Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
19/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 15-én – 800 órai kezdettel –
a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Tarkó Gábor,
Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Rajos István képviselő
Távol: Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési
Központ, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntötte a
képviselő-testület tagjait, a jegyző asszonyt, aljegyző urat, a jelenlegi, és remélhetőleg a
jövőbeni intézményvezetőt, a pénzügyi csoportvezetőt, a titkárság munkatársát, és a kedves
érdeklődőket. Külön köszöntötte Perlaki János Urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét.
Sajnálatos módon a képviselő-testület 2013. július 31-ei rendkívüli ülésén szóban lemondott
Csomós Zsuzsanna képviselő asszony képviselői megbízatásáról, ellenben örömét fejezi ki,
hogy a listán a következő legtöbb szavazatot kapó jelölt személyében Zsóriné Kovács Mártát
tisztelheti. A napirendek tárgyalását megelőzően kerül sor Zsóriné Kovács Márta beiktatására.
A képviselő-testület jelenleg szavazásra jogosult tagjainak létszáma 6 fő, megállapította, hogy
a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Magyar Tibor, Rajos István képviselő urak
előzőleg bejelentették, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1) Mandátum átadás, képviselő eskütétele
2) Választás a bizottságokba
3) A József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére benyújtott
pályázat elbírálása
4) Orvosi ügyeleti ellátás
5) Európa a polgárokért pályázat benyújtása - Testvérvárosok találkozója 2014. április 24-27.
6) Intézmény összeolvadás – előirányzat átcsoportosítás
7) Egyebek
1. ÁSZ ellenőrzés
2. Pántya Elemér plébános úr bemutatása
3. Strand megvalósításának lehetőségéről
4. Tájékoztató a LEADER pályázatról
5. Pályázati lehetőség - Országzászló
6. A Mezőhegyesi Sertéstenyésztő és Értékesítő Kft. válaszlevele
7. Sótégla felajánlás
8. Tájékoztató a Mezőkovácsházai vasutas menetrendi értekezletről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi téma: Mandátum átadás, képviselő eskütétele
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri Hupucziné Györki Julianna jegyző
asszonyt, tájékoztassa a testületet és a jelenlévőket a megüresedett képviselői mandátum
betöltéséről. Felkéri továbbá Perlaki János Urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet Zsóriné Kovács Márta beiktatásának folyamatáról.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A képviselő-testület 2013. július 31-ei rendkívüli
ülésén Csomós Zsuzsanna képviselő asszony szóban benyújtotta lemondását.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.
törvény 3. §-a értelmében a lemondás kétféleképpen történhet. Az önkormányzati képviselő a
képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását, vagy lemondhat a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek ad át vagy juttat el. Az írásbeli
nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell. Jelen esetben Csomós
Zsuzsanna szóban, nyílt ülésen jelentette be lemondását, és az a törvény értelmében nem
vonható vissza. A Helyi Választási Bizottság elnökét, Perlaki János urat tájékoztatta Csomós
Zsuzsanna lemondásáról, és kérte, hogy jelen testületi ülésen ismertesse a képviselő asszonyt
követő legtöbb szavazatot kapott jelölt nevét, és szavazatszámát.
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: A képviselő-testület 2013. július 31-ei
rendkívüli ülésén szóban lemondott Csomós Zsuzsanna képviselő asszony képviselői
megbízatásáról. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése értelmében a listán következő legtöbb szavazatot elért
jelölt lép Csomós Zsuzsanna helyébe. A Választási Bizottság a 2011. évi helyi képviselő
választások iratait megvizsgálva megállapította, hogy Csomós Zsuzsannát követő legtöbb
szavazatot – 451 szavazattal – elért jelölt, Zsóriné Kovács Márta a listán a 8. helyet foglalta
el, aki a képviselői megbízatást vállalta. Mandátumát megvizsgálva azt hitelesnek találta.
Felkéri a Polgármester Asszonyt, vegye ki az esküt Zsóriné Kovács Márta képviselő jelölttől.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére
szíveskedjenek felállni. Felkéri Zsóriné Kovács Mártát az eskü letételére.
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján a települési
képviselő az alábbi esküt tette le:
„Én, Zsóriné Kovács Márta becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Mezőhegyes város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Perlaki János, a helyi Választási Bizottság elnöke: Gratulál Zsóriné Kovács Márta
képviselő asszonynak és felkérte a megbízólevél átvételére.
Megbízólevél átadás-átvétele.
