Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. június 17-én – 1400 órai kezdettel – a
Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester, Rajos István, Tarkó Gábor
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője,
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető, dr. Szőke
Anikó gyámhatósági ügyintéző
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Veres Zoltán alpolgármester úr, valamint Rajos István, és Tarkó Gábor
képviselő urak nem tudnak jelen lenni az ülésen. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az
alábbi napirendek megvitatására:
1. Adósságkonszolidáció
2. Társulási megállapodások felülvizsgálata
3. Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központja
megszüntető okiratának módosítása

4. Tájékoztatás a LEADER pályázatról
5. Közvéleménykutatás határidejének meghosszabbításáról
6. néhai dr. Várkonyi László háziorvos, volt önkormányzati képviselőnek örök
temetkezési sírhely adományozásáról
7. Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirenddelekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi téma: Adósságkonszolidáció
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az
adósságkonszolidációról és a folyószámla-hitelkeretről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a testületet az adósságkonszolidációval kapcsolatos ismeretekről.
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Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az 5000 lélekszám feletti települések
vonatkozásában az adósságkonszolidáció 2013. évben zajlik le. A 2013. február 28-án
megkötött megállapodás értelmében Mezőhegyes Város Önkormányzata vonatkozásában a
2012. december 31. napján fennálló hitelállomány 40 %-a kerül adósságkonszolidációként
jóváírásra, és a pénzintézet felé kiegyenlítésre. Időközben megállapodott a Kormány és a
Bankszövetség az adósságkonszolidáció végrehajtása kérdésében. A megállapodás értelmében
elsősorban a működési hitelek meghatározott részének a kiegyenlítésére kerül sor.
Mezőhegyes Önkormányzata kérelmezte, hogy az adósságkonszolidáció összege, azaz
50.626.028,- Ft a folyószámlahitel állományába kerüljön jóváírásra. Az előterjesztésben az
adósságkonszolidáció végrehajtásának kronológiáját is végigvezették, mely szerint a mai
nappal kell feltölteni az előterjesztésben szereplő nyilatkozatot. A nyilatkozat értelmében az
önkormányzat esetében 50.626.028,- Ft kerül jóváírásra adósságkonszolidációként, mely
összeget a Magyar Államkincstár átutalja a pénzintézet felé. Ezt követően az önkormányzat I.
félévi zárásában már a csökkentett összegű folyószámla-hitel jelenik meg. Az
adósságkonszolidáció okán az önkormányzat folyószámla-hitel szerződésének felülvizsgálata
indokolt. Jelenleg a hitelszerződés 90 millió forint hitelkeretről rendelkezik, annak lejárata
2013. június 30-a. A konszolidáció végrehajtását követően a hitelkeret 39.373.972,- Ft-ra
redukálódik. A testületnek egyrészt jóvá kell hagynia a 39.373.972,- Ft összegű 2013. július
1. napjától 2013. szeptember 20. napjáig terjedő futamidejű folyószámla-hitelkeret szerződés
megkötését. Másrészről a pénzintézet a változó finanszírozás miatt új alapokra helyezte a
folyószámla-hitelkeret nagyságát befolyásoló tényezőket. Ezt az alapot a pénzintézetnél a
mindenkori helyi adó, és a gépjárműadó 25 %-a képezi. A hitelkeret nagyságrendje így nem
haladhatja meg a helyi adó, valamint a gépjárműadó 25 %-át, Mezőhegyes vonatkozásában a
46.450.000,- Ft-ot. Javasolja, hogy a likviditási gondok enyhítésére, illetve amíg az nem
rendeződik, ezen összeghatárig a testület hiteligényt nyújtson be. Az OTP Bank Nyrt. a lehető
legközelebbi időpontban a 39.373.972,- Ft összegű hitelkeretet átfordítja 46.450.000,- Ft-ra.
Magyar Tibor képviselő: A 90 millió forint hitel nem csökkent?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: 90 millió forint a hitelkeret, az nem a
tényleges felhasználást jelenti. A maximális 46.450.000,- Ft összegű hitelkeretre azért van
szükség, mert az önkormányzat jelentős likviditási problémával küzd. Az önkormányzat 2013.
szeptember 30-áig csökkentett központi támogatásban részesül, mivel a decemberi bérekre
kifizetett, MÁK által megelőlegezett összeg most került visszavonásra. Szeptember 30-áig
havonta 2 millió forint központi támogatást kap az önkormányzat, ez az összeg szolgálja a 20
millió forint munkabér, plusz az 5 millió forint segély kifizetését. Nem ismert, hogy a
közzétett felülvizsgálat eredményeképpen milyen változások várhatóak. Tállai András
önkormányzati államtitkár úr nyilatkozata alapján – mivel ebben az évben változott a
központi támogatások rendszere – elképzelhető, hogy év közben változtatásokat fognak
eszközölni a feladatfinanszírozás tekintetében, mivel belátták, vannak olyan feladatok,
amelyeket a feladatfinanszírozás nem fed le. Ez okoz sok önkormányzatnál likviditási
gondokat. Négy új jogcím kidolgozására kerül sor, mely egy része alanyi jogon fog járni, a
többi igényelhető módon bővíti a központi támogatások körét. Az új jogcímek az alábbiak:
iparűzési adóerőképesség, vagy adóerő alap kiegészítése; Intézményfenntartó társulásoktól
átkerült közoktatási feladatok támogatása, gyermekétkeztetés; végül a szociális- és
gyermekjóléti feladatok ellátáshoz nyújtott támogatás. Az adatszolgáltatást követően derül ki,
hogy a települést mely jogcímeken részesítik támogatásban.
