Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
12/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. május 28-án – 1300 órai kezdettel – a
Centrál épület Kozma Ferenc termében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Rajos István, Tarkó Gábor
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester, Csomós Zsuzsanna képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési
Központ, Gál Mária Szociális Intézményegység-vezető, Mezőfi Attila intézményvezető
helyettes, Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ, 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 7 fővel határozatképes. Veres Zoltán alpolgármester úr, valamint Csomós
Zsuzsanna képviselő asszony nem tud jelen lenni az ülésen. Az ülést megnyitotta. 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) 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
4) Rendeletek:
a) Rendelet tervezet a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
b) Rendelet tervezet a József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti
Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006.
(II. 1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló 16/2006.(V. 5.) önkormányzati rendelet és a
József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2006 (V. 5.) Ö.
sz. rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló 18/2008
(X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
c) Rendelet tervezet Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
5) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központja beolvadása a József Attila Általános Művelődési Központba
6) Együttműködési megállapodás kötése a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesülettel
7) SOS –Gyermekfalu kérelme víztornyon felhelyezendő antenna bérleti díjának
elengedéséről
8) Gundel Ferenc ajánlata a rendezvényforgalom hatékony növelésére
9) Hunyadvári Márk kérelméről
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10) A József Attila Általános Művelődési Központ karbantartási munkálatainak tervezése
11) A butik soron lévő 672/10 hrsz-ú, közös tulajdonú ingatlanban levő önkormányzati
tulajdonrész értékesítéséről
12) A József Attila ÁMK intézményvezetői állására pályázat kiírása
13) A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
14) Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hársfa utca 6. sz. alatt található temetői
lakás értékesítéséről
15) Zsótér Attila kinevezésének véleményezése - szóban
16) Az orvosi ügyelet kérdéséről
17) Mezőhegyes Város Önkormányzat intézményei 2013/2014. gázév földgázenergia
beszerzéséről
Bejelentések:
1.Tájékoztatás az AERD Zrt-vel történő tárgyalás eredményéről
2.Szarvas Város Önkormányzata részvényfelajánlásáról
3.A Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működése kapcsán kialakult probléma
4.Adomány felajánlásáról
5.Élelmiszer adomány
6.Internet csatlakozási lehetőség az üléstermekben
7.Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány kérése
8.Szociális Szövetkezet alapításának lehetősége
9.Semmelweis Nap és a Köztisztviselői Nap
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen
hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel 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 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
182/2013.(V.28.) Kt.sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 104/2013, 109/2013., 119/2013., 130/2013.,
150/2013., 151/2013., 154/2013., 157/2013., 160/2013., 167/2013. Kt. sz. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi téma: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az 1. napirendi téma több előterjesztésből
tevődik össze. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést, és az ahhoz kapcsolódó anyagokat – a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
ellenőrzéséről, Ellenőrzési tapasztalat a Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében, Szociális
Intézményegységnél lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól, Beszámoló Mezőhegyes Város
Önkormányzata bűnmegelőzési programja végrehajtásáról – a testület tagjai megkapták. (Az
előterjesztések jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztéseket a Szociális és Egészségügyi
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet a bizottság
véleményéről.
Tarkó Gábor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztéseket.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, ezen
belül a Gyermekjóléti Szolgálatnál 2012. évben lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól szóló
előterjesztést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
183/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelést, ezen belül a Gyermekjóléti Szolgálatnál 2012. évben
lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól szóló előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.
(Az átfogó értékelés, és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a város 2012. évi bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót
fogadja el, és a 2013. évi városi bűnmegelőzési programot hagyja jóvá, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
184/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programjáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város 2012. évi bűnmegelőzési programjának
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, a 2013. évi városi bűnmegelőzési programot
jóváhagyta. (A beszámoló és a program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi
téma:
Mezőhegyes
Intézményegységének beszámolója

Város

Önkormányzata

Szociális

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
Szociális Intézményegységének beszámolóját. (A beszámoló jegyzőkönyv mellé csatolva.) A
beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
elnökhelyettesét, hogy a bizottság véleményét ismertesse a testülettel.
Tarkó Gábor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
beszámolót a bizottság megtárgyalta. Jelezték, hogy a megnövekedett feladatok is
szükségessé tennék új számítógép beszerzését. Egy számítógép beszerzését a költségvetés
tartalmazza, annak megvásárlása a II. félévi adóbefizetésekből várható. A tankerülethez fog
kerülni a logopédia, valamint a pszichológia szakellátás, így a továbbiakban ezzel nem kell
foglalkozniuk, ugyanis ezzel kapcsolatosan is merültek fel problémák. A bizottság
elfogadásra javasolja a Szociális Intézményegység beszámolóját.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Szociális Intézményegység 2012. évi szakmai munkája eredményességének
értékeléséről, ezen belül az intézménynél lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól szóló
tájékoztatókat az előterjesztéshez mellékelt dokumentum tartalmával megegyezően fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
185/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Intézményegység 2012. évi szakmai
munkájának értékeléséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális
Intézményegységének vezetője által beterjesztett, a Szociális Intézményegység 2012. évi
szakmai munkája eredményességének értékeléséről, ezen belül a jegyző által beterjesztett, a
Szociális Intézményegységnél lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót az
előterjesztéshez mellékelt dokumentum tartalmával megegyezően elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi téma: Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Helytörténeti
Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről szóló, Tarkó Gábor képviselő úr, történész, tanár, a
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője által elkészített tájékoztatót. (A tájékoztató jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Felkéri Tarkó Gábor Urat, amennyiben szóbeli kiegészítenivalója van, tegye
meg.
Tarkó Gábor képviselő, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: Mint minden évben, most
is igyekezett kimerítő beszámolót készíteni a Gyűjtemény 2012. évi munkájáról,
munkatervvel egyetemben. Tájékoztatást nyújt többek között a rendezvényekről, a
látogatottsági, bevételi, kiadási adatokról. A felmerült kérdésekre készséggel válaszol. Ezúton
szeretné megköszönni Pap István Tibor Úrnak, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft
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ügyvezetőjének, hogy vállalta a cég a Helytörténeti Gyűjtemény működtetését. Köszönetét
fejezi ki továbbá a családjának, a Gyűjteményben társadalmi munkát végző személyeknek,
azoknak, akik hozzájárultak a gyűjteményhez, valamint azoknak, akik megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényeket, valamint a kiállítást.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A tájékoztatót az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Krcsméri Tibor, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Jeszenka Zoltán képviselő: Tavalyi évben is felmerült a Helytörténeti Gyűjtemény
múzeummá nyilvánításának a kérdése. Milyen feltételek szükségesek ahhoz, mi az előnye,
hátránya, milyen technikai feltétel szükséges, és mekkora annak költségvonzata?
Tarkó Gábor képviselő, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: Három feltétel
megvalósulása szükséges a múzeum alapításához. Elsősorban múzeum kialakításához
alkalmas épület, olyan gyűjtemény, amely muzeális értékkel bír, valamint megfelelő
végzettségű szakember, aki kezeli azt. Mezőhegyesen ezek a feltételek adottak. Korábban a
testületben felmerült, bizottságot kellene felállítani a múzeum alapítás feltételeinek a
kidolgozására, annak előnyéről, hátrányáról, költségvonzatáról, foglalkoztatási feltételeiről.
Erre vonatkozó dokumentáció, kimutatás nem készült. A beszámolójában becsült adatok
szerepelnek. A múzeum 3 fő állandó foglalkoztatását kívánná meg, amely jelentősebb
költséget ölelne fel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A felvetés alapján kérdezi, hogy a testület
vizsgáltassa meg a gyűjtemény múzeummá nyilvánításának kérdését, azt készíttesse elő, és
terjessze a munkaterv szerinti szeptemberi testületi ülésre?
Jeszenka Zoltán képviselő: Amennyiben a város fellendítéséhez hozzájárulna, elősegítené a
gyűjtemény pályázati lehetőségeit, úgy mindenképpen javasolja az előkészítést.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a múzeum alapításának
lehetőségeit készíttesse elő a testület a munkaterv szerinti szeptemberi ülésére, melyre kérje
fel a jegyző asszonyt. Felkéri Tarkó Gábor képviselő urat, hogy ebben a munkában vegyen
részt. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a múzeum alapításának
jogi, és technikai lehetőségeit, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
186/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
Múzeum alapításának előkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete foglalkozik egy városi múzeum alapításának
gondolatával. Felkéri a jegyzőt és Tarkó Gábor képviselőt, hogy dolgozzák ki a múzeum
alapításának jogi, pénzügyi és technikai feltételeit, és azt terjessze a testület munkaterv
szerinti szeptemberi ülésére.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. szeptemberi rendes testületi ülés napja

5

Tarkó Gábor képviselő: Személyes érintettség miatt kéri kizárását a Helytörténeti Gyűjtemény
helyzetéről szóló tájékoztatóra vonatkozó döntéshozatal idejére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tarkó Gábor képviselő bejelentette
érintettségét. Kéri, aki egyetért azzal, hogy Tarkó Gábor képviselőt zárják ki a
döntéshozatalból, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyző asszony jelezte, hogy a döntésből
történő kizáráshoz minősített többség szükséges, ezért újra szavazásra bocsájtja a javaslatot.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Tarkó Gábor képviselőt zárják ki a „Tájékoztató a Helytörténeti
Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről” című napirendi témáról szóló döntés idejére,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
187/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
Tarkó Gábor képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy döntött,
hogy Tarkó Gábor képviselőt, személyes érintettség miatt a „Tájékoztató a Helytörténeti
Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről” című napirendi témáról szóló döntés idejére – tekintettel
arra, hogy Tarkó Gábor képviselő, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, a tájékoztató
készítője – kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
188/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
A Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztató
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Tarkó Gábor képviselő, a Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője által beterjesztett, a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót
a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi téma: Rendeletek
a) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 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 testület a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos hatáskörei egy részének
gyakorlását a Pénzügyi Bizottságra, valamint a Jegyzőre ruházta át, ennek értelmében az
SZMSZ-t is módosítani szükséges. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 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 a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
15/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
b) A József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (II.1.) Ö.
sz. rendelet módosításáról szóló 16/2006.(V. 5.) önkormányzati rendelet és a József
Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő
térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2006 (V.5.) Ö. sz.
rendelettel módosított 1/2006 (II.1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló 18/2008 (X.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila
Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj
megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (II. 1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló
16/2006.(V. 5.) önkormányzati rendelet és a József Attila Általános Művelődési Központ
Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól
szóló 16/2006 (V. 5.) Ö. sz. rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) Ö. sz. rendelet
módosításáról szóló 18/2008 (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 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 elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 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 a József Attila Általános Művelődési Központ
Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól
szóló 1/2006. (II. 1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló 16/2006.(V. 5.) önkormányzati
rendelet és a József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2006 (V. 5.) Ö. sz.
rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló 18/2008 (X. 1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
16/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet
A József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (II. 1.) Ö. sz.
rendelet módosításáról szóló 16/2006.(V. 5.) önkormányzati rendelet és a József Attila
Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és
tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2006 (V. 5.) Ö. sz. rendelettel módosított
1/2006 (II. 1.) Ö. sz. rendelet módosításáról szóló 18/2008 (X. 1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
c) Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Korábbi testületi ülésen felmerült a díszpolgári cím alapításának a gondolata.
A testület felkérte a jegyző asszonyt az azzal kapcsolatos rendelettervezet előkészítésére. A
jegyző asszony a városért emlékérem alapításáról, valamint a „A köz szolgálatáért” kitüntető
díj alapításáról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezésével egy új rendelettervezetet
terjesztett elő, amely magába foglalja a díszpolgári cím alapítását is. 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 elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 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 a Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
17/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet
Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
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5. napirendi téma: A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központja beolvadása a József Attila Általános
Művelődési Központba
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Centrál
Élelemzési és Szolgáltató Központ megszüntető okiratáról, valamint a József Attila Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok elnökét, és
elnökhelyettesét, tájékoztassák a testületet a bizottság véleményéről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok határozattá
emelését.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság egyhangúlag
javasolja az alapító okiratokkal kapcsolatos határozati javaslatok határozattá emelését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek az alapító okirat
megszűntetésével, módosításával kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központ megszüntető okiratát 2013. július 1. napjától hagyja jóvá,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
189/2013. (V.28.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központja
Megszüntető okirata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
11. § (3), (7) bekezdése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.) NGM
rendelet 1.§. 7. pontja értelmében a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ megszüntető
okiratát 2013. július 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A megszűnő Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Centrál
Élelmezési
és
Szolgáltató Központja
 Költségvetési szerv rövidített neve: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
 Székhelye:
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
2. Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete, Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
3. A megszűnés módja:
egyesítés beolvadással
4. Megszűnés oka:
az önkormányzat működési forráshiányának szűkítése
a feladat a József Attila Általános Művelődési
Központhoz való integrálásával gazdaságosabb,
hatékonyabb
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4. Jogutódja: Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja
5. A megszűnés időpontja: 2013. június 30.
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyermek és közétkeztetési feladatok ellátása
7. Megszűnő szakmai alaptevékenységek:
Szakfeladatok:
Alaptevékenység megnevezése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás (szociális-. bölcsődei étkeztetés)
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

