Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
10/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. május 14-én – 1515 órai kezdettel – a
Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Rajos
István, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 8
képviselő közül 7 fő képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a következő napirendek megvitatására:
1. A 160/2013. (IV. 30.) kt. számú határozat módosításáról (Óvodai pályázat)
2. A 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
3. Kiegészítő támogatás igénylése
4. Támogatást megelőlegező hitel
5. A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen való részvételről
Bejelentések:
1. Kullancsirtás
2. Az Orosházi Kórház Gyermekosztályának kérése
3. Külföldi együttesek fellépési lehetőségének és étkeztetésének biztosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1.

napirendi téma: 160/2013. (IV. 30.) Kt. számú Óvodai telephelyeinek energetikai
korszerűsítése és felújítása tárgyában hozott határozat módosítása

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 160/2013. (IV.
30.) Kt. számú Óvodai telephelyeinek energetikai korszerűsítése és felújítása tárgyában hozott
határozat módosításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Miért van szükség a határozat módosítására?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önerő összege vonatkozásában a
határozatban meg kellett volna jelölni, hogy a 2013. évi költségvetés mely során kerül az
biztosításra.
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Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A testület a 160/2013.(IV.30.) Kt. számú
határozatában a pályázathoz szükséges 2.000.000,- Ft önerőt a 2013. évi költségvetés terhére
biztosította, amit a pályázati hiánypótlás szerint pontosítani kell, így az önerő összegét a
testület a javaslat szerint a 2013. évi költségvetés működési és fejlesztési tartalékának a
terhére biztosítja.
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 160/2013. (IV. 30.) Kt. számú határozatát - melyben pályázat
benyújtásáról döntött a József Attila Általános Művelődési Központ óvodai telephelyeinek
energetikai korszerűsítése és felújítása érdekében – módosítsa az alábbiak szerint: „A
pályázathoz szükséges 2.000.000,- önerőt a 2013. évi költségvetés működési és fejlesztési
tartalékának terhére biztosítja.”, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
167/2013.(V.14.) Kt. számú határozat
160/2013. (IV. 30.) Kt. számú Óvodai telephelyeinek energetikai korszerűsítése és
felújítása tárgyában hozott határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 160/2013. (IV. 30.) Kt. számú határozatát - melyben
pályázat benyújtásáról döntött a József Attila Általános Művelődési Központ óvodai
telephelyeinek energetikai korszerűsítése és felújítása érdekében - az alábbiak szerint
módosítja: „A pályázathoz szükséges 2.000.000,- önerőt a 2013. évi költségvetés működési és
fejlesztési tartalékának terhére biztosítja.”
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 18.
2. napirendi téma: 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a 2013. évi
szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A téma súlyosságára tekintettel nem lett volna célszerű a
Szociális és Egészségügyi Bizottságnak megtárgyalnia azt?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A 2013. április 30-ai ülést követően jelent meg az a
jogszabály, ami alapján az előterjesztést elkészíthették, így az idő rövidségére tekintettel nem
kerülhetett sor a bizottság összehívására. A pályázat benyújtásának a határideje: 2013. május
16.
Rajos István képviselő: Ez a pályázat hasonló a 2012. évben benyújtott pályázathoz? A
tavalyi évi pályázathoz képest 2013. évben a gyermeklétszám, és az összeg változik?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Igen, ugyanolyan a pályázati kiírás, és a
pályázati feltétel, mint a 2012. évi pályázat. A tavalyi évben 100 %-os támogatást nyert az
önkormányzat, saját bevételt nem igényelt. 2012. évben a testület hasonló módon támogatta a
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pályázat benyújtását, azaz amennyiben a pályázat elbírálása során a város nem kapja meg a
100 %-os támogatást, úgy az önerő vonatkozásában a testület ismételten dönt.
Jeszenka Zoltán képviselő: Emlékei szerint is a testület a tavalyi évben hasonló döntést
hozott. Akkor 100 %-os támogatásban részesült, így nem volt szükség az önerő biztosítására.