Krcsméri Tibor képviselő: Számítások szerint mekkora összeget jelentene?
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Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Részletekről nincs információjuk.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Tállai András önkormányzati államtitkár nyilatkozata
értelmében az az önkormányzat, ahol a településen az egy főre eső iparűzési adó meghaladja a
15.000,- Ft-ot, nem támogatható.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben nem haladja meg az egy főre eső
iparűzési adó a 15.000,- Ft-ot, úgy azon önkormányzatoknak alanyi jogon jár a kiegészítés.
15.000-25.000,- Ft/fő közötti iparűzési adó összeg esetén kiegészítő adatokat kérnek, és az
alapján állapítják meg a támogatás összegét. Mezőhegyes vonatkozásában a 2011. évi
adóbevételt figyelembe véve körülbelül 20.000,- Ft az egy főre eső iparűzési adó összege.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A pontos adatokhoz meg kell várni, míg
hivatalos értesítés érkezik a kormány részéről. Jelenleg csak a sajtóban megjelenő
információkra hagyatkozhatnak, de azok nem minősülnek hivatalos értesítésnek. Jelenleg
irányadó számítási alap az, amelyet a www.kormany.hu internetes oldalon közzé tettek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a
folyószámla-hitelkeret szerződéssel kapcsolatosan, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 39.373.972,- Ft
összegű 2013. július hó 1. napjától 2013. szeptember hó 20. napjáig terjedő futamidejű,
átmeneti likviditási problémákat kezelő folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését hagyja
jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
214/2013.(VI.17.) Kt. sz. határozat
Folyószámla-hitelkeret
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 39.373.972,- Ft összegű
2013. július hó 1. napjától 2013. szeptember hó 20. napjáig terjedő futamidejű, átmeneti
likviditási problémákat kezelő, folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését.
Az Önkormányzat
 vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti
a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
 hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP Bank Nyrt.
javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
 kötelezettséget vállal a hitel tőkerész és járulékainak megfizetésére.
 a hitel további fedezeteként az alábbi ingatlanokra alapított keretbiztosítéki jelzálog
terhére biztosítja:

a.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban összesített
ingatlanokra alapított 85.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
(Bejegyző határozat: 37076/2009.07.30.)
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No.
1.
2.
3.

Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Szántó
Szántó
Szántó

Helyrajzi
szám
780/5
780/6
093/4

Forgalomképes ingatlanok
címe
Mezőhegyes, Hársfa utca
Mezőhegyes, Battonyai utca
Mezőhegyes,

b.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban szereplő
ingatlanra alapított 150.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
(Bejegyző határozat: 32684/2/2010.04.07)
No.
Forgalomképes ingatlan
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlan
megnevezése
szám
címe
1. Épület
850/1
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
c.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban összesített
ingatlanokra alapított 200.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
No.
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Sporttelep
151/1
Mezőhegyes, Posta utca 18.
2. Lakóház, udvar, gazd. épület
692/7
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 7.
3. Lakóház, udvar, gazd. épület
631
Mezőhegyes, Posta utca 39.
4. Egyéb épület
4/3
Mezőhegyes, Petőfi sétány
5. Általános iskola épülete
649
Mezőhegyes, Kórház u.24.
6. Gazdasági épület, udvar
708/1
Mezőhegyes, Szent György tér
7. Szántó
806/1
Mezőhegyes, Battonyai utca
8. Lakóház,udvar,gazd. épület
821
Mezőhegyes, Kossuth u.39.
9. Kert és szántó
835/4
Mezőhegyes, Kossuth u.
10. Lakás
843/A/1
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
11. Lakás
843/A/2
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
12. Lakás
843/A/3
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
13. Lakás
843/A/4
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
14. Kert
836/1
Mezőhegyes, Kossuth u.
15. Lakóház, udvar
863/1
Mezőhegyes, Kozma F. utca 10.