Szakfeladat száma
562912
562913
562914
562917
562920
841901

8. Gazdálkodásra vonatkozó rendelkezés: Az intézmény valamennyi szakmai és
gazdálkodási tevékenysége vonatkozásában az intézmény vezetője 2013. június 30. napjáig,
polgármester jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget
A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ előirányzata felett az intézmény 2013. június 30.
napjáig rendelkezik.
9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A
költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya, a jogutódlásra vonatkozó szabályok
szerint folytatódik.
10. Közfeladat jövőbeni ellátása: A közfeladat ellátását a jövőben a József Attila Általános
Művelődési Központ végzi.
11. Rendelkezés vagyoni jogok tekintetében: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
Tulajdonosa: Mezőhegyes Város Önkormányzat
Kezelője: 2013. június 30. napjáig Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ, 2013. július 1.
napjától Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja
12. Rendelkezés Kötelezettségek és követelések tekintetében:
Kötelezettségek és követelések tekintetében a jogutód József Attila Általános Művelődési
Központ rendelkezik.
13. Az intézmény képviseletére jogosult:
2013. június 30. napjáig a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ intézményvezetője,
2013. július 1. napjától a József Attila Általános Művelődési Központ igazgatója.
14. A megszűnő intézmény törzsszáma: 760379
15. A megszüntető intézmény szakágazat száma: 841105
Záradék
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ megszüntető okiratát Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
189/2013. (V.28.) sz. kt. határozatával 2013. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2013. július 1. napjától
módosítsa, 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:
190/2013. (V.28.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
József Attila Általános Művelődési Központjának
Alapító okiratát módosító okirat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §. alapján, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§. és 20 §,
valamint a 83.§ (4) bekezdése, és a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2.
§., valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 41.§. (6)
bekezdése értelmében a József Attila Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát, 2013. július 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
1)Az alapító okirat 1. pontjának ötödik francia bekezdésébe az alábbival egészül ki:
Régi:
 Költségvetési szerv közfeladata:
óvodai nevelés, ellátás
bölcsődei nevelés;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés
Új:
 Költségvetési szerv közfeladata:
óvodai nevelés, ellátás
bölcsődei nevelés;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés,
gyermek és közétkeztetés
2) Az alapító okirat 1. pontjának 7. francia bekezdése átkerül a 4. pontba, és kiegészül;
valamint
ezen pont 8. francia bekezdése törlésre kerül.
3) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Régi:
- Köznevelési tv. szerint: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
Új:
Köznevelési tv. szerint: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
- Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok feletti jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
4) Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi lép, illetve a 6. pont átkerült az alapító okirat
10. pontjába:
6. Munkáltató jogok gyakorlása:
 A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó - közfoglalkoztatás keretében dolgozó –
foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
 Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:
Régi:
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7.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége
Alaptevékenység megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Bölcsődei ellátás
Új:
7.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége
Alaptevékenység megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Bölcsődei ellátás
Iskola egészségügy
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam
(épület üzemeltetés)
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi
ellátása (épület üzemeltetés)
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Egyéb vendéglátás (szociális-. bölcsődei étkeztetés, közétkeztetés)
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
6) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Régi:
Megnevezés
Telephely
Címe
Bölcsöde
Mezőhegyes,Csokonai u.1.szám
Óvoda
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.
17.szám
Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2.
szám
Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
Közművelődés és könyvtár
Mezőhegyes, Béke park 1. szám
Új:
Megnevezés
Telephely
Címe
Bölcsöde
Mezőhegyes, Csokonai u.1. szám
Óvoda
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.
szám
Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2.
szám
Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
Közművelődés és könyvtár, iskolai Mezőhegyes, Béke park 1. szám
oktatás
Étkeztetés
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
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Szakfeladat
851011
851012
910121
910502
889101

Szakfeladat
851011
851012
910121
910502
889101
869042
852021
855921
562912
562913
562914
562920
841901

telefonszáma
30/445-9088
30/445-9086
30/445-9087
30/445-9088
68/466-103
telefonszáma
30/445-9088
30/445-9086
30/445-9087
30/445-9088
68/466-103
68/466-043

Kollégium
Vendégház

Mezőhegyes, Szent György tér 10.
Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.

68/466-103
68/466-043

7) Az alapító okirat 9. pontjának megnevezése, mely „9. Maximális gyermeklétszám”
törlésre kerül, s a megnevezés az alábbi:
9. Bölcsődei, óvodai nevelés maximális létszáma
Záradék
A Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központjának alapító okiratát módosító okiratot Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 190/2013. (V.28.) sz.. Kt. határozatával 2013. július 1. hatállyal hagyta
jóvá.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a József Attila Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratát 2013. július 1. napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
191/2013. (V.28.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
József Attila Általános Művelődési Központja
Alapító okirata
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §. alapján, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§. és 20 §,
valamint a 83.§ (4) bekezdése, és a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2.
§., valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 41.§. (6)
bekezdése értelmében a József Attila Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát, 2013. július 1. napjával az alábbiak szerint hagyta jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése:
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének
József Attila Általános Művelődési Központja
 Költségvetési szerv rövidített neve:
József Attila Általános Művelődési Központ
 Székhelye:
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.szám.
 Első alapító okirat száma:
11/1992 (VII.1.) Ö. számú rendelet
 Költségvetési szerv közfeladata:
óvodai nevelés, ellátás
bölcsődei nevelés;
könyvtári állomány gyarapítása,
közművelődés,
gyermek- és közétkeztetés
 Működési köre:
Mezőhegyes Város közigazgatási területe
 Alapvető szakágazat:
851020
2. Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye: Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
3. Alapító szerv neve, székhelye: Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
4. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
- Köznevelési tv. szerint: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
 Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
 Előirányzatok feletti jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
5. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
 A költségvetési szerv vezetőjét Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 5
évre szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet 5.§ /2/ bekezdése alapján.
 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok
megjelölése:
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. törvény szerint.
 Az intézményt határozatlan időre hozták létre.
6. Munkáltató jogok gyakorlása:
 A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja.
 A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó - közfoglalkoztatás keretében dolgozó –
foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
 Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
7. Költségvetési szerv tevékenysége:
7.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége
Alaptevékenység megnevezése
Szakfeladat
Óvodai nevelés, ellátás
851011
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
851012
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910121
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910502
Bölcsődei ellátás
889101
Iskola egészségügy
869042
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam (épület
852021
üzemeltetés)
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi
855921
ellátása (épület üzemeltetés)
Óvodai intézményi étkeztetés
562912
Iskolai intézményi étkeztetés
562913
Tanulók kollégiumi étkeztetése
562914
Egyéb vendéglátás (szociális-. bölcsődei étkeztetés, közétkeztetés)
562920
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841901
8. Telephelyei:
Megnevezés
Bölcsőde
Óvoda

Telephely
Címe
telefonszáma
Mezőhegyes, Csokonai u.1. szám
30/445-9088
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 17.
30/445-9086
szám
Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca u. 2. 30/445-9087
szám
Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
30/445-9088
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Közművelődés és könyvtár, iskolai Mezőhegyes, Béke park 1. szám
68/466-103
oktatás
Étkeztetés
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
68/466-043
Kollégium
Mezőhegyes, Szent György tér 10.
68/466-103
Vendégház
Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.
68/466-043
9. Bölcsődei, óvodai nevelés, maximális létszáma:
Megnevezés
Férőhelyek száma (fő)
Bölcsőde, Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám
10
1.számú Óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.szám
50
2.számú Óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.szám
50
3.számú Óvoda Mezőhegyes, Csokonai u.1.szám
25
Férőhelyek száma = általános + sajátos nevelési igényű gyermek létszáma
Az óvodára vonatkozó 25 fős maximális létszámot, legfeljebb 20 %-kal (+5 fő) lehet átlépni a
nevelési év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport indul, továbbá
függetlenül a csoportok számától, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt
indokolt
10. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
 A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
 A vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő
vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és
gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni,
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendeletében
foglalt szabályok szerint lehet.
Záradék
A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének József Attila Általános
Művelődési Központja alapító okiratát Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 191/2013. (V.28.) sz. Kt. határozatával 2013. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
6. napirendi téma: Együttműködési megállapodás
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel

kötése

a

Mezőhegyes

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról szóló
előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Elmúlt ülésen a testület úgy
határozott, hogy együttműködési megállapodást köt a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőrséggel. Mezőhegyes városában kettő polgárőr egyesület fog működni a jövőben. Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a
bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja az együttműködési megállapodás megkötését a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel kössön együttműködési
megállapodást, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
192/2013.(V.28.) kt. sz. határozat
Együttműködési megállapodás kötése a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesülettel
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 Polgárőr Egyesülettel (székhely: 5820
Mezőhegyes, Rózsa F. u. 14/A., elnök: Bere János).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési
megállapodást aláírja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 10.
7. napirendi téma: S.O.S. Gyermekfalu kérelme víztornyon felhelyezendő antenna
bérleti díjának elengedéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az SOS –
Gyermekfalu kérelme víztornyon kihelyezendő antenna bérleti díjának elengedéséről szóló
előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az SOS – Gyermekfalu
Magyarországi Alapítványa kéréssel fordult a testülethez, hogy a mezőhegyesi víztoronyra
engedélyezze antenna felszerelését. Ehhez nem csak az önkormányzat hozzájárulása
szükséges, hanem az ALFÖLDVÍZ Zrt-jé is. A Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés
értelmében a bérleti díj 50 %-át a Zrt. az önkormányzatnak köteles megfizetni. Az Alapítvány
az éves bérleti díj önkormányzatra eső részének elengedését kéri. Az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet a bizottság
véleményéről.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolja a
bérleti díjról való lemondást.
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 SOS – Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány kérelmének adjon helyt, és a
Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft. által a mezőhegyesi víztoronyra felhelyezendő
szélessávú internet sugározását lehetővé tevő antenna után, az ALFÖLDVÍZ Zrt. által bérleti
szerződésben
meghatározott
díj
önkormányzatot
megillető
50%-os
mértékű
vagyonhasznosítási jutalékról határozatlan időre mondjon le, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
193/2013.(V.28.) Kt. számú határozat
SOS –Gyermekfalu kérelme víztornyon felhelyezendő antenna vagyonhasznosítási
jutalékának elengedéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az SOS – Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány
kérelmének helyt ad, és a Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft. által a mezőhegyesi
víztoronyra felhelyezendő szélessávú internet sugározását lehetővé tevő antenna után, az
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ALFÖLDVÍZ Zrt. által bérleti szerződésben meghatározott díj önkormányzatot megillető
50%-os mértékű vagyonhasznosítási jutalékról határozatlan időre lemond.
Felhatalmazza a polgármestert a felek felé a jognyilatkozat megtételére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi téma: Gundel Ferenc ajánlata a rendezvényforgalom hatékony
növelésére
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Gundel Ferenc
ajánlatáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az
előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, valamint elnökhelyettesét, tájékoztassák a
testületet a bizottságok véleményéről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság e témában nem hozott döntést.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Amennyiben a határozati
javaslatban szereplő összeghatárt nem lépi túl, úgy javasolja az ajánlat elfogadását.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Abban az esetben, ha a testület jóváhagyja a határozati
javaslatot, úgy kiegészítést kíván ahhoz tenni, miszerint a 15.000,- Ft fedezete a 2013. évi
költségvetés dologi előirányzata.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a határozati javaslatot a jegyzőasszony által kért kiegészítéssel fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
194/2013.(V.28.) kt. sz. határozat
Előfizetői szerződés kötése a Gundel Investment Ingatlanforgalmazó Kft.-vel a
rendezvényforgalom hatékony növelésére
Mezőhegyes
Város
Képviselő-testülete
előfizetői
szerződést
köt
a
város
rendezvényforgalmának növelése érdekében, egy éves időtartamra, Mezőhegyes
nevezetességeit, program- és szálláslehetőségeit egy oldalon való megjelenítésére, 15.000.-Ft
összegben a Gundel Investment Ingatlanforgalmazó Kft.-vel (1033 Budapest, Kazal u. 133.),
a www.rendezvenyszervezo.com weboldal igénybevételére. A fedezetet a 2013. évi
költségvetés dologi előirányzata terhére biztosítja
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti partner adatlapot,
majd az előfizetői szerződést aláírja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 15.
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9. napirendi téma: Hunyadvári Márk kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Hunyadvári Márk
kérelméről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökhelyettesét,
tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a határozati
javaslat határozattá emelését javasolja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Hunyadvári Márk kérelme nem teljesen
azonos a határozati javaslatban foglaltakkal, mivel az ingatlan helyi védelem alatt áll, a klíma
berendezés nem helyezhető el csak a lakás udvar felőli homlokzatán. Bízik abban, hogy ez a
megoldás elfogadható a bérlő számára. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
Hunyadvári Márk Mezőhegyes, Hild János utca 5/2. sz. alatti lakos kérelmének részben adjon
helyt, engedélyezze a bérlakás udvar felőli homlokzatán split klíma berendezés felszerelését,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
195/2013.(V.28.) kt. sz. határozat
Hunyadvári Márk kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Hunyadvári Márk Mezőhegyes, Hild János utca 5/2.
sz. alatti lakos kérelmének részben helyt ad, és a split klíma berendezés felszerelését a
bérlakás udvar felőli homlokzatán engedélyezi tekintettel arra, hogy az épület helyi védelem
alatt áll. A kérelmező a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a berendezést leszerelni és a
homlokzatot az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 30.
10. napirendi téma: A József Attila Általános Művelődési Központ karbantartási
munkálatainak tervezése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Soósné Záluszki
Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője által elkészített, a József Attila
Általános Művelődési Központ karbantartási munkálatainak tervezéséről szóló tájékoztatót.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Soósné Záluszki Máriát, amennyiben
kiegészítenivalója van az ütemtervet illetően, azt tegye meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: Néhány
mondatban ki szeretné egészíteni a tájékoztatóját, mivel az ütemterv elkészítése óta is
történtek olyan dolgok, amelyek azonnali intézkedést igényeltek. A cukorgyári óvodában
csőtörés történt, meglehetősen nagy kár keletkezett. 2013. év második felében tervbe volt
véve az ÁMK épületeiben a flexibilis csövek cseréje, de egy csőtörés következtében
megvizsgáltatta az összes ilyen csövet, és ahol szükség volt, ott cserére került sor, annak
érdekében, hogy megelőzzék a nagyobb károkat. 2013. évre 520.000,- Ft került betervezésre
karbantartásra, ebből az I. negyedévben 165.523,- Ft-ot használtak fel. Azóta további
összegek kerültek felhasználásra, a most bekövetkezett váratlan helyzet miatt egy jelentősebb
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összeg. A további munkálatok elvégzése, a problémák orvoslása összességében – a
színházterem, valamint a tornacsarnok felújítása nélkül – több, mint 38 millió forintba
kerülne. A jelentősebb összeget felölelő felújításokat csak pályázati támogatással tudnák
megvalósítani. Igyekeznek minden pályázati lehetőséget kihasználni. Jelenleg a cukorgyári
óvoda felújítására – közel 20 millió forintra – benyújtott pályázat elbírálás alatt van. A
bölcsődében újonnan kialakult probléma megoldásra vár. Tudomása szerint garanciális
javítással ez is megoldódik.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tudomása van a bölcsődében keletkezett
problémáról. A garanciális javítás ügyében felkeresik Tátrai György urat, a Mezőhegyesi
Létesítménygazdálkodási és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét. Az ütemtervet a Pénzügyi
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is megtárgyalta.
Kéri a bizottság elnökét, valamint elnökhelyettesét, tájékoztassák a testületet a bizottságok
véleményéről.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra
javasolja az intézményvezető által beterjesztett ütemtervet.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a József Attila ÁMK karbantartási munkálatainak
tervezéséről szóló tájékoztatót.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Sajnálattal állapítja meg, hogy az
önkormányzati épületek jelentős részében olyan problémák jelentkeztek az elmúlt két év
során, amilyenek korábban nem, és amelyeket az elmúlt évek alatt nem tudtak kiküszöbölni.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési Központ
karbantartási munkálatainak tervezéséről szóló tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
196/2013.(V.28.) kt. sz. határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ karbantartási munkálatainak tervezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ
karbantartási munkálatainak tervezéséről szóló, az intézmény igazgatója által beterjesztett
tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi téma: A butik soron lévő 672/10 hrsz-ú, közös tulajdonú ingatlanban
levő önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a butik soron lévő
672/10 hrsz-ú, közös tulajdonú ingatlanban levő önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet a
bizottság véleményéről.
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Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a határozati
javaslat 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 a mezőhegyesi 672/10 hrsz-ú, kivett, bolt művelési ágú, 90/304 arányban
tulajdonában álló közös ingatlan saját részének értékesítését határozza el bruttó 90.000,- Ft
áron, egyben ajánlja fel vételre az ingatlant az ingatlan hat tulajdonosának., kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
197/2013. (V. 28.) kt. sz. határozat
A 672/10 hrsz-ú, közös tulajdonú ingatlanban levő önkormányzati tulajdonrész
értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 672/10 hrsz-ú, kivett, bolt művelési
ágú, összesen 238 m2 nagyságú, 90/304 arányban az önkormányzat tulajdonában álló közös
ingatlan saját részének értékesítését határozza el - elfogadva a Leszing Kft. (5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 11-17.) által megállapított értékbecslést - bruttó 90.000,- Ft áron, egyben
felajánlja vételre az ingatlant az ingatlan hat tulajdonosának. Felkéri a polgármestert, hogy
nyilatkoztassa az érintett tulajdonosokat arra vonatkozóan, hogy meg kívánják-e vásárolni és
milyen arányban az ingatlanrészt, és a nyilatkozatokat terjessze a Képviselő-testület soron
következő ülése elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 31.
12. napirendi téma: A József Attila ÁMK intézményvezetői állására pályázat kiírása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila
ÁMK intézményvezetői állásának betöltésére kiírandó pályázatról szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a
testületet a bizottság véleményéről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, a pályázati kiírásban szerepeljen, hogy a pedagógus
szakképzettség mellett vagylagosan közművelődés szakképzettséggel rendelkező szakember
is pályázathat. A pályázat nyertese szakképzettségének megfelelően ellátja az adott
intézményegység vezetését is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben közművelődés végzettséggel bíró
szakember nyeri a pályázatot, úgy ellátja a közművelődési intézményegység vezetését? Tehát
az addigi intézményegység vezetőjét minden további nélkül elbocsájthatja?
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Amennyiben külsős pályázó nyer, úgy ez is megtörténhet.
Rajos István képviselő: Az egész intézményt vezetheti-e csak közművelődési, vagy csak
pedagógus végzettséggel rendelkező szakember?
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, vezetheti. Jelenleg az intézménynek
kinevezett intézményegység vezetője van Mitykó Zsolt személyében. Ebben az esetben nem
áll fenn az az eset, hogy az intézmény vezetője intézményegységet vezet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ebben az esetben még egy vezetői szint jön létre.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Ugyanez az eset fennáll óvónő végzettségű szakember esetében, az óvodai
intézményegység vezetését is ellátná.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az ÁMK vezetői állására pályázat nem került kiírásra,
mivel azon törvény alapján bízta meg a testület a vezetői feladatokkal, ami az oktatás állami
fenntartásba vételéről szól. Egy évre – a 2012/2013-as tanévre – lehetett pályázat nélkül
vezetői megbízást adni, Soósné Záluszki Mária jelenleg ilyen vezetői megbízással bír, és
egyben az óvoda intézményegység vezetője is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Közalkalmazotti jogviszonya továbbra is
fennáll, ha jelentkezése esetén elnyerné a pályázatot?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Azon kinevezése, amelyet az ÁMK korábbi igazgatója
adott nem ismert előtte, így erre válaszolni nem tud. Valószínűsíthető, hogy fennáll az a
jogviszonya.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Tudomása szerint Soósné Záluszki Mária, az óvodai intézményegység vezető óvónő
megbízását öt évre nyerte el.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Azóta átalakult az Általános Művelődési Központ, és
megkapta az intézményvezetői megbízatást.
Tarkó Gábor képviselő: Mitykó Zsolt intézményegység vezetői megbízása is attól az
időponttól él.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy vonatkoztassanak el a nevektől.
nem vizsgálta meg, hogy az intézményegység vezető elmozdítható-e a posztjáról.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Véleménye szerint nem mozdítható el, mivel határozott idejű, 5 évre szóló megbízása
van intézményegység vezetésére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel nevek hangoznak el, kérdezi, hogy a
továbbiakban zárt ülés kíséretében folytassák a téma megvitatását.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az Mötv. alapján az érintetteknek nyilatkozniuk kell,
hogy a téma megtárgyalását zárt ülés keretében kérik-e, avagy sem.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az intézményvezetői állás betöltésére kiírandó
pályázat tárgyalása kapcsán nevek merültek fel, így kéri, nyilatkozzanak, hogy a tárgyalást
zárt ülés keretében folytassák-e? A pályázat kiírásáról való döntést azonban csak nyílt ülésen
hozhatja meg a testület. A kiírást nem halogathatják, mivel a jelenlegi vezető megbízása 2013.
augusztus 15-én jár le.
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Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: Nem kéri
zárt ülés megtartását.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Nem kéri zárt ülés megtartását.
Tarkó Gábor képviselő: Miért szükséges a pályázati kiírásban rögzíteni, hogy az
intézményvezetőnek el kell látnia bármely intézményegység vezetését is? Az
intézményvezető megválasztását követően – személye tudatában – is elegendő lehet
megjelölni az elvégzendő feladatokat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Krcsméri Tibor képviselő urat,
indokolja meg a javaslatát.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Költségtakarékosság szempontjából javasolta, hogy az intézményvezető lássa el az
intézményegység vezetői feladatokat.
Tarkó Gábor képviselő: Ezzel nem ért egyet. Nem tartja tisztességesnek, ha ilyen mértékben
leszűkítik a pályázók körét, ezért nyílt egy pályázat. Nem ért azzal egyet, hogy ennyire
predesztináljanak egy pályázatot, főképp egy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
intézménynél.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik, hogy az
egyéb ellátandó feladatokat a pályázatban megjelentessék, egyéb esetben nem jogszerű a