Tarkó Gábor képviselő: A szabadidős program nem kötelező eleme a pályázatnak, csak
vállalható? Évek óta vannak szabadidős programok, játszóházak, múzeumlátogatások stb.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az EMMI rendelet értelmében a 24 %-nak megfelelő
összegű támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesülhet az az önkormányzat,
amely vállalja a szabadidős program, vagy a nagyobb arányú saját forrás biztosítását. Tehát
nem kötelező a szabadidős program biztosítása, hanem vállalható.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Mi alapján került a 290 kiskorú gyermekből 145 gyermek
kiválasztva?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázati kiírás alapján önerő nélkül 145
gyermekre igényelhető a támogatás.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Az EMMI rendelet 1. számú melléklete értelmében
Mezőhegyes város 2-es kategóriájú, azaz hátrányos helyzetű településnek minősül, így a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek legfeljebb 50 %-a után igényelhet az
önkormányzat önerő nélkül támogatást, tehát a 290 gyermekből 145 gyermekre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben a testület a 290 gyermek
mindegyikére biztosítani kívánja az étkezést, úgy saját erőből kellene finanszíroznia azt.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Abban az esetben sem lehet több gyermek étkeztetését
biztosítani, ha az ételt a helyben megtermelt alapanyagból készítik el? Nem tartja
igazságosnak, hogy a 290 gyermekből csak 145 gyermeknek biztosítják az nyári étkeztetést.
Ezért is tartotta volna szükségesnek, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalja
a témát. Meg kell vizsgálni, hogy milyen forrásból biztosíthatná az önkormányzat a többi
gyermek étkeztetését.
Rajos István képviselő: 2012. évben – mivel hasonló támogatásról volt szó – a támogatásban
részesülők teljes mértékben igénybe vették azt? Annál több gyermek nem vehetett részt?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A pályázati támogatást a megállapított létszámnál többen
nem vehetik igénybe, mivel annak felhasználását komoly pénzügyi elszámolás követi.
Amennyiben a testület biztosít forrást hozzá, úgy a 145 gyermeken felül további gyermek
étkeztetését tudnák megoldani. A pályázat elkészítését megelőzően felmérést végeztek az
érintett családok körében, akik közül nem mindenki igényli a támogatást. Erről írásban is
nyilatkoztak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Azzal, hogy a pályázatot ilyen formában
benyújtják, a pályázati támogatásban nem részesülő gyermekekről igyekeznek gondoskodni.
A pályázat eredményétől függően a Szociális és Egészségügyi Bizottságot össze lehet hívni,
annak érdekében, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem bevonásával megvizsgálják, kik azok a
gyermekek, akik a leginkább rászorulnak a támogatásra.
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Csomós Zsuzsanna képviselő: Nem feltételezi, hogy a 290 gyermekből 145 venné igénybe a
támogatást. Tisztában van azzal, hogy jogszabály szerint ekkora létszámra lehet
megigényelni, de nem hagyhatják figyelmen kívül azokat, akik nem esnek bele a
létszámkeretbe.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázatot kizárólag 145 főre nyújthatja be
az önkormányzat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság megvizsgálhatja, hogy a 290 főből
kik azok, akiket támogatásban részesít a pályázat által, a fennmaradó 145 főből
meghatározhatja, hogy kiket részesít további támogatásban, amelynek költségét az
önkormányzat fedezi. Javasolja, hogy a bizottság tárgyalja meg az ifjúság- és
gyermekvédelmi felelőssel, védőnőkkel, az iskola igazgatójával, kik azok a gyermekek, akik
számára az étkeztetést biztosítani szükséges, a pályázat pozitív elbírálását követően. Kéri,
akinek a témával kapcsolatosan további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület pályázatot nyújtson be 145 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorú gyermek szociális nyári gyermekétkeztetése támogatására, és vállalja a rászoruló
gyermekek számára szabadidős programok szervezését, biztosítását, továbbá kérje fel a
polgármestert, amennyiben a pályázat elbírálása során a település nem kapja meg a 100%-os
támogatást, tájékoztassa a képviselő-testületet az elnyert összegről annak érdekében, hogy
dönthessen az önerő biztosításáról, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
168/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
Pályázat benyújtása a szociális nyári gyermekétkeztetésre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete alapján
benyújtja pályázatát 145 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermek szociális nyári gyermekétkeztetése támogatására, egyben vállalja a rászoruló
gyermekek számára szabadidős programok szervezését, biztosítását.
