Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
17/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. július 9-én – 900 órai kezdettel – a
Centrál Gluzek Gyula tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor képviselők
Távol: Csomós Zsuzsanna, Magyar Tibor, Rajos István, Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki
csoportvezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Csomós Zsuzsanna képviselő asszony, Magyar Tibor, Rajos István, és Tarkó
Gábor képviselő urak nem tudnak jelen lenni az ülésen. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett
az alábbi napirendek megvitatására:
1. KEOP-1.2.0/09-11 „Mezőhegyes város szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása”
című pályázat benyújtása
2. „Mezőhegyes város területén szilárd hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó
közszolgáltató kiválasztása” tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozójának meghatározása
3. A Szent György téri park és a Kozma Ferenc utca közvilágítás fejlesztése
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni
hozzájárulás megfizetésének átvállalása
5. Varga Ferencné háziorvosi asszisztensi kinevezése
6. Békés Megyei Polgárőr Nap kitüntetettjeire javaslat tétele (szóban)
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi téma: KEOP-1.2.0/09-11 „Mezőhegyes város szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” című pályázat benyújtása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a „Mezőhegyes
város szennyvíztisztításának korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítására irányuló pályázat
benyújtásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
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Jeszenka Zoltán képviselő: Korábbi testületi ülésen a polgármester asszony arról
tájékoztatott, hogy a Kormány esetlegesen átvállalja az önerő összegét. A határozati
javaslatban szerepel, hogy az önerőt BM és EU Önerő Alap útján biztosítják. Mi történik
abban az esetben, ha mégsem részesül az önkormányzat ebben a támogatásban?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A támogatás egyik részét már megítélték, a
másik folyamatban van. Az önerő 55 %-a került eddig lefedezésre, a fennmaradó 45 % másik
minisztérium hatáskörébe tartozik. Amennyiben nem fedezik le 100 %-osan, úgy azt az
összeget hitel felvételével biztosíthatjuk. A szennyvíz-korszerűsítés kormányzati előírás az
önkormányzatok számára, ezért bízik abban, hogy az önerő összegét 100 %-ban lefedezik.
Kéri, akinek további kérdése van, azt tegye meg. Mivel további kérdés nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés
határozati javaslatát emelje határozattá, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
258/2013.(VII.9.) Kt. számú határozata
A „Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése”
tárgyú projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásához szükséges döntések
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- elfogadja a projekt megvalósíthatósági tanulmányát és költség-haszonelemzését a
mellékletben foglaltaknak megfelelően;
- egyetért a „Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése” tárgyú, nettó
673.066.887,- Ft összköltségű beruházás megvalósításával, és az erre irányuló pályázat
„KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása” című konstrukcióra
történő benyújtásával;
- a beruházás megvalósításához nettó 41.273.884,- Ft saját erőt biztosít. A saját erőt BM
és EU (NFM) Önerő Alap pályázat útján biztosítja;
- kötelezettséget vállal arra, amennyiben nem részesül BM és EU (NFM) Önerő Alap
támogatásban, úgy a hiányzó önrészt Magyarország Kormánya előzetes engedélyének
birtokában, hitel felvételével biztosítja.
- felhatalmazza a polgármestert a KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás
megvalósítása című konstrukció szerinti pályázat aláírásával és benyújtásával
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi téma: „Mezőhegyes város területén szilárd hulladék összegyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztása” tárgyában indított
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározásáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Tekintettel arra, hogy egy pályázó van, kéri, hogy a lezáró
döntés meghozatalára hatalmazza fel a testület a polgármestert, ezáltal nem kell bizottságot
létrehozni. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. A pályázó a jelenlegi
szolgáltató, a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. A cégnek új
engedélyeztetési eljárást kell lefolytatnia, és a hónap végéig kapott haladékot annak
benyújtására.
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Veres Zoltán alpolgármester: A szemétszállító gépjármű kinek a tulajdonában van?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A gépjármű az önkormányzat tulajdonában
van. A Kft. továbbra is szorgalmazza, hogy az önkormányzat lépjen be a Kft-be, arra
hivatkozással, hogy a társaság még soha nem volt veszteséges. Amennyiben erre a témára a
testület vissza kíván térni, úgy jelezze azt.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat vételre ajánlotta a
szóban forgó gépjárművet. Ezzel kapcsolatosan nem érkezett visszajelzés?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Kft. részéről e témában semmiféle jelzés
nem érkezett. Azért van az önkormányzat tulajdonában a gépjármű, mert annak idején a
gépjármű pályázaton keresztül került megvásárlásra, és azzal, hogy az önkormányzat volt a
pályázó, nagyobb támogatást lehetett rá nyerni. A pályázathoz szükséges önerőt a Kft. fizette
meg.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A gépjármű üzembentartói joga a Kft-jé.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a közbeszerzéssel kapcsolatosan
további kérdése, észrevétele van, az tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a „Mezőhegyes város területén szilárd
hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztása” tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármestert hatalmazza fel a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
259/2013. (VII. 9.) kt. sz. határozat
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Mezőhegyes város területén szilárd hulladék
összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztása” tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármestert felhatalmazza a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. július 30.