pályázati kiírás.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megbízható-e a pályázó, ha a pályázatban nem
szerepelnek az egyéb feladatok?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Igen, megbízható.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázati kiírást a bizottság javaslatának
megfelelően egészítsék ki azzal, hogy közművelődési végzettséggel rendelkező is
benyújthassa azt, továbbá a feladatellátás kapcsán vegyék ki az intézményegység vezetésével
kapcsolatos feladatokat.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mivel meg kell jelölni az egyéb ellátandó feladatokat
is, javasolja, hogy a pályázati kiírás az alábbiakkal egészüljön ki: „az általános vezetési
tevékenységen túl ellátja – a vezetői megbízás függvényében az óvoda, az integrált bölcsőde,
vagy a közművelődés, és könyvtár intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatokat.”
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ebben az esetben a jelenlegi intézményegység
vezető elmozdítható a posztjáról, a vezetői megbízása visszavonható.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Minden egyes költségvetési vita során azt támogatta, hogy a
költségtakarékosság jegyében ne kerüljön sor a Centrálban kiemelt vezető megbízatására, és
így a három intézményegységet magába foglaló intézmény, a József Attila ÁMK vezetője
valamely intézményegység vezetését is ellátja. Ennél következetesebben költséghatékonyság
szempontjából eljárni nem lehet, ettől elvonatkoztatni, eltérni nem tud.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a pályázati kiírást egészítse ki azzal, a pályázati feltételek között szerepeltessék, hogy
közművelődési, és könyvtári végzettséggel bíró szakember is pályázhasson, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Amennyiben plusz álláshellyel jár, azt támogatni nem tudja.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A képviselő-testület előtt is ismert az
önkormányzat pénzügyi helyzete, azáltal, ha egy intézményvezető ellátja az egész
intézményhálózat vezetését, pénzügyi szempontból az kedvezőbb, kevesebb költséggel jár, és
megtakarítást érhetnek el. Ellenkező esetben az többletköltséggel jár.
Rajos István képviselő: A közművelődési szakember pályázati lehetőségének biztosítása
költségesebb megoldást jelent. Kéri, foglalják össze az elhangzottakat.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Mivel egy vezetői szinttel több működne a József Attila
Általános Művelődési Központban, úgy az többletköltséget jelent az önkormányzatnak.
Korábban, amikor a József Attila Általános Művelődési Központ vezetői álláshelyére írta ki a
testület a pályázatot, megjelölte, hogy az intézményvezető egyben az általános iskola vezetője
is. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása mellett, az egyéb feladatok
ellátására is megbízást kapott az intézményvezető. Amennyiben nem jelölnek meg egyéb
feladatot, úgy a pályázat elbírálásánál szembesülhet azzal a problémával, hogy milyen
feladattal bízza meg, és mit választ.
Rajos István képviselő: A pályázati kiírásba belefoglalható-e, hogy bármilyen végzettségű
nyertes esetén, csak egy feladatkör látható el.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ez nem pályázati kérdés.
Magyar Tibor képviselő: A pályázatot minél hamarabb ki kell írni, az elbírálásnál
határozzák meg a legköltséghatékonyabb megoldást. A pályázatot a törvényi előírásoknak
megfelelően kell kiírni. Intézményvezető kiválasztásakor kell figyelembe venni a
költséghatékonyságot.
Mitykó Zsolt alpolgármester: A javaslatokkal együtt a pályázati kiírás megfelel a törvényi
előírásoknak?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Krcsméri képviselő úr javaslata szerint
kerüljön meghatározásra, hogy az intézményvezető egyben intézményegység vezető is. Mivel
általános művelődési központról van szó, így a Centrál oldaláról nem közelíthető meg a
kérdés, csak a közművelődés oldaláról. Köztudott, kik vannak a jelenlegi vezetői poszton.
Amennyiben egységes ideológiával közelítik meg a kérdést, úgy célszerű az eredeti kiírást
kiegészíteni azzal, hogy közművelődési végzettségű szakember is pályázhat, és az általános
vezetési tevékenységen túl ellátja a könyvtár, közművelődési intézményegység vezetésével
kapcsolatos feladatokat. Így a törvényi előírásoknak megfelelő a pályázat. A pályázat kiírható
továbbá abban a formában, hogy az általános vezetési tevékenységen túl egyéb feladatokat
nem jelölnek meg – az intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
működéséből eredő gazdálkodási feladatokon kívül – csak a pályázat elbírálását követően,
attól függően, hogy milyen végzettségű pályázó nyer.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Javasolja, hogy a pályázati kiírásban a pályázati
feltételt egészítsék ki azzal, hogy „vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
elnevezésű 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdésében vagy 6/B. § (1)
bekezdésben meghatározott végzettség és szakmai tapasztalat”. A közművelődési
intézmények esetében rendelkezik a fent említett kormányrendelet arról, hogy milyen
felsőfokú végzettséggel látható el intézményvezetői megbízás.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Ebben az esetben nem szükséges kikötni a szakmai gyakorlat idejét?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Törvényi feltétel a közművelődési tevékenység
esetében is. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére elnevezésű 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet 6/A § (1) bekezdése szerint „Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére
irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával,
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési
intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.” Ezen feltételekkel rendelkező
közművelődési szakember nevezhető ki magasabb vezetőnek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben közművelődési szakember
nyújtja be pályázatát, úgy értelemszerűen nem oktatási-nevelési intézményben eltöltött 5 év a
feltétel. A pályázatot a szerint kell kiírni, hogy az egyes végzettségű pályázónak milyen
feltételeknek kell megfelelnie. Kérdés, a pályázati kiírásban szerepeljen-e még egyéb
feladatként, hogy az egyes intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatokat is el kell
látni, attól függően, milyen végzettségű szakember nyeri a pályázatot, avagy sem, majd arról a
pályázat elbírálását követően döntenek.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: Javasolja, hogy ne szerepeltessék az egyéb feladatok között az intézményegységek
vezetésére vonatkozó előírást, az egyéb feladatokkal a pályázat elbírálását követően bízzák
meg a vezetőt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázati kiírás megfelel a jogszabályi
előírásoknak. Kéri a jegyző asszonyt, tájékoztassa a testületet, hogy a magasabb vezetői
megbízással járó lényeges feladatokra vonatkozóan milyen előírás van.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A jogszabály szerint a pályázati kiírásban meg kell
jelölni az általános vezetési tevékenységen túl az egyéb ellátandó feladatokat is.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben tehát a kiválasztott vezető nem
egyezik bele a testület által meghatározott feladatok elvégzésébe, úgy az számára semmiféle
jogkövetkezménnyel nem jár.
Tarkó Gábor képviselő: Véleménye szerint az intézményvezető munkaköri leírásában kell
rögzíteni, hogy milyen egyéb feladatokat kell ellátnia, és ezzel – bármilyen képzettségű esetén
– megszűntetni annak az intézményegység vezetői megbízatását, tehát egy vezetői szintet meg
kell szüntetni. Az intézményvezető nem lesz egyben intézményegység vezető is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Munkaköri leírásban nem kötelezhetik egyéb
feladatokra. Az ÁMK-nak jelenleg nincs óvodai intézményegység vezetője. Amennyiben
közművelődési végzettségű szakember nyeri a pályázatot, úgy az óvodai intézményegység
vezetésével meg kell bíznia valakit, a könyvtári, közművelődési intézményegység jelenlegi
vezetőjét pedig el kell mozdítania. Ellenkező esetben egy vezetői szinttel több lesz, és még
óvodai intézményegység vezetőt is ki kell nevezni.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: 2013. január 1-jét megelőzően került kinevezésre Soósné Záluszki Mária óvodai
intézményegység vezetőnek, és Mitykó Zsolt könyvtár, és közművelődési intézményegység
vezetőnek. Az Ő megbízatásuk az iskola állami fenntartásba vételével nem szűnt meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: Az
intézményvezetői megbízása 2013. augusztus 15-ével lejár, az óvodai intézményegység
vezetői megbízása továbbra is élni fog.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Az intézményegység vezetői megbízatása 5 évig, azaz 2014.
évig szól.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A köznevelési és a közalkalmazotti törvény is előírja,
hogy meg kell a pályázati kiírásban jelölni az egyéb ellátandó feladatokat is. Ezt azért is tartja
szükségesnek, mivel a pályázónak tudnia kell azt, hogy milyen feladatokat kell ellátnia.
Amennyiben ez elmarad, akkor csak intézményvezetésre kaphat megbízást.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A vezetői megbízás bármikor visszavonható,
ettől függetlenül az állásából csak meghatározott munkajogi feltételekkel bocsájtható el az
adott intézményegység vezető. Javasolja, hogy vagylagosan egészítsék ki a pályázati kiírást
azzal, hogy közművelődési végzettséggel rendelkező szakember is pályázhat, és annak egyéb
feladatinak meghatározásával. Felhívja a jegyző asszony figyelmét, hogy a pályázati kiírás
teljes mértékben korrektül, törvényesen kerüljön kiírásra, minden pályázónak egyforma
feltételt kell biztosítani.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Ez természetes.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Abban az estben, ha közművelődési szakember nyeri a
pályázatot, úgy az addigi könyvtári, közművelődési intézményegység vezető vezetői
megbízatása megszűnik, ugyanez érvényes a pedagógiai szakember esetében is. Nincs azzal
problémája, ha megszűnik az intézményegység vezetői megbízása, csak a plusz vezetői szint
létrehozásával nem értene egyet.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy a személyes érintettséget tegyék
félre. Úgy tekintsenek a pályázati kiírásra, hogy a város, és az ÁMK érdekeit kell szem előtt
tartani.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Ő is a város érdekét tartja szem előtt, ami a
költségtakarékosságot is jelenti. A javaslat ellentétes ezzel a szemlélettel. Külső pályázó
esetén felmerülhet az elbocsájtás gondolata, miközben Ő is amellett van, hogy munkahelyek
ne szűnjenek meg. Ezzel a döntéssel a testület a költségvetésben produkálna egy plusz
lehetőséget, az ÁMK-ban generálnának egy kiemelt vezetőt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Feltételezhető, hogy a jövőben is érni fogják
támadások a testületet. Többször kijelentette, hogy Mezőhegyesen az önkormányzatnál nem
lesznek elbocsájtások, de az Ő szavazata csak egy a testületben, és mentségül elmondhatja,
hogy nem volt kellően meggyőző.
Jeszenka Zoltán képviselő: A pályázat kiírásáról való döntést nem lehet elnapolni, arról
mindenképpen most kell döntenie a testületnek?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A pályázati kiírástól számítva 30 napot kell biztosítani
annak benyújtására, azt követően 30 napot kell biztosítani az intézménynek ahhoz, hogy a
megfelelő fórumok véleményét kikérjék, és azt követően dönthet a képviselő-testület, aminek
augusztus 15-ig meg kell történnie. A mai testületi ülésen mindenképpen dönteni kell,
ellenkező esetben kicsúsznak a határidőből. A pályázat benyújtásának a határideje a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzétételtől számított 30
nap, a közzététel a Hivatal rendszerén keresztül történik, a megjelenés legalább egy hetet vesz
igénybe. A határidőket figyelembe véve jelen ülésen a testületnek döntést kell hoznia.
Tarkó Gábor képviselő: Tisztában vannak azzal, hogy a jelenleg alkalmazásban lévő
személyeknek nagyobb esélyük van a pályázat elnyerésére, Ő maga is azon pályázókat fogja
preferálni. Nem arról van szó, hogy bárki a költségvetésen „lyukat akar ütni”, embereket akar
elbocsájtani, vagy a jelenlegi kiváló vezetőket meg akarják fosztani a vezetői
megbízatásuktól. Tisztességtelennek tartaná, ha egy művelődési intézmény vezetői
pályázatára közművelődési szakember nem pályázhatna. A pályázati kiírással meg kell adni
az esélyt olyannak is, aki jelenleg nem az ÁMK alkalmazottja. Elvi alapon ellenzi azt, hogy
egy pályázatot predesztináljanak. Ő is benyújtotta pályázatát korábban az ÁMK vezetői
tisztségére, pedig tisztában volt azzal, hogy nem sok esélye van annak elnyerésére, mégis
lehetőséget biztosítottak arra, hogy többen pályázhassanak. Ő most nem kívánja benyújtani a
pályázatát, jelenleg nincs érdekeltsége. A pályázatot a jogszabálynak megfelelően kell kiírni,
de szem előtt kell tartani a demokratikus elveket, mindenkinek meg kell adni az esélyt a
pályázat benyújtására. Nem az a pályázat lényege, hogy célzottan bizonyos emberek
munkahelyét, tisztségét biztosítsák. A pályázat kiírása elvi kérdés, a későbbiekben
természetesen pénz kérdése is lesz. Tisztában van azzal, hogy egy belső embernek nagyobb
esélye van a pályázat elnyerésére, de mindenkinek meg kell adni az esélyt. Ne csak azért írják
ki a pályázatot, mert jogszabály előírta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázatok elbírálásának nincsenek
költségvetési kihatásai? Azokat nem ildomos szem előtt tartani?
Tarkó Gábor képviselő: Természetesen vannak költségvetési kihatások.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Milyen költségvetési kihatása van annak, ha
eggyel több ember kerül felvételre Mezőhegyesen.
Tarkó Gábor képviselő: Ennek kevés az esélye, de legalább azt a kevés esélyt adják meg a
többi lehetséges pályázónak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, csak a kérdésre válaszoljon.
Tarkó Gábor képviselő: Nem szeretne válaszolni a feltett kérdésre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jelentős költségvetési kihatással jár egy fő
kiemelt vezető kinevezése, a meglévő vezetői posztok mellé. A pályázati kiírások elsősorban
gazdasági tárgyúak, és a demokráciához nincs közük. Aki egy pályázati kiírást demokráciának
tüntet fel, az ámítja a hallgatóit. Elsődleges cél a pályázat kiírásánál, hogy a legmegfelelőbb
személy kerüljön felvételre, a József Attila ÁMK a legmegfelelőbb személy irányírása alá
kerüljön. Nincs ellenvetése azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi javaslatnak megfelelően
szavaztassa meg a pályázati kiírást.
Tarkó Gábor képviselő: A pályázati kiírásban szakmai szempontokat is szeretne látni, nem
csak a pénzügyi szempontokat. A demokrácia és a pályázat úgy függ össze, hogy ha csak egy
ember van, akit választhatnak, az nem demokrácia. Amennyiben több ember közül
választhatnak, úgy gyakorolhatják azon képviselői jogukat, amelyet rájuk ruháztak, az egy
demokratikus döntés lenne.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Egy munkahely betöltésére kiírt pályázat nem
a demokrácia kategóriája, hanem kőkeményen szakmai és gazdasági kérdés! Javasolja, hogy a
képviselő-testület a pályázati kiírást egészítse ki az alábbiakkal: „az általános vezetési
tevékenységen túl ellátja – a vezetői megbízás függvényében az óvoda, az integrált bölcsőde,
vagy a közművelődés, és könyvtár intézményegységek vezetésével, és az intézmény, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működéséből eredő feladatokat kapcsolatos
feladatokat.”, ennek megfelelően szerepeltessék a pályázati feltételeket is. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az előző részszavazati arányokra figyelemmel az alábbi határozatot hozta. A határozatot a
polgármester kihirdette:
198/2013. (V. 28.) kt. sz. határozat
Pályázat kiírása a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetői
állásának betöltésére.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a József Attila Általános Művelődési
Központja intézményvezetői állásának betöltésére.
Magasabb vezetői megbízás
- időtartama: 5 év
- kezdő időpontja: 2013. augusztus 16.
- megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 15.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján és
megegyezés szerint.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az általános vezetési
tevékenységen túl ellátja
A) az Óvoda, az integrált bölcsőde intézményegységek vezetésével kapcsolatos, vagy
B) a könyvtár, közművelődés intézményegységek vezetésével kapcsolatos
- és az intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működéséből
eredő feladatokat.
Pályázati feltétel:
27

A) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében felsorolt
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- Legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- A nevelési intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
B) Vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére elnevezésű
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdésében vagy 6/B § (1) bekezdésben
meghatározott végzettség és szakmai tapasztalat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
o Szakmai életrajzot,
o Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
o 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
o végzettséget és szakképesítést bizonyító okiratok hiteles másolatát,
o nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető,
o nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatot írásban, zárt borítékban a következő címre kérjük küldeni: Kovácsné dr.
Faltin Erzsébet polgármester, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő meghirdetéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: A pályázati kiírás közzétételére: 2013. május 29.
13. napirendi téma: A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai a közterület-használat
engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet. (A rendelettervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok elnökét, és elnökhelyettesét, tájékoztassák a testületet a bizottság véleményéről.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A rendelet módosítására
elsősorban a kialakult távhőhelyzet könnyebbé tétele miatt kerül sor, azaz, hogy a
Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-nek térítésmentesen biztosíthassanak területet,
ezzel is támogatva az elképzeléseik sikerre vitelét.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja azokat, akik nem voltak jelen,
hogy a Kft. konténereket kíván elhelyezni a tömbfűtőmű melletti közterületen, amelyben
mobil kazánokat kívánnak üzemeltetni. A testület a helyi rendeletét módosítja a célból, hogy a
melegvíz szolgáltatás minél hamarabb biztosított legyen. A Pénzügyi Bizottság elnökét
idézve, nem az AERD Zrt-re tekintettel, hanem az érintett lakosság érdekeit szem előtt tartva.
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 a
közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
18/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet
A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
14. napirendi téma: Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hársfa utca 6.
sz. alatt található temetői lakás értékesítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hársfa u. 6. sz. alatt található temetői lakás értékesítéséről
szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A testület korábbi ülésén
döntött a lakás értékesítéséről, az értékbecslés alapján jegyző asszony elkészíttette az arról
szóló előterjesztést. Változatlanul azon az állásponton van, hogy ezt az ingatlant – mivel a
temető közepén helyezkedik el – nem célszerű értékesíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet a
bizottság véleményéről.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság az ingatlan
értékesítését javasolja, az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 500.000,- Ft értéken.
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 önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Hársfa u. 6. sz. alatti üresen álló
komfort nélküli lakóház ingatlant értékesítse a vételi ajánlatot tett Polacsik Attila, a temető
üzemeltetője részére 500.000,- Ft-os vételáron, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
199/2013. (V.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes, Hársfa u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
Hársfa u. 6. sz. alatti üresen álló komfort nélküli lakóház ingatlant értékesíti a vételi ajánlatot
tett Polacsik Attila Mezőhegyes, István király u. 6. sz. alatti lakos, temető üzemeltető részére
egyéb önálló ingatlanként.
A vételárat, elfogadva a Leszing Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11-17.) szakértői
véleményben meghatározott értéket 500.000,- Ft-ban állapítja meg. A vásárlót terheli az
eladással járó minden járulékos költség.
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Felkéri a jegyzőt a földhivatali eljárás lefolytatására, azt követően az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: értelem szerint
15. napirendi téma: Zsótér Attila kinevezésének véleményezése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Dr. Bede Sándor rendőr alezredes Úr, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője kereste fel azzal, hogy a közeljövőben
befejeződik Zsótér Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrős megbízott parancsnokának
átvilágítása, és Őt szeretné javasolni a továbbiakban is a rendőrőrs parancsnoki tisztjére.
Zsótér Attila rendőr őrnagy jelenleg megbízott őrsparancsnok. A testületnek véleményezési
joga van. Hivatalos, írásos megkeresés még nem érkezett a testület véleményének a
kikéréséről, annak érdekében, hogy ne kerüljön sor rendkívüli ülés összehívására, úgy kéri,
most véleményezze a testület Zsótér Attila kinevezését. Kéri, értsen egyet a testület Zsótér
Attila rendőr őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoki kinevezésével. Véleménye
szerint, személyes benyomása alapján Zsótér Attila a poszt ellátására teljes mértékben
alkalmas.
Rajos István képviselő: Régóta dolgozik együtt Zsótér Attila Rendőr őrnagy Úrral, így
régóta ismeri munkáját. Személy szerint maximálisan támogatja a rendőr őrnagy úr
kinevezését, megfelelő szakembernek ítéli meg a kialakult munkakapcsolat alapján, és
alkalmasnak tartja a város Rendőrőrsének a vezetésére.
Tarkó Gábor képviselő: Zsótér Attila rendőr őrnagy a szakképző iskolában most tartott
drogprevenciós előadást. Civil személyként is hozzájárul a különböző diákprogramokhoz,
minden szempontból egy olyan ember, akit alkalmasnak tart a Rendőrőrs irányítására.
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 nyilvánítsa ki, hogy a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoki feladatai ellátására Zsótér
Attila rendőr őrnagyot alkalmasnak tartja, támogatja kinevezését, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
200/2013. (V.28.) Kt. sz. határozat
Zsótér Attila rendőr őrnagy kinevezésének támogatásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogával élve kinyilvánítja, hogy a Mezőhegyesi
Rendőrőrs parancsnoki feladatai ellátására Zsótér Attila rendőr őrnagyot alkalmasnak tartja,
támogatja kinevezését.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
16. napirendi téma: Az orvosi ügyelet kérdéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottsági ülésen került kiosztásra Dr. Guti
Pál, valamint Dr. Szegvári Péter háziorvosok orvosi ügyelettel kapcsolatos levele, a Sani-Med
Trans Kft. ajánlata, valamint tájékoztató a mezőkovácsházi Központi Orvosi Ügyeleti
feladatainak ellátásáról. (A tájékoztatók, valamint ajánlat a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Dr.
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Guti Pál, valamint Dr. Szegvári Péter háziorvosok írásban jelezték, hogy 2013. július 1-jétől
nem tudják vállalni az orvosi ügyelet ellátását. Korábban ezt már jelezte a testületnek zárt ülés
keretében, hogy a lakosság körében ne keltsen indokolatlan félelmet. Az orvosi ügyelet
ellátásának megoldásaként két lehetőséget vizsgáltak meg. Az egyik a mezőkovácsházi
Központi Orvosi Ügyeleti feladatellátás lehetősége, a másik a Sani-Med Trans Kft. ajánlata.
A javaslatokat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a bizottságok
elnökét, és elnökhelyetteseit, tájékoztassák a testületet a bizottságok véleményéről.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A bizottság előnyösöbbnek
a Sani-Med Trans Kft. 2. pontban foglalt ajánlatát ítélte meg, egyben azt tartotta a
legzökkenőmentesebbnek is, azt javasolja elfogadásra.
Krcsméri Tibor képviselő, az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság szintén a Sani-Med Trans Kft. 2. ajánlatát javasolja elfogadásra.
Tarkó Gábor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság a legoptimálisabbnak és a legelőnyösebbnek a Sani-Med Trans Kft. ajánlatát
tartotta, abból a szempontból, hogy az helyben jelentené az ügyeleti ellátás biztosítását július
1-jétől, szombat reggel 8 órától, hétfő reggel 8 óráig, függetlenül attól, hogy ez az ajánlat a
legköltségesebb.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A korábbiakban az önkormányzat 7 millió
forinttal járult hozzá az orvosi ügyelet ellátásához. A Kft. ajánlatával ez a felére redukálódik.
A mindenkori testület minden esetben mezőhegyes lakosságának érdekeit tartotta szem előtt.
Mezőhegyes lakosságának az lenne a legmegfelelőbb, ha a városban jönne létre egy újabb
központ, és helyben vennék igénybe a szolgáltatást. Kéri, akinek az orvosi ügyelettel
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2013. július 1-jétől Mezőhegyes Város
közigazgatási területén a központi orvosi ügyelet megszervezésével a Sani Med Kft-t bízza
meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
201/2013. (V.28.) Kt. sz. határozat
Központi orvosi ügyelet ellátásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási
feladatai körébe tartozó alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 2013.
július 1-jétől Mezőhegyes Város közigazgatási területén az orvosi ügyelet megszervezésével a
Sani Med Kft-t bízza meg azzal a feltétellel, hogy a Kft. sürgősségi ellátó helyet létesít a
városban.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 1.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a József Attila ÁMK intézményvezetőjét,
a Mezőhegyes Városi Havilap felelős kiadóját, hogy a városi havilap júniusi számában
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jelentessék meg az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztatást. Kéri, nagy figyelmet fektessen
erre a kérésre.
17. napirendi téma: 2013/2014. évre vonatkozó földgázenergia beszerzéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottsági ülésen a testület tagjai megkapták
a Mezőhegyes Város Önkormányzata intézményei földgázenergia beszerzéséről szóló
összefoglalót, melyet Borsos József energetikai szakértő készített. (Az összefoglaló a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az összefoglalót a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kéri a
bizottság elnökhelyettesét, tájékoztassa a testületet.
Rajos István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Borsos József energetikai
szakértő jelen volt a bizottság ülésén, és kiegészítést tett az összefoglaló kapcsán. A bizottság
elfogadásra javasolja az összefoglalót, és a szakértő javaslatát. Javaslata eredményeként
1.852.005,- Ft megtakarítás érhető el.
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 bízza meg Borsos József energetikai szakértőt Mezőhegyes Város Önkormányzata
intézményei 2013/2014. gázévre vonatkozó földgázenergia beszerzésével kapcsolatos
dokumentáció összeállításával, és annak a GDF SUEZ Magyarország Zrt. felé történő
megküldésével, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
202/2013. (V.28.) Kt. sz. határozat
2013/2014. évre vonatkozó földgázenergia beszerzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete megbízza Borsos József energetikai szakértőt, az