16. Beépítetlen terület
863/2
Mezőhegyes, Kozma F. utca
17. Lakóház, udvar, gazd. épület
887/2
Mezőhegyes, Kozma F.utca 3-1
18. Lakás
903/A/1
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
19. Lakás
903/A/2
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
20. Lakás
903/A/3
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
21. Lakás
903/A/5
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
22. Lakás
903/A/6
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
23. Erdő, strandfürdő, legelő
907
Mezőhegyes, Kozma F. utca 3-1
24. Szántó
0355/5
Mezőhegyes, 73.major
25. Szántó
0445/34
Mezőhegyes,
26. Szemétlerakó telep, szántó
0647/10
Mezőhegyes,
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámla-hitel szerződés megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a
folyószámla-hitelkeret szerződéssel kapcsolatosan, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 46.450.000,- Ft
keretösszegű 2013. július hó 1. napjától 2013. szeptember hó 30. napjáig terjedő futamidejű,
átmeneti likviditási problémákat kezelő, folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését hagyja
jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
215/2013.(VI.17.) Kt. sz. határozat
Folyószámla-hitelkeret felső határa miatti szerződés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 46.450.000,- Ft
keretösszegű 2013. július hó 1. napjától 2013. szeptember hó 30. napjáig terjedő futamidejű,
átmeneti likviditási problémákat kezelő, folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyiadó és gépjárműadó bevétel OTP
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerész és járulékainak megfizetésére.
Az Önkormányzat a hitel további fedezeteként az alábbi ingatlanokra alapított keretbiztosítéki
jelzálog terhére biztosítja:

a.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban összesített
ingatlanokra alapított 85.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
(Bejegyző határozat: 37076/2009.07.30.)
No. Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/5
Mezőhegyes, Hársfa utca
2. Szántó
780/6
Mezőhegyes, Battonyai utca
3. Szántó
093/4
Mezőhegyes,
b.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban szereplő
ingatlanra alapított 150.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
(Bejegyző határozat: 32684/2/2010.04.07)
No.
Forgalomképes ingatlan
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlan
megnevezése
szám
címe
1. Épület
850/1
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
c.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban összesített
ingatlanokra alapított 200.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
No.
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Sporttelep
151/1
Mezőhegyes, Posta utca 18.
2. Lakóház, udvar, gazdasági
692/7
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 7.
épület
3. Lakóház, udvar, gazd. épület
631
Mezőhegyes, Posta utca 39.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Egyéb épület
Általános iskola épülete
Gazdasági épület, udvar
Szántó
Lakóház,udvar,gazd. épület
Kert és szántó
Lakás
Lakás
Lakás
Lakás
Kert
Lakóház, udvar
Beépítetlen terület
Lakóház,udvar,gazd. épület
Lakás
Lakás
Lakás
Lakás
Lakás
Erdő,strandfürdő,legelő
Szántó
Szántó
Szemétlerakótelep, szántó

4/3
649
708/1
806/1
821
835/4
843/A/1
843/A/2
843/A/3
843/A/4
836/1
863/1
863/2
887/2
903/A/1
903/A/2
903/A/3
903/A/5
903/A/6
907
0355/5
0445/34
0647/10

Mezőhegyes, Petőfi sétány
Mezőhegyes, Kórház u.24.
Mezőhegyes, Szent György tér
Mezőhegyes, Battonyai utca
Mezőhegyes, Kossuth u.39.
Mezőhegyes, Kossuth u.
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
Mezőhegyes, Kossuth u.
Mezőhegyes, Kozma F. utca 10.
Mezőhegyes, Kozma F. utca
Mezőhegyes, Kozma F.utca 3-1
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kozma F.utca 3-1
Mezőhegyes, 73.major
Mezőhegyes,
Mezőhegyes,

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámla-hitel szerződés megkötéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 30.
2. napirendi téma: Társulási megállapodások felülvizsgálata
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy meghívást
kapott Mezőkovácsháza Város Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésére, amelynek 17.
napirendi pontjaként az általuk gesztorált társulás kérdését kívánják tárgyalni, ehhez szükség
van a testület döntésére. Felkéri Hupucziné Győrki Julianna jegyző asszonyt, tájékoztassa a
testületet az ezzel kapcsolatos ismeretekről.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A társuláson belül működik egy olyan szervezet, amely
több önkormányzati feladatot is ellát, többek között támogató szolgáltatást is nyújt, amelyben
Mezőhegyes is részt vesz. A társulási megállapodás felülvizsgálata válik szükségessé. A
megállapodás felülvizsgálatáról szóló anyagot a 2013. június 25-ei ülésén tárgyalta volna a
testület. Arról nincs tudomása, hogy az erről szóló döntést már június 20-ára továbbítani
kellene. Jelen ülésen dönthetne róla a testület, mivel azonban a megállapodás tervezet nem
került megküldésre, így nem ismert annak tartalma.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel a testület tagjai előtt nem ismert a
megállapodás pontos tartalma, így javasolja, hogy a mai ülésen ebben a kérdésben ne
döntsenek. A tótkomlósi Társulás ügyében azonban nélkülözhetetlen a testület döntése.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás megállapodásának a felülvizsgálata is szükségszerűvé vált. A testület
a 2013. április 30-ai ülésén tárgyalta a Társulás megszüntetését, és egyetértett azzal, hogy a
társulás eredményeként létrejött vagyont önkormányzati tulajdonközösség keretein belül
együttműködési megállapodás alapján működtessék tovább és a tulajdonközösség
képviseletével Tótkomlós Város Önkormányzatát ruházzák fel. A testület felhatalmazta
Tótkomlós Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot a megállapodás
elkészítésével.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem vesszük igénybe a társulás általi
szolgáltatást, ettől függetlenül a tagdíjat minden évben meg kell fizetnünk éves szinten
körülbelül 1 millió forintot. Javasolja, hogy a társulásból történő kilépési szándékot most
jelezzék. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a Tótkomlós és térségében keletkező állati
hulladék kezelésére kötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét fogadja el, tekintettel
arra, hogy a KIOP-1.2.0-F.-2005.-12-0001/2 azonosítási számú projekt fenntartási időszaka
2013. október 6-án lejár, jelentse ki, hogy 2013. október 7-étől nem vesz részt a
tulajdonosközösségben, az Együttműködési Megállapodásban meghatározott feladatok
ellátásában, és nem veszi igénybe az állati-hulladékkezelési rendszert, így az Együttműködési
Megállapodást csak határozott időre, 2013. október 6-ig kösse meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
216/2013. (VI. 17.) Kt. számú határozat
Állati hulladék kezelésére létrehozott önkormányzati tulajdonközösség
Együttműködési Megállapodás tervezetéről, valamint kilépési szándékról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Tótkomlós és térségében keletkező állati hulladék
kezelésére, mint közös feladat célszerű, gazdaságos és hatékony megoldására 24 település,
köztük Mezőhegyes Város Önkormányzata által kötendő Együttműködési Megállapodás
tervezetét elfogadja.