3. napirendi téma: A Szent György téri park és a Kozma Ferenc utca közvilágítás
fejlesztése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Szent György tér
és a Kozma Ferenc utca közvilágítás-bővítéséről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) A Szent György tér, és a Kozma Ferenc utca I. sz. óvodától a
déli diadalívig tartó szakasza közvilágításának bővítése közel bruttó 6 millió forintba kerülne.
Ezt az összeget a DÉMÁSZ-nál rendelkezésre álló keret nem fedezi. Pénzügyi
csoportvezetővel történő egyeztetést követően úgy véli, hogy a fennmaradó körülbelül 2
millió forintot 2014-ig valamilyen formában elő lehet teremteni. Kéri, hogy a rendelkezésre
álló, garantált összeg erejéig vállaljanak kötelezettséget. A DÉMÁSZ-szal kötött bérleti
szerződés vonatkozásában tárgyalást kezdeményez, és annak érdekében, hogy a közvilágítás3

bővítés megvalósuljon, kezdeményezi a bérleti díj megemelését, tekintettel arra, hogy a
szerződést több, mint 10 éve kötötték, és azóta díjemelésre nem került sor. Igyekszik a fizetési
határidőben is megállapodni a DÉMÁSZ-szal. A tárgyalás eredményéről tájékoztatja a
testületet. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a közvilágítási
hálózat közterület használata fejében a DÉMÁSZ által szerződés szerinti összeg és a 2014.
október 5-éig megelőlegezett közterület használati díj erejéig valósítsa meg a Szent György
tér és a Kozma Ferenc utca, óvodától a déli diadalívig terjedő közvilágítását, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
260/2013. (VII.09) Kt. számú határozata
A Szent György tér és a Kozma Ferenc utca közvilágítás-bővítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat közterület használata fejében a
DÉMÁSZ által szerződés szerinti összeg és a 2014. október 5-éig megelőlegezett közterület
használati díj erejéig valósítja meg a Szent György tér és a Kozma Ferenc utca (óvodától a
déli diadalívig) közvilágítását.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterület használati díj megelőlegezése érdekében
járjon el a DÉMÁSZ illetékes vezetőinél.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: egyeztetésre: 2013. július 31.
megvalósítás: 2013. szeptember 30.
4. napirendi téma: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett
készülékei utáni hozzájárulás megfizetésének vállalása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni hozzájárulás megfizetésének
vállalásáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 2013. július
1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat, de a teljes fedezetet
nem biztosítja hozzá. Mezőhegyesen a 12 ellátott személy vonatkozásában fél évre 36.000,Ft-ot kell fizetni. Az elmúlt évben két esetben vették igénybe, véleménye szerint célszerű
lenne a jelzőrendszerből kilépni, a segítségnyújtás más formában is megoldható lenne. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat eredetileg a jegyző asszony javaslata. Egyetértett
azzal, függetlenül attól, hogy az Ő javaslata eredendően az volt, az önkormányzat lépjen ki
július 1-jétől a rendszerből. Jegyző asszony bölcs meglátásával meggyőzött a tekintetben,
hogy az önkormányzat 2014. január 1-jétől úgy sem lesz tagja a társulásnak, addig vegyék
igénybe ezt a szolgáltatást. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
vegye tudomásul, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett
készülékei után 2013. július 1-jétől készülékenként 3.000,- Ft fizetési kötelezettség terheli,
2013. december 31. napjáig, összesen: 36.000.- Ft, amelynek megfizetését vállalja
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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261/2013. (VII. 9.) kt. sz. határozat
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni
hozzájárulás megfizetésének vállalása
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein belül, Medgyesegyháza város
gesztorságával működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – mely a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdése értelmében nem
kötelezően ellátandó feladat – Mezőhegyes városban 12 fő veszi igénybe.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2013. július 1-jétől fizetési
kötelezettség terheli, melynek összege készülékenként 3.000.-Ft 2013. december 31. napjáig,
összesen: 36.000.- Ft. A Testület vállalja, ezt az összeget megfizeti Medgyesegyháza Város
Önkormányzatának. Fedezete a 2013. évi költségvetése dologi kiadások előirányzata.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a döntés közlésére: 2013. július 10.