A képviselő-testület szavazásra jogosult tagjainak létszáma 7 főre módosult.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Sajnálattal fogadta Csomós Zsuzsanna
lemondását, hiszen évtizedek óta együtt dolgoztak, rendkívül lelkiismeretesen végezte
munkáját. Megválasztásának kifejezetten örült. Vitathatatlan, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság élén, a kéthetente tartandó üléseket rendkívül lelkiismeretesen,
precízen vezényelte le. A Pénzügyi Bizottság ülésein is rendre jelen volt az egyéb
elfoglaltsága ellenére. A rendkívüli képviselő-testületi üléseken sem engedte meg magának,
hogy távol legyen, csak nagyon indokolt esetben. Elévülhetetlen érdemének tartja, hogy a
Centrál épület felújítása neki is köszönhető. Mindemellett örömét fejezi ki, és gratulál Zsóriné
Kovács Márta megbízatásához, munkájához sok sikert és egészséget kíván. Vitathatatlan,
hogy Zsóriné Kovács Márta a város közéletének meghatározó egyénisége. Bízik abban, hogy
a közreműködésével az országgyűlési képviselő és az önkormányzat kapcsolata rendeződik.
Kéri, vegyen részt a testületi üléseken olyan lelkiismeretesen, mint amilyen lelkiismeretesen
az eddigiekben részt vett az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésein.
Megköszöni, hogy a jövőben is vállalja a munkát a bizottságban.
2. napirendi téma: Választás a bizottságokba
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a képviselőtestület és a bizottságok személyi összetételének változásáról szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a jegyző asszonyt, amennyiben
kiegészítenivalója van, azt tegye meg.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a bizottság 3 képviselő, illetve 2 nem
képviselő tagból áll. Figyelemmel arra, hogy Zsóriné Kovács Márta az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság nem képviselő tagja volt, így a következő képviselőtestületi ülésre előkészítik a bizottság egy külsős taggal való kiegészítését. Egyebekben nem
kíván kiegészítést tenni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ülést megelőzően a bizottságok személyi
összetételéről kikérte a képviselők véleményét. Kéri, hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság külsős tagja tekintetében is éljenek javaslattal. A Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségére a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetés
után felkérte Tarkó Gábor képviselő urat, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökhelyettesét. A képviselő úr megköszönte a felkérést, és elvállalta azt. A Pénzügyi
Bizottságba Krcsméri Tibor képviselő urat javasolják, amellett, hogy továbbra is elnöke az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak. Zsóriné Kovács Márta
képviselőként vesz részt a jövőben ezen bizottság munkájában, emellett a Szociális és
Egészségügyi Bizottság munkájában képviselő tagként részt vesz. Kéri, amennyiben egyéb
javaslat van, azt tegyék meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: Tarkó Gábor képviselő úr a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökhelyettese volt. Elnökké választását követően az elnökhelyettes személyéről a bizottság
dönt?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, az elnökhelyettes személyéről a bizottság
dönt. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökének Tarkó Gábor képviselő urat válassza meg, a Pénzügyi Bizottságba Krcsméri Tibor
képviselő urat, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Zsóriné Kovács Márta
képviselő asszonyt válassza meg, 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:
290/2013. (VIII.15.) kt. számú határozat
Változás a képviselő-testület és a bizottságok személyi összetételében
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete:
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Tarkó Gábor képviselő urat
megválasztotta,
- a Pénzügyi Bizottságba Krcsméri Tibor képviselő urat,
- a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Zsóriné Kovács Márta képviselő asszonyt
beválasztotta.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi téma: A József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének kinevezéséről szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a jegyző asszonyt, amennyiben
kiegészítenivalója van, azt tegye meg.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy részt vett az
intézményvezetői pályázat véleményezésére jogosult fórumai ülésén. A József Attila
Általános Művelődési Központ Választást Előkészítő Bizottsága a jogszabályoknak
megfelelően vezényelte le azokat. Egyebekben nem kíván kiegészítést tenni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a témában nyílt szavazással
döntsenek. Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
291/2013.(VIII.15.) kt. számú határozat
Nyílt szavazás intézményvezető kinevezésének témájában
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetője kinevezésének témájában nem tart titkos szavazást,
az intézményvezető személyéről nyílt szavazással dönt.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A pályázatot áttanulmányozva látható, hogy az elképzelések 5
éves időintervallumra szólnak. A lakosságszám, ezzel egyetemben a gyermeklétszám
folyamatos csökkenése nem veszélyezteti az óvodai csoportok számát? A pályázat több
ponton érinti a gazdaságos működés fogalmát. A költségvetés tervezésekor az óvodák
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esetében fontos az igényfelmérés, a szükségletek meghatározása. Mi történik, ha a város
lakosságszáma jelentős mértékben tovább csökken? Az adott intézménystruktúra hogyan válik
fenntarthatóvá. Korábban nagy vihart kavart óvodabezárás lehetősége ebben az esetben újra
fennállhat. Biztosíthatják-e jelen állás szerint mindhárom óvoda fenntartását? A gazdaságos
működést általában számokkal támasztják alá. A két intézmény összevonására ésszerűségi
szempontok miatt került sor, de véleménye szerint nem gazdaságossági célokat szolgál.