Tudomásul veszi, hogy a KIOP-1.2.0-F.-2005.-12-0001/2 azonosítási számú projekt
fenntartási időszaka 2013. október 6-án lejár, ezért kijelenti, hogy 2013. október 7-étől nem
vesz részt a tulajdonosközösségben, az Együttműködési Megállapodásban meghatározott
feladatok ellátásában, és nem veszi igénybe az állati-hulladékkezelési rendszert.
Ennek következtében az Együttműködési Megállapodást csak határozott időre, 2013. október
6-áig köti meg és írja alá.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: 2013. június 20.
3. napirendi téma: Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központ megszüntető okiratának módosítása

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központ megszüntető okiratának módosításáról szóló előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri a jegyző asszonyt, tájékoztassa a
testületet a megszüntető okirat módosításának okáról.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A testület a május 28-ai ülésén döntött a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központ beolvadásáról a József Attila Általános Művelődési
Központba, így a megszüntető okiratot elfogadta. A határozatot megküldték a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának, aki kiegészítéseket javasolt a megszüntető
okirat vonatkozásában. Azért szükséges jelen ülésen elfogadni a módosítást, hogy június 30ával megszüntethető legyen az intézmény, és az okirat regisztrálásra kerülhessen a MÁK-nál.
A megszüntető okiratban módosítani kell a dátumot 2013. június 30-ára, valamint be kell
emelni a megszüntető szerv megnevezését, valamint székhelyét, azaz az okirat 3. pontjaként
fel kell tüntetni Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Mezőhegyes, Kozma
F. u. 22.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ megszüntető okiratának módosítását
2013. június 30. napjától hagyja jóvá, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
217/2013. (VI.17.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központja – Megszüntető okiratát módosító okirat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 189/2013.(V.28.) Kt. sz. határozatát – melyben a
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ megszüntető okiratáról döntött – az alábbiak
szerint módosítja:
1.) A Megszüntető okirat első bekezdésében, valamint a záradékolásában szereplő dátum
2013. június 30.
2.) A megszüntető okirat az alábbi 3. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a 3-14 pontok
számozása 4-15-re változik
„Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.”
3.) Az eredeti okirat 15. pontja törlésre kerül.
Záradék
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központja megszüntető okiratát módosító okiratot a Képviselő-testület a 217/2013.(VI.17.)
sz. kt. határozatával 2013.június 30. hatállyal hagyta jóvá.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központmódosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megszüntető okiratát 2013. június 30. napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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218/2013.(VI.17.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Centrál Élelmezési és
Szolgáltató Központja – Megszüntető okirata
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló2011. 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. június 30. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A megszűnő Költségvetési szerv alapadatai
 Költségvetési szerv megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 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. Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete, Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
4. A megszűnés módja: egyesítés beolvadással
5. Megszűnés oka: az önkormányzat működési forráshiányának szűkítése a feladat a József
Attila Általános Művelődési Központhoz való integrálásával
gazdaságosabb, hatékonyabb
6. Jogutódja: Mezőhegyes Város Képviselő-testületének József Attila Általános Művelődési
Központja
7. A megszűnés időpontja: 2013. június 30.
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyermek és közétkeztetési feladatok ellátása
9. 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

10. Gazdálkodásra vonatkozó rendelkezés: Az intézmény valamennyi szakmai és
gadálkodási 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.
11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A
költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya, a jogutódlásra vonatkozó szabályok
szerint folytatódik.
12. Közfeladat jövőbeni ellátása: A közfeladat ellátását a jövőben a József Attila Általános
Művelődési Központ végzi.