ÖKOKAPU Agrár-, Képző- és Energetikai Bt. ügyvezetőjét Mezőhegyes Város
Önkormányzata intézményei 2013/2014-es gázévre vonatkozó földgázenergia beszerzésével
kapcsolatos dokumentáció összeállításával, és annak a GDF SUEZ Magyarország Zrt. felé
történő megküldésével.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések
1. Tájékoztatás az AERD Zrt-vel történő tárgyalás eredményéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 2013. május 27-én tárgyalást folytattak az
AERD Zrt. képviselőivel. Felkéri Jeszenka Zoltán képviselő urat, tájékoztassa a testületet a
tárgyaláson elhangzottakról.
Jeszenka Zoltán képviselő: A tárgyaláson a Zrt. részéről részt vett Makra József Úr, valamint a
cég képviselője, az önkormányzat részéről Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester,
Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető, Kolozsi
József műszaki csoportvezető. Makra Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a melegvízszolgáltatás
biztosítása érdekében 2 kazánt üzemelnek be. Ígéretük szerint legkésőbb a jövő héten a melegvíz
szolgáltatást be tudják indítani, az ehhez szükséges munkálatokat megkezdték. Makra Úr szerint
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„Idén nyáron lesz melegvíz”. Az új fűtési módra történő átálláshoz – faaprítékos fűtőmód – a
tervek elkészültek, az önkormányzattól bérbe vették azt a területet, ahol meg kívánják valósítani
az új rendszert. A beruházás megvalósítása érekében pályázatot nyújtottak be, melynek
elbírálására július hónapban kerül sor. Amennyiben nyer a pályázat, úgy következő az önerő
kérdése lesz, amelyet hitelből kívánnak előteremteni. A beruházást addig nem lehet megkezdeni,
amíg a pályázat nem kerül elbírálásra. Ezt követően beszámoltak a problémákról, melyek
elsődleges forrása a magas kintlévőség, a közös tulajdon után fizetendő díj aránytalan elosztása.
A leválók a közös költségről számlát kapnak. További probléma, hogy a rendszert annak idejét
540 lakásra építették ki, de jelenleg 230 lakás van a rendszeren. A rendszer gázzal történő fűtése
rendkívül gazdaságtalan, 15-30 millió forintos veszteséget jelent, erre megoldást csak más,
megújuló energiával történő fűtési módra való átállás jelent. A most tervezett beruházást 10 év
alatt térülne meg a vállalkozásnak. A beruházás nagyságrendje 300 millió forint, amennyiben
nem nyer a cég a pályázaton, úgy egy kisebb beruházást kívánnak megvalósítani. A képviselőtestület 10 millió forint törzstőkével alapította meg a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft-t, abból a pénzből, amit a korábbi szolgáltatótól, a Dalkia Zrt-től kapott az önkormányzat. A
koncesszió feltételeivel a cég tisztában volt, azzal is, hogy mekkora a leválók száma, mekkora a
kintlévőség, a rendszer állapota. Ismert volt előttük a fizetési morál is. A gázszolgáltatás
felfüggesztése miatt kialakult helyzet tisztázása érdekében az AERD Zrt. tárgyalásokat kíván
folytatni a szolgáltatóval, ehhez kéri az önkormányzat közbenjárását. A Zrt. elismerte, hogy az
önkormányzatnak, polgármesternek rendkívül jó kapcsolata van a gázszolgáltatóval, így az elnök
úr szeretné a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a tárgyalásokat együtt folytassák le. A
gázszolgáltató kikötötte, csak abban az esetben hajlandó a szolgáltatást visszaállítani, ha a cég 50
millió forintot megfizet, erre a Makra Úr azt a választ adta, hogy ennek rendezése folyamatban
van. Említették a leválások szabályszerűségét, jogszabályváltozások miatt ma már szigorúbb
feltételei vannak. Lehetőséget biztosít az önkormányzat a cégnek, azáltal, hogy a városi
havilapban tájékoztassák a fogyasztókat a kialakult helyzetről, annak megoldásáról. Ahhoz, hogy
a rendszer a továbbiakban működtethető legyen, meg kell akadályozni a további leválásokat.
Arra a kérdésre, hogy lesz-e fűtés a fűtési szezon beindulásáig, meggyőző választ nem tudtak
adni. A leválásokkal kapcsolatosan az önkormányzat részéről állásfoglalást kértek. A cég kérte
az átalánydíjak önkormányzati rendeletben történő szabályozását, annak érdekében, hogy a fűtési
szezon idejére tevődjön a nagyobb összegű kiszámlázás. Az önkormányzat a tőle telhető módon
segíti a Zrt-t, de addig, amíg nincs biztosíték arra, hogy a szolgáltatást biztosítani tudják, a
pályázatuk pozitív elbírálást kap, meg tudják valósítani az új fűtési rendszert, addig nem tehetnek
ígéretet. A fűtőmű átvételekor tisztában voltak a rendszer adottságaival, annak átépítése komoly
költséget jelentene. Személyes véleménye a tárgyalásról, hogy nem győzték meg a cég
képviselői az érveikkel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A gázszolgáltatóval történő tárgyalásra nem
kerül sor, csak abban az esetben, ha a szolgáltató által elvárt 50 millió forintot megfizeti a cég. Ő
felajánlotta segítségét, hajlandó arra, hogy együtt tárgyaljanak, de amíg a cég nem teljesíti a
feltételeket, addig nincs értelme kezdeményezni azt, mivel nem Ő a tárgyaló partner.
Amennyiben a gázszolgáltatás rövid időn belül nem áll helyre – véleménye szerint – rohamos
számban megindulnak a leválások, ráadásul szabálytalanul, mivel a lakók nem fognak várni a
fűtési szezonig. A legnagyobb problémát a lakók szempontjából az jelenti, hogy nincsenek
társasházi közösségek. Első intézkedései között szerepelt a lakók összehívása, tájékoztatta Őket a
lakóközösségek megalakításának a fontosságáról. Makra Úr a tárgyaláson elismerte, hogy a
közzétett nyilatkozatuk jelentős mértékben sérti az önkormányzat érdekeit, és nem az
önkormányzatot akarták okolni a kialakult helyzetért. Kérte az elnök úrtól, hogy induljanak tiszta
lappal, és működjenek együtt korrektül.
Rajos István képviselő: Fontos tisztázni, hogy a Dalkia Zrt-től nem a jelenlegi testület vette át a
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fűtőművet. Sok kritikai éri a képviselőket a lakosság részéről, és sokan a testületet okolják a
kialakult helyzetért. Ő, mint képviselő a lakosság érdekeit képviseli, sem a leválókkal, sem a
rendszeren maradókkal nem tehet kivételt. Rendkívül nehéz igazságot tenni a két lakossági
csoport között. A műszaki megoldásból adódik a temperálás, de nem különül el élesen
egymástól.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A temperálással nem a fűtőmű bevétele nő,
hanem a fűtést igénybevevő költsége csökken. Röviden összefoglalja a fűtőmű történetét:
1992-ben az akkori Ménesbirtok adta át a saját tulajdonából a fűtőművet az
önkormányzatnak. 1993. január 1-jén hozta létre a képviselő-testület a Városellátó
Szervezetet, elsődleges abból a célból, hogy kézben tartsa a fűtőművel kapcsolatos
feladatokat. 1998-tól a Prometheus Rt., később Dalkia Zrt. vette át a már akkor is gondokkal
küzdő fűtőmű üzemeltetését, 16 évre kötött szerződést. A Dalkia Zrt. 2009. évben kérte a
testülettől a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A lakossági tartozást –
55 millió forintot – a Zrt. átvállalta, és még 10 millió forintot fizetett az önkormányzatnak
azért, hogy a szerződés lejárta előtt kivonulhasson Mezőhegyesről. Ezt követően a testület
kiírta a koncessziós pályázatot, amelyre egy részben külföldi tulajdonú tőkeerős vállalkozás
jelentkezett. A vállalkozás azonban nem felelt meg a kiírásnak, mivel nem volt hajlandó
koncessziós társaságot alapítani. Eközben a Dalkia Zrt. üzemeltetett, de változatlanul
fenntartotta a szándékát. Újabb pályázat kiírására került sor, amelyre ugyanaz a cég
jelentkezett, ekkor már hajlandó lett volna társaságot alapítani. A testület úgy határozott, hogy
saját maga üzemelteti a fűtőművet, és 10 millió forint törzstőkével gazdasági társaságot alapít,
abból a megfontolásból, hogy a szolgáltatási díj csökkentésével akkora profitra tesz szert,
amellyel a városban páratlan fejlesztést tudnak végrehajtani. A Képviselő-testület 2010.
június 30-ával alapította meg a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-t, amely 2010.
szeptember 1-jével kezdte meg működését, úgy hogy a Dalkia Zrt. minden tartozását elvitte.
2010. novemberében, a választást követően 9 millió forint volt a Kft. kintlévősége. Ettől
kezdve a tartozás rendezésére negyedévente kapott az önkormányzat haladékot a
gázszolgáltatótól. A jelenlegi testület – tekintettel a tartozás igen magas mértékére, és a
nehézségekre – a Kft. értékestése mellett döntött. A testületnek gazdasági társasági
kérdésekben döntenie nem célszerű dolog, így a testület a koncessziós eljárás megindításáról
döntött, azért, hogy hozzáértők kezébe adhassa a fűtőművet. A koncessziós kiírásra két cég
nyújtotta be pályázatát. A tartozást mindkét cég átvállalta volna. Az AERD Zrt. nyerte el a
koncessziót, mivel 5 évvel többet ajánlott, de úgy ítélték meg, hogy mindkét pályázó azonos
gazdasági potenciált képviselt. A szerződést mindkét fél részéről ügyvédek, és pénzügyi
szakemberek bevonásával készítették el. A gázszolgáltató az önkormányzat akkori
tartozásának felére részletfizetést, a fennmaradó tartozás kifizetésére októberig adott
haladékot. A 40 millió forint tartozást 2013. szeptember végére kifizette az önkormányzat, a
fennmaradó 40 millió forintot a koncessziós eljárás nyertese – a kiírásnak megfelelően –
vállalta át, amely jelenleg 88 millió forintra emelkedett. Az átalánydíj miatt a Kft. 40 millió
forint bevételre számít a fogyasztóktól szeptemberig. Ezt az indokolást a gázszolgáltató nem
fogadta el. Már korábban is kérte a testületet, hogy igyekezzen higgadtan kezelni a kialakult
helyzetet, a Zrt-vel folytatott tárgyalások rögzítésre kerültek, az önkormányzat valótlant soha
nem állított, egyedül soha nem folytatott tárgyalást, mivel szüksége van szakértők
közreműködésére. Bármilyen, újabb információ esetén, mely a fűtőművel kapcsolatos,
azonnal értesíti a testületet, ha szükséges, rendkívüli ülés összehívására kerül sor. A testület
2013. május 21-ei ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat kötelező feladatellátását
képező távhőszolgáltatás részét képező használati melegvíz biztosításának felfüggesztése
miatt vis maior támogatási igényt nyújt be, annak érdekében, hogy az ÁMK-ban, és a
Diákotthonban minél hamarabb biztosíthassák a melegvíz szolgáltatást. Javasolja ezen döntés
visszavonását, mivel a jogszabály kizárja ezt a lehetőséget, csak természeti kár esetén lehet
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élni vis maior igénnyel. Kéri a testületet, vegye ezt tudomásul, és a 180/2013.(V.21.) Kt. sz.
határozatát vonja vissza. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
203/2013.(V.28.) Kt. számú határozat
Vis maior támogatási igény benyújtásáról szóló határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 180/2013.(V.21.) Kt. sz. határozatát – melyben úgy
határozott, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.
(II. 15.) Korm. rendelet alapján vis maior címén támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz az önkormányzat kötelező feladatellátását képező távhőszolgáltatás
részét képező használati melegvíz biztosításának felfüggesztése a GDF Suez Energia
Magyarország Zrt. gázszolgáltatásának megszűntetése miatt, melynek oka a Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. díjtartozása – visszavonja, tekintettel arra, hogy a vis maior
támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel
összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
2. Szarvas Város Önkormányzata részvényfelajánlásáról

