, számítások szerint ez a befektetés
4-5 hónap alatt térül meg. A Kft. kétféle fizetési könnyítést ajánlott fel – telefonos
tájékoztatás alapján: – egy összegben történő fizetés esetén 10 %-os árengedményt biztosít,
vagy két részletben történő fizetést a teljes összegre. A pénzügyi csoportvezető véleménye
szerint, mivel rövid idő alatt térül meg a befektetést, érdemes a két részletben történő fizetést
választani. Amennyiben a testület egyetért, úgy a megtérülés terhére lehetne a fedezetet
biztosítani. A céggel további egyeztetéseket folytatnak annak érdekében, hogy a
szerelőkulcsok számát csökkentsék, mivel arra nem lesz szükség minden egyes intézményben,
ezáltal is csökkenthető az összköltség.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elfogadott költségvetésnél minden esetben
meg kell határozni a fedezetet. Az ajánlatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
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Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja az
energiatakarékos adagolók beszerzését, különös tekintettel arra, hogy rövid időn belül
megtérülő befektetésről van szó.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület az ÖkoEnergia Program Kft. ajánlatát fogadja el, mely Mezőhegyes
Város Önkormányzata intézményeinek víztakarékos adagolókkal történő felszerelésére
irányul, kérje fel a Kft-t, hogy az ajánlat szerinti 761.238,- Ft költség részletekben történő
kifizetését tegye lehetővé, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a költség csökkentése
érdekében a szerelőkulcsok számáról egyeztessen a Kft-vel, és a tárgyalások
eredményeképpen kialakult vételár fedezetét a megtakarítás terhére biztosítsa,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
161/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Víztakarékos adagolók beszerzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az ÖkoEnergia Program Kft. (1029 Budapest,
Máriaremetei út 205-213.) Mezőhegyes Város Önkormányzata intézményeinek víztakarékos
adagolókkal történő felszerelésére vonatkozó ajánlatát elfogadja.
Kéri a Kft-t, hogy az ajánlat szerinti 761.238,- Ft költség részletekben történő kifizetését
tegye lehetővé. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költség csökkentése érdekében a
szerelőkulcsok számáról egyeztessen a Kft-vel. A tárgyalások eredményeképpen kialakult
vételár fedezetét a megtakarítás terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a fizetési feltételek kidolgozását követően a szerződés
aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések
1. „Békés Megyéért” kitüntető díjra vonatkozó javaslat előkészítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
„Békés Megyéért” kitüntető díjat alapított, mely adományozására a javaslatokat – a tavalyi
évhez hasonlóan – 2013. június 30-áig kell eljuttatni. A testület munkaterv szerinti májusi
ülésére kéri a javaslatokat.
2. Az aradi Szent Gizella Napi Búcsúra történő meghívás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Meghívást kaptak Aradra, a Szent Gizella Napi
Búcsúra, mely 2013. május 12-én kerül megrendezésre. Arad alpolgármestere, valamint
Sándor Tivadar plébános úr tolmácsolta a meghívást. Kéri, aki szeretne részt venni, jelezze a
Hivatal felé.
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3. Turisztikai hatástanulmány
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes fürdőfejlesztése érdekében 2012.
évben felvette a kapcsolatot Dr. Kiss Ferenc Úrral, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezető
igazgatójával. Az ügyvezető úr a márciusi testületi ülésen személyesen is ismertette a
képviselőkkel a fürdőfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit. Javaslata szerint Mezőhegyes
fürdőfejlesztésének érdekében első lépésként egy turisztikai hatástanulmányt lehetne
készíttetni, amelybe beépíthető a fürdőfejlesztés. A testület felkérte, hogy a fürdőfejlesztés
érdekében további tárgyalásokat folytasson az ügyvezető úrral, valamint Pap István Tibor
Úrral, a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezetőjével. A
kérésnek eleget téve felvette a kapcsolatot a MÁM Kft. ügyvezetőjével, és megküldte részére
az előzetes tanulmányt. A turisztikai hatástanulmány elkészítése körülbelül 2 millió forint +
ÁFA lenne. Elképzelése szerint, amennyiben az önkormányzat segítséget nyújt a tanulmány
elkészítésében, úgy ez az összeg kevesebb is lehet. Ez alapján két ajánlata van. Az egyik,
hogy havi díjként bruttó 100 ezer forint, plusz 50,- Ft + ÁFA kilométerenkénti kiszállási díj,
havonta minimum 10 munkaórát jelent. A másik ajánlat 35.000,- Ft + ÁFA a mérnöki óra díj,
plusz a kiszállási díj az előzőek szerint. Kéri a testület véleményét arra vonatkozóan, hogy
készíttessenek-e hatástanulmányt, avagy sem.