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13. 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 Képviselőtestületének József Attila
Általános Művelődési Központja
14. Rendelkezés Kötelezettségek és követelések tekintetében: Kötelezettségek és
követelések tekintetében a jogutód József Attila Általános Művelődési Központ rendelkezik.
15. 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.
16. A megszűnő intézmény törzsszáma: 760379
Záradék
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központja megszüntető okiratát Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
218/2013. (VI.17.) sz. kt. határozatával 2013. június 30. hatállyal hagyta jóvá.
4. napirendi téma: Tájékoztatás a LEADER pályázatról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy LEADER
pályázat benyújtására nyílt lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve
önkormányzatok számára közösségi tér felújítására, valamint turisztikai attrakciók
fejlesztésének támogatására. A közösségi tér felújítása keretében a színházterem
eszközfelújítására – berendezés, függöny beszerzésre – kerülhetne sor. A turisztikai attrakciók
keretében maximálisan 50 millió forintra lehet pályázni. 2012. évben az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a volt „Emberkóroda” épülete, és környezete felújítására, sajnálatos
módon a pályázat elutasításra került. Ezen belül tervezték az épület udvarának, járdájának,
valamint a két diadalív felújítását. A LEADER pályázat 100 %-os támogatottságú, az
önkormányzat esetében azonban az ÁFA-t nem fedezi, tehát azt meg kell fizetni. A
színházterem esetében 14.962.350,- Ft a tervezett beruházás nettó összege, amelynek ÁFA
vonzata 4.039.000,- Ft, a turisztikai attrakciók estében 26.980.000,- Ft a tervezett beruházás
nettó össze, amelynek ÁFA vonzata 7.300.000,- Ft. A beruházás megvalósításának határideje
2014. december 31., tehát az ÁFA megfizetése a 2014. évi költségvetést terhelné. A pályázat
utófinanszírozású. Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be, azzal, hogy amennyiben az
önkormányzat anyagi helyzete nem engedi meg a megvalósítást, úgy vissza lehet lépni attól.
Krcsméri Tibor képviselő: A színházterem felújítását támogatja. Tekintettel arra, hogy a
turisztikai attrakciók pályázata jelentős ÁFA vonzattal jár, azt nem támogatja.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Most terhelné az önkormányzatot valamilyen költség a
pályázatokkal kapcsolatosan, vagy mindennemű költség a 2014. évi költségvetést terhelné?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A turisztikai attrakciók pályázata
vonatkozásában terhelné költség most az önkormányzatot, a tervek elkészíttetése 500-600
ezer forint. 2012. évben a volt „Emberkóroda” felújításának tervei 300 millióra készültek, azt
kellene átterveztetniük. A színházterem vonatkozásában nincs szükség tervekre.
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Csomós Zsuzsanna képviselő: Minden egyes pályázat esetében szükséges új terveket
készíttetni? Miért nem lehet felhasználni a korábbi terveket? Ez minden esetben igen nagy
költséget jelent az önkormányzatnak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az egyes elképzeléseket az önkormányzat
vagy saját erőből, vagy pályázat útján képes megvalósítani. Minden egyes pályázat más-más
cél megvalósítása érdekében kerül kiírásra, azok meglehetősen kötöttek. A tavalyi tervben
szerepelt a Helytörténeti Gyűjtemény épületének teljes rekonstrukciója is. Ez a pályázati
lehetőség ennek megvalósítását nem teszi lehetővé. A tavalyihoz hasonló pályázat nem került
kiírásra, abból az elképzelésből a fent említett felújítások kerülnének megvalósításra, a tervet
ez alapján kell módosíttatni. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Kockázatos a turisztikai attrakciókra benyújtani a pályázatot,
tekintettel arra, hogy a tervek elkészíttetését mindenképpen ki kell fizetnie az
önkormányzatnak, akkor is, ha elutasításra kerül a pályázat. Tapasztalata szerint ezeken a
LEADER pályázatokon kevés az esély a pozitív elbírálásra. A közösségi tér felújítása
vonatkozásában nincs kockázati tényező, annak a pályázatnak a benyújtását támogatja.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy a két pályázati lehetőségről külön szavazzon a
testület.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A javaslattal egyetért. Kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület pályázatot nyújtson be a József Attila Általános Művelődési
Központ közösségi terének felújítása érdekében, mely során a színházterem eszközfelújítására
kerül sor, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
219/2013. (VI. 17.) Kt. számú határozat
Közösségi terek eszközfejlesztésére LEADER pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján pályázatot
nyújt be a József Attila Általános Művelődési Központ közösségi terének felújítása
érdekében. A pályázat során a színházterem eszközfelújítására kerül sor. A támogatás mértéke
az összes elszámolható (önkormányzat esetében nettó) kiadás 100%-a.
A projekt teljes tervezett nettó költsége:
14.962.350.-Ft
A projekt teljes tervezett bruttó költsége:
19.002.184.-Ft
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
14.962.350.-Ft
A pályázathoz szükséges ÁFA (27%) 4.039.834,- Ft összegét a 2014. évi költségvetésébe
beépíti.