Felkéri a polgármestert, amennyiben a pályázat elbírálása során a település nem kapja meg a
100%-os támogatást, tájékoztassa a képviselő-testületet az elnyert összegről annak érdekében,
hogy dönthessen az önerő biztosításáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 16.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, a képviselő-testület
járuljon hozzá, hogy a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésbe bevont gyermekek
személy szerinti kiválasztásáról a pályázat pozitív elbírálását követően a Szociális és
Egészségügyi Bizottság döntsön, 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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169/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
Szociális nyári gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a települési önkormányzatok részére
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI
rendelete alapján benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a 2013. évi szociális nyári
gyermekétkeztetésbe bevont gyermekek személy szerinti kiválasztásáról a Szociális és
Egészségügyi Bizottság döntsön.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi téma: Kiegészítő támogatás igénylése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a kiegészítő
támogatás igényléséről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) E
témában tájékoztatást kért Tállai András államtitkár úrtól. A tájékoztatást is figyelembe véve
kéri a testületet, adjon felhatalmazást a kiegészítő támogatás igénylésének előkészítésére, és
annak a támogatási rendszer közzététele utáni benyújtására.
Magyar Tibor képviselő: Az előterjesztésben szereplő határidő április 30-a, így nem késtek
le az igénylésről, vagy a következő határidőre készítenék elő azt?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat április 30-át megelőzően
jelezte a pénzügyi problémáit, igényelné a kiegészítő támogatást. Tállai úr tájékoztatójában
kitért arra, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének kialakítása folyamatban van.
Amennyiben a testület hozzájárul a kiegészítő támogatás igénylésének benyújtásához, úgy
visszahivatkoznak a korábbi jelzésre.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az önkormányzat nem késett el a támogatási igény
benyújtásával, mivel a központi költségvetési törvény módosításával hatályát vesztették az
abban meghatározott határidők. Jelenleg nincs határidő megállapítva a benyújtásra, mivel a
támogatási rendszer kialakítása folyamatban van. Jelenleg nem lehet tudni milyen határidőt
állapítanak meg. Ezért kérik a testületet, jelen ülésen hozza meg döntését, hogy amint
lehetőség adódik, be tudják nyújtani az igényt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Korábban nyújtottak kiegészítő támogatást
egyes önkormányzatoknak, amelyre Mezőhegyes is jelezte igényét. Erre hivatkozhatnak a
jövőben.
Magyar Tibor képviselő: A kiegészítő támogatás váltotta fel az ÖNHIKI-t?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A Kormány bejelentése, miszerint zárolnak 90 milliárd
forintot, az önkormányzatokra nézve meglehetősen rossz hír. A támogatás elnyerésére ezáltal
kevesebb esély adódik.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A kiegészítő támogatásra szánt keretet nem
zárolták, az továbbra is rendelkezésre fog állni. Ami aggodalomra adhat okot, hogy
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függetlenül attól, aláírták az adósságkonszolidációval kapcsolatos megállapodást, az
önkormányzat a mai napig fizeti a hiteleket. Mindaddig, amíg a Kormány és a Bankszövetség
között nem születik megállapodás, addig az önkormányzatoknak fizetniük kell a hiteleket.
Simonka György országgyűlési képviselő úr ígéretet tett arra is, hogy az aszály okozta károk
rendezésében is segítséget nyújt.
Magyar Tibor képviselő: Arra van-e lehetőség, hogy az önkormányzat egy hitelállományát
írják jóvá az adósságkonszolidáció által? A most befizetett tőke, kamat nem vész el, a
fennmaradó hitelösszeg átütemezésre kerülhet? Nyár végére rendeződhet a probléma.