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A mai nap 11 órakor megkeresés érkezett
Szarvas Város Önkormányzatától részvényfelajánlással kapcsolatosan. A testületet – mivel a
felajánlás ma érkezett – nem állt módjában korábban tájékoztatni. A részvényfelajánlást
tartalmazó levelet tartalmában ismertette: „Szarvas Város Önkormányzata az Alföldvíz
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 12.099 db, egyenként 14.000,- Ft névértékű
részvénnyel rendelkezik. Önkormányzatunk Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
részvények egy részét névértéken értékesíteni kívánja és felajánlja megvételre a Zrt-nek,
illetve a tulajdonostársaknak. Amennyiben önkormányzatuk érdeklődik részvényeink
megvásárlása iránt, kérem, szíveskedjenek a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban azt jelezni,
hogy az értékesítés ügyében tárgyalásokat kezdhessünk.” Megkérte a jegyző asszonyt, hogy
járjon utána a részleteknek, hogy bővebb tájékoztatást tudjanak nyújtani a testület felé. Felkéri
a jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Birtokában vannak az Alföldvíz Zrt. tulajdonosi
szerkezetére vonatkozó adatok. A döntés megkönnyítése érdekében tájékoztatja a testületet,
hogy a Zrt-ben Békéscsaba 89.413 db részvénnyel rendelkezik, ez a részvények 32,9 %-a, a
Magyar Állam 77.077 db részvénnyel rendelkezik, ami a részvények 28,39 %-a, ez az arány
egyben a szavazati arányt is jelenti. Mezőhegyesnek 3.381 db részvénye van, ami 1,24 %-os
részesedést, és szavazati arányt jelent. Amennyiben a testület a részvényvásárlás mellett dönt,
– 12.099 db részvény – úgy 5,4 %-os részesedése, szavazati joga lenne Mezőhegyes Város
Önkormányzatának.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület Szarvas Város Önkormányzat felajánlásával ne éljen, kézfelnyújtással
jelezze.
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A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
204/2013.(V.28.) Kt. sz. határozat
Részvényfelajánlás elutasításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Szarvas Város Önkormányzata felajánlásával – mely
az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban
lévő 12.099 db, egyenként 14.000,- Ft névértékű részvény egy részének értékesítésére irányul
– nem kíván élni.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse Szarvas Város Önkormányzatát.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értesítésre: 2013. június 6.
3. A Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működése kapcsán kialakult probléma
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Veres Zoltán alpolgármester úr nem vesz részt
az ülésen, de kérte tolmácsolja javaslatát, hogy a polgármestert, és közvetetten a képviselőtestületet ért vádtól – miszerint az önkormányzat részéről bárki akadályozta volna a
Mezőkovácsházi Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltségének létesítését, munkáját –
határolja el magát. Javasolja továbbá, hogy rögzítsék a tényeket, és tegyék közzé rövid
híradásban. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet az alpolgármester úr
javaslatának részletes okáról.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Tudomásukra jutott Dr. Moka Eszter Asszony, a
Mezőkovácsházi Járási Hivatal vezetőjének a nyilatkozata. A közzétett nyilatkozat nem teljes
mértékben fedi a valóságot. A nyilatkozatban az szerepelt, hogy a járási kirendeltség
működéséhez, és beindításához szükséges tárgyi feltételeket csak a főigazgató úr ráhatására
adta át az önkormányzat. 2013. január 1-jével teljes mértékben zökkenőmentesen tudott
beindulni a járási kirendeltség, a gyámhivatallal, okmányirodával, valamint a szociálpolitikai
ügyintézéssel. Minden, ahhoz szükséges tárgyi feltételt biztosítottak, amely vonatkozott a
berendezésre, és a számítástechnikai háttérre is. Elismerik, hogy a Centrál épületébe történő
átköltözés során tévedésből, figyelmetlenségből egy fénymásológépet áthoztak, amelyet a
megállapodásban foglaltak értelmében át kell adni a járási hivatalnak. Amikor ez a tévedés a
tudomásukra jutott, azonnal orvosolták azt, visszaszolgáltatták a fénymásológépet.
Tájékoztatja a testületet, – bár erről a képviselő-testületnek tudomása van – hónapokon
keresztül, a Polgármesteri Hivatal Centrál épületébe történő átköltözéséig minden technikai és
pénzügyi segítséget megadott az önkormányzat a kirendeltségnek, másfél hónapon keresztül a
járási kirendeltség postaköltségét is az önkormányzat fizette meg. Továbbá az önkormányzat
látta el a kirendeltségen dolgozókat a munkavégzéshez szükséges irodai eszközökkel. Fent
említett okok miatt nem érti a hivatalvezető asszony megnyilvánulását, annál is inkább, mivel
az önkormányzat igyekezett korrektül, és rugalmasan eljárni annak érdekében, hogy
Mezőhegyes város lakossága a jövőben is megkapja azt a szolgáltatást, amit a korábbi
időkben megszokott, ugyanolyan színvonalon.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Dr. Moka Eszter, a Mezőkovácsházi Járási Hivatal
vezetőjének nyilatkozatáról hivatalos értesítést kapott az önkormányzat? Hol tette közzé ezt a
nyilatkozatát a hivatalvezető asszony? A kialakult helyzetet hol tudnák orvosolni, főigazgatói
szinten kell azt rendezni? A képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, egész Mezőhegyes
megítélése szempontjából fontos rendezni a problémát.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A költségvetés előkészítése során, azt
megelőzően, és azt követően is jelezte, hogy a járási kirendeltség zökkenőmentes
működéséhez az önkormányzat anyagilag is hozzájárult, az plusz költséggel járt, ami érinti a
költségvetést is. Természetesnek vette, hogy segítik a volt kollegák munkáját, függetlenül
attól, hogy Ők már más szervnél dolgoznak. A főigazgató úrral jó a kapcsolata, reméli, hogy a
kialakult helyzetet gond nélkül tisztázni tudják. Hétfőn értesítették a nyilatkozatról, amely egy
helyi lapban jelent meg. A személyét érintő kérdések vonatkozásában nem kíván reagálni.
Mezőhegyes lakosságának tisztában kell lennie azzal, hogy a képviselő-testület mindent
megtesz azért, hogy a városban a járási kirendeltség jó feltételek között működjön. A
Polgármesteri Hivatal Centrál épületébe történő átköltözését követően Simonka György
országgyűlési képviselő személyesen jelent meg a kirendeltségen, ahol Krcsméri Tibor
képviselő úr is jelen volt. Kéri a képviselő urat, hogy tájékoztassa a testületet ott létének
okáról.
Krcsméri Tibor képviselő: Azzal az indokkal kérték, legyen jelen a kirendeltségen, mivel a
polgármester asszonyt nem érték el. A helyszíni bejárásra azért került sor, mert a Járási
Hivatal szerint nincs meg a kellő feltétel a kirendeltség megfelelő működéséhez.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bejárást követően dr. Moka Eszter
hivatalvezetővel, valamint Süle Katalin gazdasági vezetővel tárgyalást folytattak, melyen a
hivatalvezető asszony meglepődve vette tudomásul, hogy negyedéven keresztül a
Polgármesteri Hivatal látta el irodai eszközökkel a kirendeltségen dolgozókat, Ő erről a
tényről nem tudott. A képviselő-testület eddig is és ezt követően is minden, tőle telhető
segítséget megad annak érdekében, hogy a városban járási kirendeltség működjön.
Tarkó Gábor képviselő: A nyilatkozat a Hegyesi Harsonában jelent meg, melynek
szerkesztésében Ő is részt vesz, az interjú összeállításában is közreműködött. Nehéz igazságot
tenni, nem tudja, az a valós, amit dr. Moka Eszter, vagy az, amit a polgármester asszony
illetve a jegyző asszony állít. Jobb lenne, ha nem a médián keresztül történnének az
üzengetések, amelyet már sokan kihangsúlyozták. Személyes párbeszédre lenne szükség a
félreértések rendezésére, mert ilyen formában az nem vezet jóra. Emlékeztetni szeretné a
polgármester asszonyt, hogy a képviselő-testület hozzájárulása nélkül, a város pénzén történt
egy durva támadás, a város által fizetett vitalap médiumon keresztül, Simonka György
országgyűlési képviselő ellen. Nem emlékszik, hogy a testület erre felhatalmazta volna a
polgármestert. Úgy érzi, ha a város pénzén egy ilyen írás megjelenik, ilyen durva
hangnemben, a Hegyesi Harsonában megjelent civilizált írásnál százszor durvább módon
támadja az országgyűlési képviselőt, az nem lehet a mezőhegyesi emberek, sem az
önkormányzat érdeke. Erről is kellene beszélni, és nem mindig a másik oldalt szidni. Nem
tartja tisztességesnek, hogy döntéseket hozzanak olyan témában, amelyben a másik fél nincs
jelen, és nem hallgatják meg az érveiket, az a vita teljes mértékben demokratikus ellenes.
Mint a cikk szerzője, azt írta le, amit az érintettek elmondtak, azért felelősséget nem vállalhat.
Ettől elhatárolódni, azt kijelenteni, hogy csak az az igaz, amit az önkormányzat állít, és
mindenki más hazudik, nem lehet, erre nem adja a szavazatát. Nem tudja tolerálni azt, hogy
kijelentik, az önkormányzat semmi hibát nem vétett, mindenben 100 %-osan közreműködtek,
és minden, ami rossz csak a gonosz országgyűlési képviselőn, és körein múlik.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Ő részéről azok a megjegyzések az
országgyűlési képviselő, vagy bárki irányába, amelyeket a képviselő úr fent említett, még
gondolatban sem fordult meg. A képviselő-testület tisztában van azzal, hogy számos esetben
kezdeményezte az országgyűlési képviselő úr részvételét a közös tárgyalásokra. Azt pedig
együtt határozták el, az eset után közzéteszik, hogy mi történt. A kialakult helyzet
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tisztázásának semmi akadálya nincs, minden esetben meghívják, tájékoztatják az
országgyűlési képviselőt, és dr. Moka Esztert. Személyes megkereséseiknek minden esetben
eleget tesznek. A hivatalvezető asszony állítása egyértelműen nem fedi a valóságot. Nem
került volna erre sor, ha a személyes megbeszélésre bármikor is lehetőség lett volna.
Kiss A. János újságíró: Tartja magát ahhoz a véleményéhez, hogy amikor egy újságíró
tudósít egy rendezvényről, nem kommentálja az elhangzottakat. Tarkó képviselő úr valótlan
tényállítását helyre kívánja igazítani. A képviselő-testület és a Mersz Alapítvány közötti
megállapodás értelmében, a rendes testületi ülésekről adnak tudósítást havi 20 ezer forintért.
Amennyiben figyelemmel kísérik a vitalap internetes hírportált, látható, hogy ennél
lényegesen több cikk jelenik meg Mezőhegyesről. Az említett cikk nem az Önkormányzattal
kötött szerződés alapján jelent meg.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Véleménye szerint a problémát hivatalból kell rendezni. Kéri,
hogy Blaskovits Péter főigazgató úr bevonásával Dr. Moka Eszter hivatalvezető, valamint az
önkormányzat illetékesei jelenlétével tisztázzák a problémát. Erről készített tájékoztató
jelenjen meg a városi havilapban, ezáltal nyújtson mindenki számára megnyugtató
információt. Tudomása szerint Simonka György országgyűlési képviselő, valamint dr. Moka
Eszter hivatalvezető asszony minden testületi ülésre meghívást kap, ezen felül polgármester
asszony minden esetben, levélben tájékoztatja aktuális várospolitikai, vagy gazdaságpolitikai
kérdésekről, elsősorban az országgyűlési képviselőt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ez teljes mértékben politikai kérdés. Javasolja,
hogy ne nyilvános testületi ülésre, hanem informális megbeszélésre hívják meg a képviselő
urat, valamint a hivatalvezető asszonyt, ezáltal nem kíván másoknak ártani. Nem érti, mi
motiválja Őket, hogy ilyen nyilatkozatot tegyenek.
Krcsméri Tibor képviselő: Miért nem lehet nyilvános ülésre meghívni Őket? Az
önkormányzatnak tiszta a lelkiismerete, az ülés által a város lakossága is látná, hogy az
önkormányzat tartani szeretné a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, hivatalvezető
asszonnyal.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a munkaterv szerinti júniusi nyilvános testületi ülésre hívja meg a cikkel érintett
személyeket, Balskovits Péter főigazgató urat, Simonka György országgyűlési képviselő urat,
és dr. Moka Eszter hivatalvezető asszonyt, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
205/2013.(V. 28.) Kt.sz. határozat
A Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működésével kapcsolatban megjelent cikkel
érintettek meghívása a 2013. június 25-ai ülésre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Blaskovits Péter urat, a Békés Megyei
Kormányhivatal főigazgatóját, Simonka György országgyűlési képviselő urat és dr. Moka
Eszter asszonyt, a Mezőkovácsházi Járási Hivatal vezetőjét, valamint a Mezőhegyesi Járási
Kirendeltség működésével kapcsolatban megjelent cikkel érintetteket a kialakult helyzet
tisztázása érdekében meghívja a 2013. június 25-ei ülésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a meghívást tolmácsolja az érintettek felé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: előzetes értesítés 2013. május 28.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Reagálni kíván Tarkó képviselő úr által elmondottakra.
Előre kívánja bocsájtani, hogy nem politizál, köztisztviselő, és maximálisan tartja magát
esküjéhez. Az állítása teljes mértékben valós. Az általa fent említetteket 2013. április 29-én,
dr. Moka Eszter hivatalvezető asszonnyal és Süle Katalin gazdasági vezetővel folytatott
tárgyalása alkalmával is elmondta. Ők azt tudomásul vették és teljes mértékben igazat adtak
az állításának. Soha nem vezette félre a képviselő-testületet, és most sem tette azt. Az
aljegyző úr többször tájékoztatta a hivatalvezető asszonyt a kialakult helyzetről. Visszautasítja
Tarkó képviselő úr kijelentését.
Tarkó Gábor képviselő: Nem mondta, hogy a jegyző asszony valótlant állít, valószínű,
félreértette szavait. A cikk, amelyet közzétettek, tartalmaz ellentétes állításokat. Ő csak leközölte
a cikket, nem az Ő nyilatkozata. A leírtakért a nyilatkozatot adók vállalhatják a felelősséget.
Azért, mert valaki ellentétes nyilatkozatot tesz közzé, mint ami a hivatalos, ne haragudjanak
senkire. Amennyiben valakit, aki nyilatkozott a cikkben, hazugsággal vádolja, úgy vádolja meg
őket. Nem az újságírót terheli a felelősség, azért, ha egy nyilatkozatot közzétesz, ha kérdéses,
hogy annak tartalma mennyiben fedi a valóságot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy igyekezzenek nagyobb
önfegyelemmel tudomásul venni a helyzetet. A cikk azon részére kíván reagálni, amely a járási
kirendeltséget érinti, azon túlmenően nem kíván észrevételt tenni. A képviselő-testületet is erre
kéri. Legfontosabb, hogy a városban maradjon járási kirendeltség, és ehhez az önkormányzat
eddig is és ezt követően is minden segítséget megad. Amennyiben ezt rosszul közvetítik a
lakosság felé, úgy a képviselő-testületet tüntetik fel negatívan.
Magyar Tibor képviselő: Az alpolgármester úr javaslatával ért egyet. Ezzel a megoldással lehet
a legoptimálisabb rendezni a problémát, hogy további sérelmek, problémák ne történjenek. Nem
támogatja egyik oldalt sem. A polgármester asszony azon javaslatával, hogy ebben a témában
további nyilatkozatot ne tegye a testület, teljes mértékben egyetért.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A demokrácia vonatkozásában támogatja a nyílt
testületi ülésen történő problémarendezést, ami miatt nem javasolta volna, az az érintett emberek
védelme. Visszavonják-e az iménti döntésüket, avagy sem?
Mitykó Zsolt alpolgármester: Véleménye szerint ne vonják vissza a döntést. Nehéz a
lakosságnak igazságot tenni a két fél között, mivel az egyik újságban az egyik fél, míg a másik
híradáson keresztül a másik fél álláspontja szerepel. Ezért lenne szükségszerű egy közös ülés
keretében tisztázni a problémát.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A közösségi oldalon megjelent egy valótlan
információ, azt tisztázták, ennek nyomán jelent meg a HÍR6-ban a cikk, és ezt követően jelent
meg a válasz a Hegyesi Harsona című havilapban. Számukra az a lényeg, hogy a járási
kirendeltség tovább működjön a városban. Célszerűbbnek tartaná, ha informális ülés keretében
tisztáznák a problémát, de mindenképpen rendezni szükséges.
Rajos István képviselő: Mivel az önkormányzatnak nincs szégyellnivalója, tiszta a
lelkiismerete, úgy az a leghelyénvalóbb, ha nyílt ülés keretében tisztázzák a félreértést.
Amennyiben a nyílt ülés eredménye, hogy a vitás kérdést rendezni tudják, tegyék meg azt olyan
formában. Nem érheti az a vád a testületet, hogy nem tettek meg mindent a probléma tisztázása