A pályázat benyújtására és a szükséges dokumentációk aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület pályázatot nyújtson be „turisztikai szolgáltatás, attrakciók fejlesztése Mezőhegyesen”
címmel, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 3 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.
5. napirendi téma: Közvélemény-kutatás határidejének meghosszabbításáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület a 2013. március 26-ai ülésén döntött
arról, hogy aláírásgyűjtéssel, valamint sms-es szavazással kéri ki a lakosság véleményét a
helyben történő vérvétellel kapcsolatosan, amely a járóbeteg-szakellátási terület módosítását
jelentené. Ez idáig 50 szavazat érkezett, amely nem tekinthető reprezentatív eredménynek.
Tekintettel arra, hogy az sms-es szavazás nem volt kellőképpen meghirdetve, javasolja, hogy
a szavazás határidejét 2013. június 25-én 21 óráig hosszabbítsák meg, és hívják fel a lakosság
figyelmét erre.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Amennyiben a határidőt július végéig hosszabbítják
meg, úgy a Városi havilap júliusi számában fel lehetne hívni nyomatékosabban a lakosság
figyelmét.
Magyar Tibor képviselő: Milyen eredménnyel zárt az aláírásgyűjtés? Tudomása szerint a
gyűjtőívek a háziorvosoknál kerültek kihelyezésre, azon lakosok aláírását várják elsősorban,
akik a leginkább érintettek a kérdésben.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A három orvosi rendelő közül az egyikben
ebben az időben nem is folyt rendelés. Az aláírásgyűjtés pontos eredményéről nincs
információja. A majori lakosok véleményének a kikérése meglehetősen nehézkes, az Ő
esetükben előnyösebb lenne az sms-en történő szavazás. A vérvétel mielőbbi helyben történő
lebonyolítása szempontjából lenne célszerűbb június végéig meghosszabbítani a határidőt.
Vállalja, hogy nem volt kellőképpen meghirdetve az aláírásgyűjtés és sms szavazás. Kéri a
véleményeket a határidő meghosszabbításáról.
Krcsméri Tibor képviselő: A lakosság véleményének a kikérése aláírásgyűjtéssel sokkal
célravezetőbb.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az aláírásgyűjtő ívek kihelyezésre kerültek az orvosi
rendelőkben, az ÁMK-ban, és az óvodákban. A szakrendelés áthelyezése, annak
engedélyeztetése meglehetősen sok időt vesz igénybe.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a közvélemény-kutatás
határidejét hosszabbítsa meg 2013. június 30-án 12 óráig, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 1 szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a közvélemény-kutatás határidejét hosszabbítsa meg 2013. július 31-éig,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
220/2013.(VI.17.) kt. sz. határozat
Közvélemény-kutatás határidejének meghosszabbításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 119/2013.(III.26.) Kt. sz. határozatával döntött arról,
közvéleménykutatást tart, amelyben kéri a lakosság véleményét arra vonatkozóan, hogy a
képviselő-testület kezdeményezze-e a járóbeteg-szakellátási terület módosítását, az ellátás
áthelyezését Mezőkovácsházáról Orosházára annak érdekében, hogy Mezőhegyes városban
helyben, dr. Guti Pál háziorvos rendelőjében heti két napon (kedden és csütörtökön) a vérvétel
lehetősége biztosított legyen. Tekintettel arra, hogy a közvéleménykutatás egyenlőre nem
vezetett eredményre, az aláírásgyűjtés, valamint az sms-en történő szavazás lehetőségét
meghosszabbítja 2013. július 31-éig.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi téma: néhai dr. Várkonyi László volt önkormányzati képviselőnek
örök temetkezési sírhely adományozásáról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr.
Várkonyi László háziorvos elhunyt. Dr. Várkonyi László a város kimagasló közéleti
személyisége volt, több egyesület tagja, vezetője és több mint 40 éven keresztül a betegek
szolgálatában állt, egy cikluson keresztül települési képviselő is volt. A fent említettekre
tekintettel, továbbá arra is, hogy az önkormányzat „A Városért” emlékérmet adományozott
részére, javasolja, hogy a testület biztosítson örök emlékhelyet részére. Kéri a javaslatokat
arra vonatkozóan, hogy esetlegesen saját halottjának tekintse-e dr. Várkonyi László
háziorvost. A testületnek lehetősége van részben, vagy egészben saját halottjának tekinteni.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Javasolja, hogy a testület örök emlékhelyet adományozzon a
doktor úr részére, ne tekintse saját halottjának.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület néhai dr. Várkonyi László háziorvos, volt települési képviselő úrnak a település
szolgálatában kiemelkedő érdemei elismeréseként örök temetkezési hely céljára sírhelyet
adományozzon, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
221/2013.(VI.17.) kt. sz. határozat
Néhai dr. Várkonyi László volt önkormányzati képviselőnek örök temetkezési sírhely
adományozásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezésekről szóló
45/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján
néhai dr. Várkonyi László háziorvos, volt önkormányzati képviselő úrnak a település
szolgálatában végzett kiemelkedő érdemei elismeréseként örök temetkezési hely céljára
sírhelyet adományoz.