5. napirendi téma: Varga Ferencné háziorvosi asszisztensi kinevezése
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Varga Ferencné
háziorvosi asszisztensi kinevezéséről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Varga Ferencnének, néhai dr. Várkonyi László asszisztensének, a doktor úr
2013. június 15-én bekövetkezett halálával megszűnt a munkaviszonya. Az önkormányzat
létszámának bővítésére azért van szükség, mert a megüresedett körzet helyettesítésének az
idejére az önkormányzatnak kell a háziorvosi asszisztenst alkalmaznia. A foglalkoztatás teljes
költségét az OEP fedezi, mind az orvos, mind az asszisztens tekintetében. Kötelező
létszámbővítésről van szó, amelyre 100 %-os állami támogatást kapnak, az önkormányzatnak
nem jelent plusz anyagi kiadást. Varga Ferencné határozott időre kerül kinevezésre 2013.
július 10-étől, 2013. december 31-éig, dr. Rácz Zsolt háziorvos által ellátott helyettesítés
idejére. Kéri, akinek kérdése van, tegye meg. Mivel kérdés nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület egy fővel bővítse az önkormányzat alkalmazotti létszámát 2013.
július 10-étől, Varga Ferencné háziorvosi asszisztens kinevezése érdekében, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
262/2013. (VII.9.) kt. sz. határozat
Az önkormányzat létszámának bővítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egy fővel bővíti az önkormányzat alkalmazotti
létszámát 2013. július 10-étől, Varga Ferencné háziorvosi asszisztens kinevezése érdekében.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület nevezze ki Varga Ferencné Mezőhegyes, Komlósi út 35. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztensének
határozott időre 2013. július 10-étől 2013. december 31-éig, heti 40 órás munkaidőben, bérét
114.000.-Ft-ban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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263/2013. (VII.9.) kt. sz. határozat
Varga Ferencné kinevezése az I. számú háziorvosi körzet asszisztensének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján kinevezi Varga Ferencné (szül: Katona Melinda, Gyula
1975.02.25., an: Korponai Ilona Erzsébet) Mezőhegyes, Komlósi út 35. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztensének 2013.
július 10-étől határozott időre, 2013. december 31-éig, heti 40 órás munkaidőben. Bérét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szabályainak
megfelelően, tekintettel a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 390/2012 (XII.20.) korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére,
114.000.-Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a kinevezésre: 2013. július 11.
6. napirendi téma: Békés Megyei Polgárőr Nap kitüntetettjeire javaslat tétel
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 2013. július 20-án kerül megrendezésre
Békésen a Békés Megyei Polgárőr Nap. E nap alkalmából a testület javaslatot tehet
polgárőrök kitüntetésére, amelynek az önkormányzatra nézve anyagi vonzata van. Tekintettel
arra, hogy a Balogh Lajos Úr által vezetett Polgárőr Egyesületet fennállása 20. éves
évfordulója alkalmából 2012. évben a képviselők által felajánlott rendelkezési alapból
megvendégelték, javasolja, hogy e nap alkalmából ajándéktárggyal – hímzett törölköző
ajándékozásával – ismerjék el minden egyes polgárőr munkáját. A megyei polgárőr napon
Mitykó Zsolt alpolgármester úr képviseli a testületet.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Mindkét egyesület tagjai kapnak
ajándékot?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A polgárőr napra csak az egyik egyesülettől
kaptak meghívást. Ettől függetlenül javasolja, hogy mindkét egyesület tagjait ajándékozza
meg a testület. A két egyesület tagjainak száma körülbelül 50 fő. Kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a Békésen 2013. július 20-án megrendezésre kerülő Békés Megyei
Polgárőr Nap alkalmából a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség, valamint a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjait a város közbiztonsága érdekében
végzett munkájuk elismeréseként ajándéktárgyban részesítse, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
264/2013. (VII.9.) kt. sz. határozat
Polgárőrök munkájának elismerése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békésen 2013. július 20-án megrendezésre kerülő
Békés Megyei Polgárőr Nap alkalmából a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség,
valamint a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjait a város közbiztonsága
érdekében végzett munkájuk elismeréseként ajándéktárgyban részesíti összesen maximum
50.000,- Ft értékben. Az ajándéktárgyak fedezetét a 2013. évi költségvetés dologi kiadás
terhére biztosítja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: 2013. július 20.