Rajos István képviselő: A hatástanulmány mindenképpen jó lenne, hogy a fürdő fejlesztés
kérdésében előrébb lépjenek, de annak elkészíttetése az önkormányzat számára jelen
helyzetben meglehetősen nagy költséget jelentene, és – véleménye szerint – nincs rá
lehetősége.
Magyar Tibor képviselő: Meglehetősen kevés az információ. A testületben Veres Zoltán
alpolgármester úr az, aki felkarolta a fürdő projekt kérdését, Ő a legfontosabb kapcsolattartó.
Véleménye szerint kérjék ki a MÁM Kft. véleményét arra vonatkozóan, hogy a Kft. milyen
mértékben járulna hozzá a hatástanulmány elkészítéséhez.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A MÁM Kft. teljes mértékben elzárkózik a
kérdéstől. Az ügyvezető úr nem vállalkozhat távolabbi cél megvalósítására irányuló
hatástanulmány elkészítésére.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Mezőhegyesen megvalósítandó fürdőberuházás körülbelül 1
milliárd forintot ölelne fel, és a fürdő éves működtetésének a költsége körülbelül 200 millió
forint. Tudomása szerint sem az Állam, sem az Európai Unió jelenleg a fürdőprojekteket nem
támogatja. Mezőhegyes fellendítése érdekében biztos, hogy előnyös lenne a fürdő, de nem lát
reális esélyt arra, hogy megvalósuljon, ezért nem támogatja a hatástanulmány elkészítését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A hatástanulmány egy komplex turisztikai
fejlesztésre készülne, amelybe beépítenék a strandot is. A turisztikai fejlesztések támogatására
2014. évben nyílik lehetőség. Tisztában vannak azzal, hogy jelenleg fürdőfejlesztésre pályázni
nincs lehetőség. Amennyiben most nem készíttetnek hatástanulmányt, úgy a 2014-2020.
közötti eu-s támogatásokra nem tarthatnak igényt, elesnek egy nagyszerű lehetőségtől. Az
ügyvezető úr ajánlata kedvező, mivel ennél az összegnél jóval magasabbért készítenek
hatástanulmányt, a hivatallal történő együttműködés miatt kerülnek ennyibe, mint amennyit
fent említett. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan további kérdése, észrevétele van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
Mezőhegyes fürdőfejlesztésének érdekében komplex turisztikai hatástanulmányt ne
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készíttessen, Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezető igazgatója által
felajánlott lehetőséggel ne éljen, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
162/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Turisztikai hatástanulmányról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes fürdőfejlesztésére vonatkozóan nem
kíván komplex turisztikai hatástanulmányt készíttetni, Dr. Kiss Ferenc, a Magyar
Fürdőkultúra Kft. ügyvezető igazgatója által felajánlott lehetőséggel nem él.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
4. A romániai Uzon által adományozott játszótérről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ezúton is köszönetét fejezi ki a romániai Uzon
községnek a városnak adományozott játszótérért. Az önkormányzatnak gondoskodnia kell a
játszótér körbekerítéséről, a kiszáradás utáni csiszolásról, festésről, a nyitvatartásról, valamint
a felügyelet melletti használatról. Az elkerítésre javasolja a jelenlegi piac kerítésének
áttelepítését, mivel a testület korábbi döntése alapján a piac átkerül az ÁMK, és a magtár
közé. Az áttelepített kerítést sövénnyel ültetnék körbe, hogy a későbbiekben ne látszódjon a
drótkerítés. A fel nem használt kerítést a Tűzoltószertár kerítésének a feljavítására
fordíthatják. A piac átköltöztetését követően az az ingatlan értékesíthetővé válhatna. Jelezni
kívánja, hogy az út túloldalán lévő kertek bérlőinek felszólítást küld azok rendbetételére,
mivel jelentős mértékben rongálják a városképet. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele
van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a Mezőhegyes, Béke park 1. szám alatt telepített játszóeszközök biztonság-,
és vagyonvédelme érdekében a területet kerítse körbe, melynek anyagául a piactér kerítését
használja fel, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
163/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Játszóeszközök körbekerítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyes, Béke park 1.
szám alatt telepített játszóeszközök biztonság-, és vagyonvédelme érdekében a területet
körbekeríti, melynek anyagául a piactér áttelepítését követően annak kerítését használja fel.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Az új óvodai udvari játékok bevizsgálásáról és a régi játékokkal kapcsolatos
előírásokról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a TÜV
játszótérbiztonsági szakértő ellenőrizte az óvodai udvari játékok megfelelőségét. A régi
játékok egy részének azonnali eltávolítását javasolta. A jegyzőkönyv erről még nem készült
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el, annak megküldését követően, az abban megjelölt játékokat el kell távolítani az udvarokról.