Tarkó Gábor képviselő: Minden önkormányzat ugyanezzel a problémával küzd. A Kormány
ígérete szerint legkorábban júliusban kerülhet sor a kifizetésre. Tisztában voltak azzal, hogy
addig a törlesztőrészleteket ugyanúgy fizetni kell, mint korábban.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Tisztában voltak azzal, hogy az 5000
lélekszám feletti települések adósságkonszolidációja 2013. június 30-áig rendeződik. A
probléma abból ered, hogy a Kormány és a Bankszövetség között még nem született
megállapodás, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A Kormány és a Bankszövetség álláspontja
nem azonos, és ez okozza a megállapodás megkötésének elhúzódását. Értesülések szerint a
megállapodásra szeptember végén, október elején kerülhet sor legkorábban. A bankszövetség
álláspontja, hogy állítsanak fel egy prioritást, tehát elsődlegesen a devizahiteleket vegyék
figyelembe, majd a működési hiteleket. A Kormány álláspontja azonban, hogy minden egyes
hitel valamekkora részét vállalná át. Véleménye szerint érdemesebb, és célszerűbb lenne a
Bankszövetség álláspontját figyelembe venni. A Bankszövetség álláspontja alapján az
önkormányzatnak sem lenne likviditási problémája hónapról-hónapra, hiszen a fejlesztési
hitel nagyságrendje nem olyan számottevő, a feltételeknek meg tudnak felelni, és a törlesztést
teljesíteni. Nagy problémát jelent továbbá, hogy június hónapban lejár az önkormányzat
folyószámla hitele. A Kormány és a Bankszövetség megállapodásáig a pénzintézetnek és az
önkormányzatnak áthidaló megoldásként meg kellene állapodnia.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan további
kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a
helyi
önkormányzatok
működőképességének
megőrzését
szolgáló
kiegészítő
munkaanyagának elkészítésével és a támogatási rendszer közzétételét követően annak
benyújtásával, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
170/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
Kiegészítő támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő munkaanyagának elkészítésével és a
támogatási rendszer közzétételét követően annak benyújtásával.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: aktualitásakor
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4. napirendi téma: Támogatást megelőlegező hitel
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ülés megkezdését megelőzően kiosztásra
került a támogatást megelőlegező hitelről szóló előterjesztés. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Felkéri Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezetőt, amennyiben
szükséges, tegye meg a szóbeli kiegészítését.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: 2012. évben az önkormányzat elnyerte a
Tanyafejlesztési Program keretében benyújtott pályázatát. A 7,7 millió forint összegű
beszerzést a program 7 millió forint erejéig támogatja. A probléma abból adódik, hogy a
Minisztérium a támogatást utófinanszírozás keretében biztosítja. Az önkormányzat az
előterjesztésben szereplő eszközöket megvásárolta saját forrásból. Mivel az önkormányzat
pénzügyi helyzete meglehetősen labilis, és a pályázati elszámolás átfutási ideje 3-4 hónap, így
erre az időre – a támogatási összegnek az önkormányzat számlájára érkezéséig – támogatást
megelőlegező hitel felvétele javasolt. Amint a támogatási összeg az önkormányzat számlájára
érkezik, úgy a pénzintézet felé a hitel teljesítésre kerülhet. Ezt a hitelösszeget az időig egyéb
kötelező feladat ellátására tudják fordítani. Fent említett hitel konstrukciót az OTP BANK Zrt.
javasolta.
Magyar Tibor képviselő: A program keretében megvásárolt függesztett gréder használható-e
az elmúlt ülésen említett belterületi földutak fellazítására? Bevált-e a működtetése?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A gréder átvételekor a belterületi földutak nem
voltak alkalmasak annak kipróbálására, hogy azok a gréderrel fellazíthatóak-e. A szakember
elmondása szerint ez a gréder, a megfelelő viszonyok mellett – nedves talajon – teljes
mértékben alkalmas a földutak fellazítására, úgynevezett sekélyebb fogással.