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 20.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület néhai Dr. Várkonyi László háziorvost, volt települési képviselőt érdemei
elismeréseként tekintse saját halottjának, a temetés költségeit vállalja fel, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.
8. napirendi téma: Szociális nyári gyermekétkeztetés
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, tájékoztassa a
testületet a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ismeretekről.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A testület a 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén úgy
határozott, hogy 145 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermek szociális nyári gyermekétkeztetése támogatására pályázatot nyújt be, egyben
hozzájárult, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a gyermekétkeztetésbe
bevont gyermekek személy szerinti kiválasztásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság
dönt. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 100 %-os támogatottságot nyert, azaz 145
gyermek 44 napon keresztül történő nyári étkeztetése biztosított a Centrál közreműködésével.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a testületei ülést megelőzően ülésezett, tájékoztatta a
bizottságot a pályázat eredményéréről. A bizottság rendelkezésére bocsájtották továbbá azt a
listát, amely 245 rászoruló gyermek nevét tartalmazza, azokét, akik részére igényelnék a
szülők a nyári étkeztetést.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
Mezőhegyesen 290 gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A szociális
nyári étkezést a 290 gyermekből – felmérés szerint – 245 gyermek igényelné. Mivel a
pályázatot 145 főre nyújtották be, így 100 gyermek nem részesülne a meleg ételből. A 290
gyermekből azonban 145 gyermek étkeztetését javasolta a hivatal apparátusa. A bizottság
egyhangúlag azon a véleményen volt, és javasolja a testületnek, hogy a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítsák az összes jogosult, és igényelt, 245 gyermek nyári étkeztetését. Ez 2,8
millió forinttal terhelné a költségvetést. A Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ
intézményvezető helyettese tájékoztatása szerint a 245 fő napi háromszori étkeztetését 542,Ft/fő összegből tudja biztosítani, ami összesen 5. 842.000,- Ft-ot jelent.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Gyermekétkeztetés címén 2.807.000,- Ft
került utalásra az önkormányzat részére. Ezt az összeget az önkormányzat átadta az
intézménynek. A 2.807.000,- Ft 145 gyermek 44 napon át történő étkeztetésének fedezetére
szolgál, úgy hogy naponta egy gyermek étkeztetése 440,- Ft-ba kerül. Korábbi években úgy
oldották meg az étkeztetést, hogy ételhordókban vitték el az ételadagokat, így a
rezsiköltségből megtakarítást értek el, ez alapján került meghatározásra a 440,- Ft. A bizottság
javaslata értelmében 100 fővel több gyermek étkeztetését kellene megoldani.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy minden rászoruló gyermek, akikre igényelték a nyári étkeztetést, részesüljön a
támogatásból. A 145 fő az alapján került meghatározásra, hogy a támogatás összegét
elosztották a napi 440,- Ft-tal.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Nyári gyermekétkeztetés vonatkozásában a jogszabály
2 kategóriát határozott meg. Az egyik, amelybe Mezőhegyes város is beletartozik, a hátrányos
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helyzetű települések, ahol a jogosultak 50 %-ának támogatására lehetett pályázni. A
pályázatot így a 290 gyermekből 145 gyermek támogatására lehetett benyújtani, ennél többre
az Állam nem is nyújt támogatást, jogszabályi kötöttség miatt. 100 %-os támogatásra csak
azok a települések pályázhattak, akik a leghátrányosabb helyzetű települési kategóriába
tartoznak. Az 50 %-os támogatásnál nagyobb mértékű támogatásra Mezőhegyesnek nem is
volt lehetősége pályázni. A 145 fő 100 %-os támogatottsága rendkívül pozitív, mivel a
jogszabály értelmében minimum 24 %-ot kaphatott volna az önkormányzat. A 440,- Ft/adag
összeget is központilag határozták meg.
Magyar Tibor képviselő: A 100 %-os támogatottság rendkívül örömteli. Ez a támogatás 145
gyermek étkeztetését biztosítaná, így javasolja, annak érdekében, hogy az összes rászoruló
gyermek étkeztetését biztosítsák, a START közmunkaprogram keretében megtermelt
zöldségekből készítsék el az ételt, ezzel csökkentve a saját forrás felhasználását, érték nélkül
kerüljön be a konyhára.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Értékkel tartják nyilván, de kifizetés nem
történik, kormányrendelet van arra, hogy ilyen formában történjen a beszállítás.
Krcsméri Tibor képviselő: Hány éves korig jár a szociális nyári gyermekétkeztetés?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: 18 éves korig jogosultak a támogatásra.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A támogatás megítélésénél figyelemmel kell
lenni arra, hogy az 0-18 éves korig jár, és az ételadagok ennek megfelelően alakulnak. A
jogosultak ilyen irányú felmérése szükségszerű.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az óvodáskorú
gyermekek nyáron is járnak óvodába, kivéve két hetet, amikor mindhárom óvoda zárva van.
A nyári időszakban is, azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek ingyen kapják az ételt.