6

7. napirendi téma: Az Erzsébet-utalvány közvetlen postai úton történő kézbesítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a
testületet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére történő Erzsébet
utalvány kézbesítéséről.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében 2012. október 1-jétől a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek természetbeni támogatását Erzsébetutalvány formájában kell kiadni, évente két alkalommal, augusztusban és novemberben. Két
lehetőség van arra, hogy a családok hozzájussanak az utalványokhoz. Az egyik, hogy az
önkormányzat szerződést köt a Magyar Posta Zrt-vel, a másik lehetőség, hogy a jegyző
gondoskodik az utalványok kiszállításáról. Utóbbi esetében egyben kapja meg az
önkormányzat az utalványokat. Tekintettel arra, hogy vélhetően a postai úton történő
kézbesítés jelentős anyagi vonzattal jár, mentesítve az önkormányzatot az anyagi tehertől,
javasolja, ne kössön a testület szerződést a postával, a hivatal felvállalja az utalványok
kiosztását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület nem kössön a Magyar Posta Zrt-vel megállapodást az Erzsébet-utalványok személyre
szóló kézbesítéséről, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
265/2013.(VII.9.) Kt. sz. határozat
Az Erzsébet-utalvány közvetlen postai úton történő kézbesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem kíván a Magyar Posta Zrt-vel megállapodást
kötni az Erzsébet-utalványok személyre szóló kézbesítéséről, mely a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét érinti.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kis Zoltán úr, a Vidékfejlesztési Minisztérium,
Vidékfejlesztési Főosztály, Térségi Programok Osztályának vezetője 2013. július 15-én
Mezőhegyesre látogat. Felkéri Mityó Zsolt alpolgármester urat, Jeszenka Zoltán képviselő
urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, valamint Krcsméri Tibor képviselő urat, az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnökét, hogy vegyenek részt az osztályvezető úr
fogadásán. Továbbá kéri, hogy amennyiben az osztályvezető úr a feleségével érkezik, úgy az
alpolgármester úr, valamint a képviselő urak párjukkal együtt képviseltessék magukat.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Híradásokból értesült a tanyafejlesztési pályázatok kiírásáról. Az
önkormányzat benyújthatja-e pályázatát valamely témakörre?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc aljegyző urat,
hogy a témáról tájékoztassa a testületet.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Tanyafejlesztési pályázat keretében az önkormányzatnak 3
témakörben van lehetősége a pályázat benyújtására. Az egyik a piac kialakításának
lehetősége, a másik a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése. Ezen belül lehetőség nyílik orvosi
eszközök, például vérnyomásmérő, vércukorszintmérő vásárlására. A harmadik lehetőség, a
tanyagondnoki szolgálaton belül lehetőség nyílik egészségügyi busz bérlésére, különböző
szűrővizsgálatok lebonyolítása céljából. A pályázaton belül további lehetőség nyílik a
földutak karbantartására szolgáló úthenger beszerzésére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mindhárom témakörben külön-külön kell a
pályázatot benyújtani. Nincs kizárva, hogy csak egy témakörben nyújthat be önkormányzat
pályázatot.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: A tanyagondnoki szolgálatra vonatkozóan egy pályázatot
lehet benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2013. augusztus 7.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázat nettó összegére 100 %-os a támogatás.
Az ÁFA összege az önkormányzatot terheli.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tekintettel arra, hogy 2013. július 30-án
rendkívüli ülés összehívására kerül sor, addigra a pályázatokat előkészítik, és a testületi ülés
elé terjesztik. A testület két alkalommal is elvetette a „turisztikai szolgáltatás, attrakciók
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű LEADER pályázat benyújtására tett javaslatát.
Tekintettel arra, hogy a pályázatot civil szervezet is benyújthatja, felvette a kapcsolatot a
Mezőhegyesi Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezetőjével, Pap István Tibor Úrral,
valamint Malya András Úrral, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumának
elnökével. Pap István Tibor ügyvezető úrral személyesen tárgyalt, Veres Zoltán
alpolgármester úrral egyetemben.
A közalapítvány vállalná a gesztor szerepét, emellett 2-3 civil szervezettel kell
együttműködési megállapodást kötni. Amennyiben a közalapítvány pályázatik, úgy 100 %-os
támogatásban részesíthető. A Kft. várhatóan felvállalja a tervek elkészíttetését. A tervező az
új tervek, és költségvetés elkészítését 400 ezer forintért vállalja. Az önkormányzat is
együttműködési megállapodást köt a közalapítvánnyal, így segítségére lesz az
előfinanszírozás vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a közalapítvány nem rendelkezik
megfelelő anyagi forrással.
Elképzelések között szerepelt a nagymagtár épületének az átalakítása piaccá. Pap István Tibor
ügyvezető úr elképzelhetetlennek tartaná 50 millió forintból ennek az épületnek a komplett
felújítását. A Helytörténeti Gyűjtemény környezetének, valamint a diadalívek felújítására
elegendő a maximálisan megpályázható 50 millió forint.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében bejelentenivalója van, azt tegye meg. További bejelentést
nem tettek a jelenlévők.
A képviselő-testületnek a következőkben a vagyonával való rendelkezés kérdésében kell
tárgyalnia, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján javasolja a zárt ülés elrendelését. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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266/2013.(VII.9.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással zárt ülést rendel el.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Jeszenka
Zoltán és Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –
930 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

Jeszenka Zoltán
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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