Magyar Tibor képviselő: A bruttó 393 ezer forintért megvásárolt utánfutó milyen célt
szolgál, és pontosan melyik utánfutó az?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Ez az utánfutó az ivóvíztartály szállítására is alkalmas,
elsősorban ezt a célt szolgálja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával 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 önkormányzat által előkészített
6.927.212,-Ft összegű támogatást megelőlegező hitelkérelem benyújtását hagyja jóvá,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
171/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
Támogatást megelőlegező hitelkérelem benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat által előkészített 6.927.212,-Ft
összegű támogatást megelőlegező hitelkérelem benyújtását jóváhagyja.
A hitel lejárata: 2013.szeptember 30.
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Az Önkormányzat vállalja, hogy a folyósított támogatást megelőlegező hitelt a támogatást
folyósító Vidékfejlesztési Minisztérium által történő utalással - összesen 6.927.212,- Ft
összegben - visszafizeti.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett illetőleg a későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy amennyiben a
Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló
alszámláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre
a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat Pénzforgalmi
Bankszámlájára átvezesse.
A hitel fedezete az önkormányzat mindenkori éves költségvetése, valamint a 314910/82012/NAKVI szerződés alapján 4.897.782,- Ft összegű támogatás és a 37717/2012/NAKVI szerződés alapján 2.029.430,- Ft összegű támogatás, - összesen 6.927.212,- Ft
- OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.
A képviselő-testület a hitel visszafizetését – további fedezetként – a forgalomképes
ingatlanokra alapított 200.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatást megelőlegező hitelszerződés
megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 31.
5. napirendi téma: A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen való
részvételről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc aljegyző urat,
hogy a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyről tájékoztassa a testületet.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: 2013. évben is lehetőség adódik a „Virágos
Magyarországért” környezetszépítő versenyen való részvételre. A versenyen város vagy falu
kategóriában lehet indulni. A nyertes település képviseli az országot a 2014. évi Európai
Virágos Városok és Falvak Versenyében. Korábban minden évben pályáztak a „Virágos
Magyarországért” környezetszépítő versenyre. Július-augusztus hónapban tekintik meg a
települést. Korábbi évek tapasztalata alapján, a vizsgálók szerint rend, és tisztaság van a
városban, azonban nincs akkora számban virág, amellyel esélye lenne a győzelemre. A
verseny győztese nem részesül nagy nyereményben, inkább erkölcsi elismerést jelent a
településnek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyes nem a virágos kategóriába tartozó
település, inkább a zöldövezet, park kategóriába. Ezért sem javasolja a versenyen való
részvételt.
Jeszenka Zoltán képviselő: Emlékei szerint a település már a 2012. évben sem élt a
lehetőséggel.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Magyar Turizmus Zrt. és a Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága által
meghirdetett 2013. évi „Virágos Magyarországért” versenyen ne vegyen részt,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
172/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
„Virágos Magyarországért” környezetszépítő verseny
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Magyar Turizmus Zrt. és a
Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága által meghirdetett 2013. évi „Virágos
Magyarországért” környezetszépítő versenyen.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. Kullancsirtás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
szervezett kullancsirtást, illetve egyéb kullancsirtást nem végezhetnek, mivel a kullancs védett
állat. Kéri a testület tagjait, hogy nézzenek utána az ezzel kapcsolatos ismereteknek.
Rajos István képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a testület
határozatképességét.
2. Az Orosházi Kórház Gyermekosztályának kérése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Orosházi Kórház Gyermekosztálya
újraélesztő készülék beszerzéséhez kér anyagi segítséget. A készülék ára 580.000,- Ft + ÁFA.
Bármekkora, jelképes összeg felajánlását szívesen fogadnak. Javasolja, hogy az
önkormányzat 50.000,- Ft-tal járuljon hozzá a készülék beszerzéséhez.