Magyar Tibor képviselő: Arra van-e lehetőség, hogy a Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ a gyermekek életkorának megfelelően alakítsa ki a nyersanyagnormát? Ezáltal is
spórolhatnának a saját forrást illetően. Az önkormányzat rendelkezik-e a megfelelő forrással
ahhoz, hogy a plusz 100 fő étkeztetése is biztosított legyen.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A nyersanyagnorma jelenleg is kor szerint
van kiszámolva. Mivel az óvodások – azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek – ingyen étkeznek, így a létszám meghatározásánál ezt is figyelembe kell venni.
Véleménye szerint azokat a gyermekeket a listából törölni kellene. A 100 fő étkeztetése közel
2 millió forinttal terhelné a költségvetést. Korábbi években a témával foglalkozó kollegák úgy
határozták meg a támogatottak körét, hogy felmérték a családon belüli gyermekek
kormegoszlását. Ez alapján került meghatározásra, hogy mekkora ételadag jár egy-egy
gyermeknek.
Dr. Szőke Anikó, gyámhatósági ügyintéző: Pontos listát készített arra vonatkozóan, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokban mennyi gyermek van, és
azok milyen korúak. A lista tartalmazza, hogy 2012. évben hányan részesültek támogatásban,
és az idei évben kiket javasolnak támogatásra. A lista elkészítésében segítségére voltak az
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önkormányzat Szociális Intézményegységének, Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai,
akik ismerik az egyes családokat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A listában életkor szerinti megoszlás alapján
kerültek meghatározásra az ételadagok. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elfogadja a lista alapján összeállított támogatottak körét, és azt, hogy az óvodáskorú
gyermeket – mivel nekik ingyen jár nyáron is az étel – vegyék ki a listából?
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javaslata, hogy minden jogosult gyermek részére biztosítsanak nyári étkeztetést. Hogy ezt
milyen formában oldják meg, azt a szakemberekre bízzák. A 245 fő létszám lecsökken az
óvodába járó gyermekek számával.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ vezetője:
Problémát jelent, hogy a mai nappal megkezdődött a szünet az óvodában is, ügyeleti
rendszerben működnek. Ebben az időszakban nem minden óvodáskorú jár óvodába, a mai
napon összesen 28 gyermeket hoztak be.
Magyar Tibor képviselő: A listából is kitűnik, hogy nem minden óvodás jár nyári
időszakban óvodába, mivel – legfőképpen a majorokból – nem hordják be őket a szülők. A
rendszeres kedvezményben részesülő óvodások ingyen étkezését az önkormányzat fedezi,
vagy központi támogatásból biztosítják azt?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az önkormányzat meghatározott összegű támogatást
kap a gyermekétkeztetéshez.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A költségvetés egy része tapasztalati adatok
alapján kerül megtervezésre. A tavalyi adatok alapján az idén sem várható, hogy többen
járnak óvodába.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A ténylegesen megjelentek alapján történik
az elszámolás. Év végén visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak, ha a szülő
úgy dönt, mégsem viszi gyermekét óvodába.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Véleménye
szerint személyesíteni kell a támogatottakat. Mivel az óvodásoknak egyébként is járna az
ingyen étel, úgy azokat a listából ki kell venni, hívják fel arra a szülők figyelmét, hogy
amennyiben viszik a gyermekeket óvodába, úgy Ők továbbra is ingyen étkeznek.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy bízzák meg a felmérést készítőket, – tekintettel
arra, hogy napi kapcsolatban vannak a családokkal – hogy a gyermekétkeztetésbe bevont
gyermekek személy szerinti kiválasztását végezzék el, oly módon, hogy minden rászoruló
gyermek kapjon ingyen étkeztetést.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület – tekintettel arra, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntött arról, nem
határozza meg név szerint, hogy kik részesüljenek nyári gyermekétkeztetésben, azt kéri, hogy
minden arra rászoruló gyermek megkaphassa ezt a támogatást – kérje fel a polgármestert,
hogy a szociális feladatokat ellátó ügyintézők, és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
bevonásával döntsön a támogatás odaítéléséről, és a döntésénél vegye figyelembe, hogy a
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gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
óvodáskorú
gyermekek
térítésmentesen vehetik igénybe az óvodákban a napi négyszeri étkeztetést, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
222/2013.(VI.17.) Kt. sz. határozat
Szociális nyári gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság a 132/2013.(VI.17.) SZ.E.B. határozatában döntött arról, nem határozza meg név
szerint, kik részesüljenek nyári gyermekétkeztetésben, ezért azt kéri, hogy minden arra
rászoruló gyermek megkaphassa ezt a támogatást.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális feladatokat ellátó ügyintézők, és
a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai bevonásával döntsön a támogatás odaítéléséről.
Döntésénél vegye figyelembe, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
óvodáskorú gyermekek térítésmentesen vehetik igénybe az óvodákban a napi négyszeri
étkeztetést.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 24.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a rendkívüli testületi ülés
keretében bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel bejelentést nem tettek a jelenlévők,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Csomós Zsuzsanna és Jeszenka Zoltán képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1530 órakor – berekesztette.
K.m.f.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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