Ezúton kívánja jelezni az intézmény vezetőjének, óvónőknek, szülőknek, hogy a megjelölt
játékok a jegyzőkönyv megküldését követő napon eltávolításra kerülnek. Az új játékok
vonatkozásában az eséscsillapításról kell gondoskodni, amelyet javasolja homokkal, vagy
faőrleménnyel kivitelezni.
6. A temető bekamerázásának lehetőségéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A temető kamerával történő ellátásának
lehetőségeiről felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A temető kamerával történő ellátása érdekében
szakemberekkel felmérték, milyen paraméterek alapján kérjenek árajánlatot. A szakemberek –
H & N Elektronik Kft. – olyan műszaki megoldásra tettek javaslatot, amellyel a temető teljes
területére a kamerák rálátást nyújtanak, ténylegesen belátható az összes sírhely. Egyéb
esetben olyan holtterek, homályos részek lennének, amellyel csökkenne a hatásfoka a
kameráknak. A Kft. rádióhullámos telepítésre tett javaslatot, amely hozzávetőlegesen 800-900
ezer forintba kerülne. Amennyiben a testület elfogadhatónak tartja, úgy a műszaki
paraméterek pontos kidolgozására kerül sor, ami alapján árajánlatot tudnak kérni. A műszaki
kidolgozást, kiviteli tervet, és a bekért árajánlatokat körülbelül a szeptemberi testületi ülésre
terjesztenék be.
Magyar Tibor képviselő: Ezzel a módszerrel a játszótereket is be lehetne kamerázni?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Igen, a temetőhöz hasonlóan bármely önkormányzati
intézményt, közterületet be lehet fokozatosan kapcsolni a rendszerbe, esetlegesen későbbi
pályázati lehetőség kihasználásával.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A műszaki kidolgozást, a költségeket és az
árajánlatokat a szeptemberi ülésre beterjesztik annak érdekében, hogy legkésőbb a halottak
napjára be tudják kamerázni a temetőt.
Rajos István képviselő: A 2013. évi költségvetésben szerepel a temető bekamerázásának
költsége?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem.
7. Lombtalanítás meghirdetése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A lombtalanításra 2013. május 13-14-én kerül
sor, az önkormányzat végzi el ezt a feladatot.
8. Az ACSEV évforduló megünneplése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak, azaz
az ACSEV 130 éve alakult meg, ez alkalomból 2013. május 16-án 11 órakor ünnepségre
került sor a Vasutas Települések Szövetsége és az önkormányzat szervezésében, a
Mezőhegyesi vasútállomáson. A rendezvény költségét a Vasutas Települések Szövetsége
fedezi.
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9. Házi mosószappan
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Karancsi Istvánné gyógyszertári asszisztenssel
50 db házi mosószappant készítettek 10 liter használt, szűrt zsiradékból, melyet a Centrál
konyhájáról kértek és kaptak. A szappan kiosztásra került azok között, akik vállalták, hogy
visszajeleznek annak hatásáról. Amennyiben pozitív visszajelzés érkezik a szappan
használatáról, a legminimálisabb befektetéssel, a START Közmunkaprogram keretében
megkezdik a házi mosószappan gyártását. Semmiféle, különleges előírás nincs az üzem
létrehozására vonatkozóan.
Kéri, akinek bejelentenivalója van, azt tegye meg.
10. Udvari játékok értékesítéséről
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az elmúlt ülésén a testület a
Pénzügyi Bizottságot bízta meg az óvodai udvari játékok értékesítésével. A játékok
értékesítését meghirdették, arra 2013. április 19-én került sor. Egyetlen érdeklődő volt jelen,
aki egy játékot vásárolt, 5.000,- Ft-ért. Kéri a testület döntését a megmaradt játékok
vonatkozásában. Javasolja, hogy semmisítsék meg azokat, szállítsák el a MÉH telepre. A
helikoptert a bizottság a Helytörténeti Gyűjtemény részére ajánlotta fel.