Magyar Tibor képviselő: A képviselői rendelkezési alapból nem ajánlhatnak fel erre a célra?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem javasolja, véleménye szerint a képviselői
alap személyes célokat szolgál. Kéri, akinek más összegű javaslata van, azt tegye meg. Mivel
más javaslat nem érkezett, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az Orosházi
Kórház Gyermekosztálya kérésére 50.000,- Ft-tal járuljon hozzá az újraélesztő készülék
megvásárlásához, 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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173/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
Hozzájárulás az újraélesztő készülék beszerzéséhez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Orosházi Kórház Gyermekosztálya kérésére
50.000,- Ft-tal járul hozzá az újraélesztő készülék megvásárlásához. A fedezetet a 2013. évi
költségvetés működési tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Rajos István képviselő visszatért az ülésterembe.
3. Külföldi együttesek fellépési lehetőségének és étkeztetésének biztosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Miklós Károly, a Nemzetközi Megyejáró
Fesztivál igazgatója kereste fel azzal, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten
biztosítson fellépési lehetőséget 2013. augusztus 10-én kettő, vagy augusztus 18-án négy
külföldi együttes részére. Augusztus 10-én összesen maximum 90 fős lengyel és spanyol
együttes, augusztus 18-án összesen maximum 180 fős lengyel, spanyol, francia és cseh
együttes fellépési lehetőségét, valamint étkeztetését – vagy ebédet, vagy vacsorát – kellene
biztosítani. Amennyiben a Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ vállalja az étkeztetést, úgy
hozzávetőlegesen 1.000,- Ft/fő összegben egyszeri étkeztetést tud biztosítania az
önkormányzatnak, ami a 90 fős együtteseknél 90.000,- Ft-ot, a 180 fős együtteseknél
180.000,- Ft-ot jelentene. Kéri a véleményeket.
Tarkó Gábor képviselő: A városban hagyománnyá vált néptánc táborral lehetett volna
összekötni a két eseményt. A két esemény időben messze van egymástól, mivel
Mezőhegyesen az általános iskolai ballagást követően veszi kezdetét a néptánc tábor.
Amennyiben korábban érkezik a megkeresés, elképzelhető, hogy még pályázni is tudtak volna
rá. Abban az időben nincs városi rendezvény, amihez lehetne kötni, nem biztos, hogy lenne
közönsége.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az augusztus 20-ai rendezvényhez lehetne
kötni, akkor azonban a nagyobb létszámú csoport jönne.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Mivel az önkormányzat rendelkezik közművelődési
szakemberekkel az ÁMK-n belül, és a feladatuk ellátásához szükséges pénzösszeggel, így egy
ilyen felkérés előkészítése, megszervezése, lebonyolítása minden további nélkül az Ő
hatáskörébe tartozhatna. Ismeretei szerint éves rendezvényterv került összeállításra, így
nyilatkozzanak, hogy a tervezett programba beleilleszthető-e egyáltalán egy ilyen nagy
volumenű fellépés. A költségvetésben a közművelődésen belül meg lett határozva egy
keretösszeg, amelyet rendezvényekre fordíthatnak, így javasolja – amennyiben eleget tesznek
a felkérésnek – abból gazdálkodják ki azt. Ennek a területnek van felelőse, ezért kéri Mitykó
Zsolt Alpolgármester Urat, hogy nyilatkozzon e témában.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Krcsméri Tibor tanácsnok Úr rendelkezésében is van egy
meghatározott keretösszeg az augusztus 20-ai rendezvényekre. Meg kell vizsgálni, hogy
képezne-e akkora látványosságot az együttesek fellépése esetlegesen augusztus 18-án, mert ha
nem, akkor érdemesebb lenne a 90 fős csoportot, az augusztus 10-ei időpontot választani. Azt
a rendezvényt össze lehetne kapcsolni a 40 éves Mezőhegyesi Néptánc Találkozóval, ami
önmagában egy rendkívüli kuriózum, de ennek időpontja még nincs konkretizálva. Ennek a
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rendezvénynek is lesz valamekkora költségvonzata, megvendégelés, és az ajándékok
tekintetében. A 180 fős csoport megvendégelését nem javasolja, annak magas költsége miatt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben a rendezvények szervezésére
pótelőirányzatot kérne az ÁMK, úgy azt jelezze júniusban. Javasolja, hogy a felkérést a
képviselő-testület adja át az ÁMK-nak. Amennyiben a helyi, előre tervezett rendezvényekkel
összhangba lehet hozni, de ahhoz pótelőirányzatot kérne az ÁMK, azt legkésőbb a júniusi
testületi ülésig jelezze. Minden, a felkéréssel kapcsolatos információt megküld az érintettek
részére.