érdekében. Az ülésről felvétel készül, mindkét fél álláspontját a lakosság hallani fogja, és
levonhatja a következtetést. Döntésük visszavonását nem tartaná célszerűnek ebben a
helyzetben.
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Magyar Tibor képviselő: Elképzelhető, hogy a nyilvános testületi üléssel tovább bonyolítják a
helyzetet. Megtörtént a reagálás a cikkel, a járási kirendeltséggel kapcsolatosan, ezt követően a
további reagálásokat mellőzve nem kell bonyolítani a már kialakult, egyébként is komplikált
helyzetet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület nem vonja vissza korábbi döntését a
meghívásra vonatkozóan. Igyekeznek korrekt módon tisztázni a félreértéseket, amennyiben
sikerül, úgy egyéb problémás kérdéseik rendezésére is sor kerülhet.
4. Adomány felajánlásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy egy a nevét, és
az adományozott összeg nagyságára vonatkozó titkosságot kérő személy jelentős pénzösszeggel
járult hozzá az önkormányzati intézmények fűtőmű szolgáltatásért fizetendő díjához. A
szponzor személyét és az adományozott összeget a titkossági elvárásoknak megfelelően kezeli az
önkormányzat. Kevés ilyen csodálatos embert ismert meg az adományozó személyében.
5. Élelmiszer adomány
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Értesítést kaptak Vésztőről, hogy újabb
élelmiszer adomány hozható el. Az adományt szállítását Szász Ferenc vállalkozó vállalta 300,Ft/km díj ellenében. Jeszenka Zoltán, a Mezőhegyesi Fémipari Kft. ügyvezetője vállalta az
adomány kirakodását, és tárolását. Hálás köszönetét fejezi ki Szász Ferenc Úrnak, és Jeszenka
Zoltán Úrnak.
6. Internet csatlakozási lehetőség az üléstermekben
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Dr. Szabados Éva titkárságvezetőt,
tájékoztassa a testületet az internet csatlakozási lehetőségről a Kozma Ferenc díszteremben, és
lehetőség szerint a Ruisz Ferenc, Gluzek Gyula, Battha Sándor tanácskozótermekben is.
Dr. Szabados Éva titkárságvezető: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Bizottsági ülésen
merült fel – az egyik bizottsági tag felvetésére – annak lehetősége, hogy biztosítsanak a
bizottsági, valamint testületi ülésen internet hozzáférést az egyes üléstermekben. Tudomása
szerint ez idáig csak a képviselőknek lett megküldve a wi-fi használatához szükséges kód.
Jelenleg csak a Kozma Ferenc díszteremben, illetve a jegyzői irodához közeli helyiségekben –
mint a polgármesteri iroda, ahol általában az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság ülésezik – érhető el az internet, az attól távolabbra lévő – Gluzek Gyula, Ruisz Ferenc
– tárgyalókban jelenleg még nem. Amennyiben igényt tartanak rá, úgy a bizottsági tagoknak is
megküldik a kódot, valamint ismételten a képviselőknek is.
7. Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány kérése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány
kereste meg az önkormányzatot, azzal a kéréssel, hogy heti egy alkalommal fél napra
biztosítsanak részükre irodahelyiséget. Az alapítvány két munkatársa fogadná a Mezőhegyesen
és a térségben működő civil szervezeteket, gazdasági társaságokat, munkanélkülieket, ügyeik
intézésében nyújtanának segítséget. Az alapítvány a civil szervezetek hazai, nemzetközi
együttműködésének segítése, euró atlanti integrációból eredő feladatokról való gondoskodás,
szakmai feladatok szervezése, ismeretterjesztés, oktatási-közművelődési tevékenység,
esélyegyenlőség biztosítása, jogvédő tevékenység, szociális tevékenység, természetvédelmi és
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környezetvédelmi tevékenység tárgykörökben tevékenykedik. Az alapítvány nem várja el a
helyiség térítésmentes biztosítását, valamekkora összeget tudnak vállalni. Ettől függetlenül
javasolja, hogy térítésmentesen biztosítsák számukra az irodahelyiséget.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az alapítvány a munkanélküliek vonatkozásában segítséget
nyújtana az önéletrajz összeállításában, álláskeresési technikák elsajátításában. Az alapítvány
ezen tevékenységét pályázaton keresztül valósítja meg, így a helyiség bérletére meghatározott
összeg a pályázatban feltüntetésre került, ezért nem feltétlenül szükséges számukra
térítésmentesen biztosítani azt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tudomása szerint az alapítvány pályázaton
nyert pénzösszegből készített egy költségvetést, amelyben bruttó 10.000,- Ft-ot jelöltek meg
helyiségbérlésre. Amennyiben a testület térítésmentesen biztosítja azt, úgy azt az összeget másra
is felhasználhatná. Mivel a város lakosságának az érdekében végezné az alapítvány segítő
tevékenységét, mindenképpen javasolja a helyiség bérbeadását.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az Alapítvány csak úgy tud elszámolni a
pályázatban elnyert támogatás felhasználásáról, ha számlával igazolja azt, csak olyan költséget
számolhat el, ami a költségvetési soron szerepel, az viszont kötelező.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy abban az esetben, ha az
alapítvány a pályázatban elnyert támogatás azon részét nem köteles helyiségbérleti díjra
fordítania, úgy térítésmentesen biztosítsák a részükre. Véleménye szerint a legmegfelelőbb
hely a Battha Sándor tárgyalóterem lenne, amit a lakosság könnyen megközelíthet. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
206/2013.(V.28.) Kt.sz. határozat
A Centrál épületben irodahelyiség biztosítása az Európai Dél-Alföldi Regionális
Alapítvány részére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány
kérelmének helyt ad. Az Alapítvány részére 2013. július 1. napjától határozatlan időre a
Polgármesteri Hivatalnak is helyt adó Centrál épületében (Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.) egy
irodahelyiséget biztosít. Az irodát abban az esetben térítésmentesen biztosítja, ha a bérleti díj
nem az Alapítvány által elnyert pályázat elszámolható költségeinek része, ellenkező esetben a
bérleti díjat bruttó 10.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Az Alapítványt nem terhelik az iroda használatával összefüggő közüzemi díjak.
Felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásáról szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a megállapodás aláírására: 2013.
8. Szociális Szövetkezet alapításának lehetősége
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ugyanezen Alapítvány képviselői felhívták a
figyelmet a Szociális Szövetkezet működését segítő pályázati lehetőségre. A pályázat
benyújtásának a határideje 2013. június 6., illetve 2013. szeptember. Azt tanácsolták, hogy
Apátfalva, Csanádpalota, Mezőhegyes közös Szociális Szövetkezetet hozzon létre.
Mezőhegyesen célszerű lenne létrehozni a Szociális Szövetkezetet, függetlenül az
önkormányzattól, a döntéstől függ, hogy az önkormányzat részt kíván-e benne venni.
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Javasolja, hogy a Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos ismeretekről készítsenek
tájékoztató anyagot a munkaterv szerinti júniusi ülésre. Nem kizárt a konzorciumban történő
szövetkezet megalapítása sem. Egyben dönthetnek annak kérdésében is, hogy az
önkormányzat részt vegyen a szövetkezet munkájában, avagy sem, továbbá eldöntheti a
testület, felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy tárgyaljon Apátfalva, Csanádpalota
önkormányzatával a közös szövetkezet megalapításáról. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy vizsgáltassa meg a Szociális Szövetkezet
megalapításának lehetőségeit, továbbá vizsgáltassa meg az Apátfalva, Csanádpalota
Önkormányzatával közös Szociális Szövetkezet megalapításának lehetőségét is, és az erről
szóló előterjesztést terjessze a testület munkaterv szerinti júniusi ülésére, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
207/2013.(V.28.) Kt.sz. határozat
Szociális Szövetkezet megalapításának lehetőségeiről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgáltassa meg Mezőhegyes
Városban a Szociális Szövetkezet megalapításának, továbbá Apátfalva Község, valamint
Csanádpalota Város Önkormányzatával közös Szociális Szövetkezet létrehozásának jogi és
pénzügyi lehetőségeit.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Szövetkezet alapításának lehetőségére kidolgozott tájékoztatót
terjessze a testület 2013. június 25-ei ülésére.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. június 25
9. Semmelweis Nap és a Köztisztviselői Nap
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A testület a korábbi ülésén érintőlegesen tárgyalta a
Semmelweis, valamint a köztisztviselői napot. Abban maradtak, hogy a májusi ülésen újra
visszatérnek a kérdésre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a
Köztisztviselői nap, illetve a Semmelweis nap megtartásához. Hasonlóan szerény
körülmények között kerüljön megtartásra, mint a pedagógus nap. Kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a Magyar Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntse Mezőhegyes
Város köztisztviselőit, valamint a Semmelweis Nap alkalmából az önkormányzat
egészségügyi és szociális területen dolgozókat, ezen alkalomból vendégelje meg őket,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
208/2013.(V.28.) Kt.sz. határozat
Semmelweis Nap és a Köztisztviselők Napja
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Köztisztviselők Napja alkalmából köszönti
Mezőhegyes Város köztisztviselőit, valamint a Semmelweis Nap alkalmából az önkormányzat
egészségügyi és szociális alapfeladatai ellátásában közreműködőket.
Munkájuk elismeréséül vendégül látja.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. július 1.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további
bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője:
Tájékoztatja a testületet, hogy 2013. május 24-én a Start Közmunkaprogram keretében
dolgozók, Csabai Hajnalka vezetésével gyermeknap alkalmából az Általános Iskola összes
tanulóját, a város összes óvodását meglepték saját készítésű süteményekkel. A süteményekhez
való hozzávalókat saját – meglehetősen alacsony – jövedelmükből finanszírozták. Ezúton
szeretne köszönetet mondani az ÁMK, valamint az Általános Iskola vezetése nevében a Start
Közmunkaprogram dolgozóinak.
Gál Mária Szociális Intézményegység-vezető: 2013. május 11-én Hódmezővásárhelyen
vettek részt lovasterápiás országos versenyen az eltérő tantervű oktatásban részesülő
gyermekekkel. 13 eltérő tantervű oktatásban részesülő gyermek január közepe óta hetente
vesz részt lovasterápiás oktatásban a testületnek köszönhetően. Az országos versenyen négy
mezőhegyesi gyermek, az ország minden területéről összesen 65 gyermek vett részt.
Csodálatos napot töltöttek el, a gyermekek nagyon jól érezték magukat. Nagyszerű
eredményeket értek el, egy első, egy második, egy harmadik, kettő negyedik, kettő ötödik
helyezést. Ezek az eredmények bebizonyították, hogy a testület jól döntött, amikor támogatta
a gyermekek lovasterápiás oktatását. A jövőben is szeretnék igénybe venni ezt a segítséget,
hiszen a versenyen elért eredmények csak egy része a terápiás lovaglás hasznosságának. A
program valós hozadéka a mindennapokban van, a gyermekek személyes fejlődésükben
nagyon nagy segítségükre van. Ezúton is szeretné megköszönni a testület segítséget, a
gyermekeknek pedig gratulál.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A gyerekek ezeket az eredményeket
Kézsmárkiné Piti Irén lovasterapeutának is köszönhetik. Nagyszerű eredményeket értek el,
ahhoz viszonyítva, hogy a foglalkozásokat januárban kezdték meg a gyermekek, számukra, és
a lovasterapeuta számára is ismeretlen környezetben. A versenyt követően
Hódmezővásárhelyről gratuláltak e nagyszerű eredményhez. Javasolja, hogy a testület
köszönje meg Kézsmárkiné Piti Irén munkáját, helytállását, és fejezze ki gratulációját a
versenyen résztvevő gyermekeknek. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
209/2013.(V.28.) Kt.sz. határozat
Köszönetnyilvánítás és gratuláció a Lovasterápiás Versenyen elért eredményekért
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszönetét és gratulációját fejezi ki Kézsmárkiné Piti
Irén lovasterapeutának, aki munkájával, kitartásával, helytállásával segíti a sajátos nevelési
igényű, tanulási, magatartási beszédproblémával küzdő gyerekek, fiatalok gyógyulását, és
mindazon gyermekeknek, felnőtteknek, akiknek betegségük enyhítésében, gyógyulásában a
terápiás lovagoltatáson keresztül segít. Munkájához jó egészséget, további sikereket kíván.
A képviselő-testület gratulációját fejezi ki mindazon sajátos nevelési igényű gyermeknek, aki
kiemelkedő eredményt ért el a Hódmezővásárhelyen megrendezett országos Lovasterápiás
Versenyen. Felkéri a polgármestert, hogy a testület köszönetét és gratulációját tolmácsolja az
érintettek felé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 10.
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Krcsméri Tibor képviselő: Jeszenka Zoltán képviselőtársával megtekintették a
foglalkozásokat, a gyerekek nagyon ügyesen vették az akadályokat. Minden bizonnyal jó
hatással van a gyerekekre.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A terápiás lovaglásnak rendkívül sok jótékony
hatása van, nagyrészt a gyermekek személyiségének fejlődésében. Örül annak, hogy a
képviselő-testület tagjai személyesen is megtapasztalták a terápiás lovaglás eredményességét.
Gál Mária Szociális Intézményegység-vezető: 2013. július 22-étől a Gyermekjóléti
Szolgálat ismételten megrendezi az egy hétig tartó „Ötszínvilág” Játszóházat. Az idén 15.
alkalommal kerül megrendezésre mezőhegyesi általános iskolások számára a tábor. Sajnálatos
módon nagyon szerények az anyagi lehetőségeik, így a segítő ötleteket és az anyagi
támogatásokat szívesen fogadják.
Jeszenka Zoltán képviselő: Posta utcai lakók keresték fel azzal a kérdéssel, hogy jogilag
meddig a lakó kötelezettsége az utcában a fűnyírás.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy vizsgálják meg ennek a kérdésnek
jogi oldalát. Az önkormányzatnak rendkívül nagy terhet jelent a közterületek tisztántartása,
amennyiben a lakók nem járulnának ehhez hozzá, úgy nagy gondban lennének. Amennyiben
nem tudnak megbirkózni a helyzettel, úgy az önkormányzat csatlakozik a miniszterelnök úr
által meghirdetett akcióhoz, miszerint minden magyarnak legyen egy m2 területe, amelyet
gondoz.
Tarkó Gábor képviselő: 2013. június 29-én – a korábbi évekhez hasonlóan – meg kívánják
rendezni a Múzeumok Éjszakáját. Ehhez kapcsolódóan önkénteseket vár a Helytörténeti
Gyűjtemény udvarának a rendbetételéhez. Szeretnék felújítani azt az országban egyetlen
kisvasúti nyári kocsit, amely a központi óvodából került a Helytörténeti Gyűjteménybe. Az
idei évben sok újdonsággal készülnek a rendezvényre, két mezőhegyesi illetőségű zenekar is
fellép. A városvédő egyesület rendszeresen segítségére van a gyűjteménynek e rendezvény
megszervezésében, ahhoz várja a testület tagjainak, valamint a magánemberek segítő
közreműködését. Reméli, hogy az elit kultúra irányába is tudnak nyitni, és vidékről is sikerül
sok látogatót a rendezvényre vonzani. A Játszóház résztvevőit bármikor szívesen látják a
gyűjteményben.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további
bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentést nem tettek a jelenlévők,
javasolja, hogy a korábban elfogadott napirendtől eltérően a 2013. június 25-ei képviselőtestületi ülés 1. napirendi témájaként tárgyalják meg a Mezőhegyesi Járási Kirendeltség
működése kapcsán felmerült problémákat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ismertette a következő képviselő-testületi ülés
idejét és napirendjeit: 2013. június 25. 13 óra
Napirend:
1) A Mezőhegyesi Járási Kirendeltség működése kapcsán felmerült problémák
2) A képviselőtestület 2013.II.félévi munkaterve
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2008-2012. közötti időszakban végzett
munkájáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Magyar Tibor képviselőket.
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A képviselő-testületnek állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell döntenie, ezért a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart. Megköszönte a megjelenést, és az ülést
– 1610 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
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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