Krcsméri Tibor képviselő: A testület a bizottság hatáskörébe utalta a játékok értékesítését,
bízott abban, hogy több játékot sikerül majd eladni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Erről nem a bizottság tehet. Minden elismerése
a bizottság elnökének, és a bizottság ezen eljárás során tanúsított komolyságának, és
pontosságának. Az Elnök Úr javaslatával egyetért, a megmaradt vasanyagok a MÉH-be
kerüljenek elszállításra. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a József
Attila Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyeiről eltávolított az EU
szabványoknak meg nem felelő játékokat – melyek nem kerültek értékesítésre –
megsemmisítés céljából a Melléktermék és Hulladékgyűjtő Vállalat telephelyére kerüljenek
elszállításra, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
164/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Az EU-s szabványoknak meg nem felelő játékelemek megsemmisítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ
Óvodája telephelyeiről eltávolított, az EU szabványoknak meg nem felelő játékokat – melyek
nem kerültek értékesítésre – megsemmisítés céljából a Melléktermék és Hulladékgyűjtő
Vállalat telephelyére szállíttatja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
11. A dolgozók elmarad juttatásai kifizetésének lehetőségeiről
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Magyar Tibor képviselő: A testület az önkormányzati dolgozók elmaradt juttatásainak a
rendezésére 2013. szeptember 30-áig vállalt kötelezettséget. A Posta u. 15. szám alatti
ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel fedezetet jelenthet annak kifizetésére?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A költségvetésbe a dolgozók elmaradt
juttatásai betervezésre kerültek. A testület a januári ülésén döntött az ingatlan értékesítéséről,
így az a bevétel is betervezésre került. Jelen ülésen nem kellett volna dönteni annak a
lakásnak, helyiségnek újbóli meghirdetéséről, amelynek az értékét a testület a hivatalos
értékbecsléshez képest megemelte?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az önkormányzat lakásrendelete értelmében a
képviselő-testületnek 6 hónapig tartania kell magát a megállapított értékhez, azaz a vételi
ajánlathoz 6 hónapig kötve van, azt követően csökkentheti azon lakások és helyiségek
vételárát, melyek értékét az értékbecsléshez képest megemelte.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A határidők még nem jártak le, a lakások bérlői közül is az
egyik csak a tegnapi nap folyamán érdeklődött első ízben.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Hogyan lehetett betervezve olyan ingatlan értékesítésének a
költsége, amelyről a testület későbbi időpontban hozott döntést, még mielőtt elfogadásra
került a költségvetés?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület az ingatlanok értékesítését a 2013.
február 5-ei ülésén határozta el, míg a költségvetést a 2013. február 26-ai ülésén fogadta el.
Így szerepelhetett abban a lakások esetleges értékesítéséből befolyt összeg.
12. Lakossági észrevétel a hulladékszállító gépjárművekkel kapcsolatosan
Krcsméri Tibor képviselő: A Deák utca lakosai keresték meg azzal, hogy a hulladékszállító
gépjármű rendszeres jelleggel abban az utcában közlekedik, nem csak akkor az egy
alkalommal, amikor a hulladékot elszállítja. A gépjármű a környező utcákat a Deák utcán
keresztül közelíti meg, ráadásul nagy sebességgel, veszélyt jelent az ott lakók számára. Az ott
lakók kérik, hívják fel a figyelmet erre, és amennyiben lehetséges, a Deák utcában
helyezzenek ki célforgalmi jelzőtáblát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt,
hogy vizsgálják meg a forgalmi rend változásának lehetőségeit az érintett utcában.
Jegyző asszony jelezte, hogy a temető bekamerázásáról nem kérte ki a testület döntését. Kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a köztemető vagyon- és biztonságvédelmi
rendszerének kiépítése érdekében kérje fel a polgármestert a legoptimálisabb rendszer
kidolgoztatására, mely kivitelezésére vonatkozóan kérjen be árajánlatokat, és azt terjessze a
testület elé, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
165/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
Temető bekamerázásának előkészületeiről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes, Hársfa u. 6. szám alatti köztemető
vagyon- és biztonságvédelmi rendszerének kiépítését határozza el. Felkéri a polgármestert a
legoptimálisabb rendszer kidolgoztatására, mely kivitelezésére vonatkozóan kérjen be
árajánlatokat, és azt terjessze a testület elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: aktualitásakor
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13. A 2013. május 28-ai képviselő-testületi ülés napirendjének egyik témájának
levétele
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a május 28-ai ülés 4. napirendi
témáját – „A Zöld Planéta Kft. tájékoztatója pályázati eredményeiről” címűt vegyék le
napirendről, mivel az okafogyottá vált. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
2013. május 28-ai ülés 4) számú napirendi pontját, melynek témája a Zöld Planéta Kft.
tájékoztatója pályázati eredményeiről, vegye le napirendjéről.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
166/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat
A 484/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervét,
melyet a 484/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint módosítja:
- a 2013. május 28-ai ülés 4. számú napirendi pontját, melynek témája „a Zöld Planéta Kft.
tájékoztatója pályázati eredményeiről” leveszi napirendjéről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ismertette a következő képviselő-testületi ülés
idejét és napirendjeit: 2013. május 28. 13 óra
Napirend:
1) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
2) Az Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2012. évi szakmai munkája
eredményességének értékelése
3) Tájékoztatás a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Rajos István képviselőket.
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján zárt ülést tart. Megköszönte a megjelenést,
és az ülést – 1500 órakor – 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

Krcsméri Tibor
Rajos István
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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