Magyar Tibor képviselő: A Szent György Városnapi rendezvényre a rendezvényekre
megállapított éves keretösszeg felhasználásra került? A költségvetés tárgyalásakor arról volt
szó, ha az önkormányzat további rendezvényeket kíván szervezni, úgy a beszámolót követően
dönt az esetleges pótelőirányzatról. A rendezvényekre a költségvetésben 2,8 millió forintot
határozott meg a testület.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Nem került felhasználásra a
költségvetésben megállapított, rendezvényekre fordítható összeg. A 2013. évi költségvetésben
rendezvényekre 6 millió forint került meghatározásra. A költségvetés elfogadását megelőző
tárgyalások alkalmával, az I. forduló során lecsökkentették a keretösszeget, de az a döntésnek
megfelelően visszaállításra került.
Magyar Tibor képviselő: Emlékei szerint az összeg zárolásáról döntöttek, majd a II.
félévben döntenek arról, hogy amennyiben szükséges, feloldják azt. A költségvetésbe végül a
6 millió forint került, ezért úgy véli, megtévesztették a testületet.
Krcsméri Tibor képviselő: A 2013. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása során valóban
lecsökkentették a rendezvényekre szánt keretösszeget. Azt követően a testület még két
alkalommal tárgyalta a költségvetést, amelyeken úgy határozott, hogy az eredetileg
betervezett összeg fordítható rendezvényekre. A megküldött anyagot alaposan át kell
tanulmányozni.
Magyar Tibor képviselő: Elnézést kér a testülettől a kirohanásáért. Ő a költségvetést
egyébként sem szavazta meg, többek között ezzel sem értett volna egyet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A költségvetést valóban több alkalommal is
tárgyalták, így óhatatlan, hogy egy-egy döntésre nem emlékeznek, vagy az adott javaslatot az
illető nem szavazza meg, esetlegesen tartózkodik. A Szent György Városnapi rendezvényre az
éves keretösszeg körülbelül 1/4 része került felhasználásra, tehát az év többi rendezvényére
még van felhasználható keret. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a képviselő-testület kérje fel a József Attila Általános Művelődési Központot,
vizsgálja meg, tud-e élni Miklós Károly Úr, a Nemzetközi Megyejáró Fesztivál igazgatója
által felajánlott lehetőséggel, mely szerint 2013. augusztus 10-én 90 fős lengyel és spanyol,
vagy augusztus 18-án 180 fős lengyel, spanyol, francia és cseh együttes lépne fel
Mezőhegyesen, melynek feltétele a fellépők étkeztetésének biztosítása, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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174/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ felkérése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a József Attila Általános Művelődési
Központot, vizsgálja meg, tud-e élni Miklós Károly Úr, a Nemzetközi Megyejáró Fesztivál
igazgatója által felajánlott lehetőséggel, mely szerint 2013. augusztus 10-én 90 fős lengyel és
spanyol, vagy augusztus 18-án 180 fős lengyel, spanyol, francia és cseh együttes lépne fel
Mezőhegyesen, melynek feltétele a fellépők étkeztetésének biztosítása.
Amennyiben az ÁMK vállalja a rendezvény megszervezését, és annak lebonyolításához
pótelőirányzatra van szüksége, úgy azt jelezze legkésőbb a munkaterv szerinti 2013. júniusi
testületi ülésen.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében
bejelentenivalója van, azt tegye meg. További bejelentést nem tettek a jelenlévők. A
képviselő-testületnek a következőkben a tulajdonában lévő távhőrendszer működésével
kapcsolatos problémákról kell tárgyalnia, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján javasolja a zárt ülés
elrendelését. 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:
175/2013.(V.14.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással zárt ülést rendel el.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megköszönte a megjelenést, és az ülést 16,00
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

Magyar Tibor
Tarkó Gábor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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