Milyen intézkedést tudnak hozni abban az esetben, ha a testület által megállapított keretösszeg
nem elegendő a működésre?
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Az óvodák helyzete meglehetősen sajátos. 3 évre tudnak előre tervezni, mivel a most született
gyermekek 3 év múlva kerülnek a rendszerbe. A gyermeklétszám tekintetében ennél hosszabb
időre nem tudnak tervezni. Korábban éveken keresztül problémát jelentett az alacsony
gyermeklétszám. Annak ellenére, hogy a lakosságszám drasztikus csökkenését
tapasztalhatták, jelen tanévben és az elmúlt tanévben is növekedett a gyermeklétszám. Az
elmúlt időszakban több kisgyermekes család is költözött a városba. A 2013/2014-es tanévet
mind az öt óvodai csoportban maximális létszámmal kezdhetik meg. Tájékoztatja a testületet,
hogy beindult a bölcsődei ellátás. Jelenlegi tendencia alapján több, mint 3 évig biztosított a
létszám. A bölcsődések létszáma jelenleg 12 fő, de folyamatosan növekszik az igény a
bölcsődei ellátásra. Azon gyermekek szüleinek, akik betöltik a három évet, javasolják,
kerüljenek át az óvodába, hogy további helyet tudjanak biztosítani a bölcsődében.
Jeszenka Zoltán képviselő: Meg kell vizsgálni a pályázat kötelező elemeit, melyek azok a
feladatok, amelyeket kötelező ellátniuk. Ebben a szervezeti struktúrában, a lakosságszám
csökkenése mellett jelen elképzelések nem feltétlenül lesznek elegendőek.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Hogyan látja a 2013. július 1-jétől összevont
intézményben az egységes szemlélet kialakításának gyorsaságát?
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Ismert a jelenlévők előtt, hogy mennyire váratlanul érte az intézményvezetői megbízatás, Ő
erre a posztra nem készült, rendkívül váratlanul, felkészületlenül érte a feladat. Abban az
időben nem volt teljes mértékben ismert a szervezeti átalakulás, az iskola kiválás részletei,
következményei, nem tudhatták hogyan fognak a jövőben együtt dolgozni, egymás mellett
működni. Rendkívül embert próbáló volt az elmúlt 8 hónap, mind számára, mind a kollégái
számára. Az akadályok viszonylag zökkenőmentes vétele annak köszönhető, hogy igen rövid
idő alatt rendeződött a helyzet, megértették egymást. Utólag elmondhatja, hogy jogos, és
hasznos volt néhány drasztikus intézkedés. Sokat segített a problémák során, hogy az iskola
vezetés, valamint az ÁMK együtt maradt, segítették, és segítik egymás munkáját, ezt
rendkívül nagy értéknek tartja. Az újabb nagy kihívást a Centrál július 1-jétől történő
beolvadása jelentette az ÁMK-ba, rendkívül nehéz feladat elé állította az intézményt. A
munkát nagyban nehezíti, hogy sok a szakképzetlen közmunkás a Centrálban, akiket
folyamatosan felügyelni, irányítani kell. Kevés a szakképzett dolgozó, igyekeznek
megfelelően ellátni a feladataikat, de munkájukat nehezítik a szakképzetlen alkalmazottak,
akik nem képesek önálló munkát végezni. Emiatt – tapasztalata alapján – ingerültebbek,
türelmetlenebbek is az alkalmazottak. Az ÁMK-ban lévő közmunkások jól helyt tudnak állni,
rendkívül jó munkaerőnek számítanak, nagy segítséget jelentenek, persze teljesen más jellegű
az Ő munkájuk, mint a Centrálban dolgozóké. Mentségükre váljék, hogy a konyhán
speciálisak az előírások egy-egy munkafolyamatnál. Kérte, amennyire tudják, igyekezzenek
rendezni a problémát maguk között, a vendégek ebből ne érzékeljenek semmit. Világossá tette
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számukra, hogy mik az elvárások. Az elsődleges cél a vendégforgalom növelése, mivel csak
így tud életképes lenni az intézményegység. A Centrál vezetői elmondták a problémákat,
rendkívül nehéz anyagi helyzetben vannak, amely megnehezíti a zökkenőmentes működést.
Sok a szállítói tartozás, így a nyersanyagrendelésük is akadályoztatva van. Szeretnének
újítani, fejleszteni, de az adott körülmények között ez nem kivitelezhető, ettől függetlenül
igyekeznek helytállni. Úgy gondolja, hogy jól tudnak a jövőben együtt dolgozni. Az
intézményvezetői pályázat kiírásakor sokat mérlegelt, hogy benyújtsa-e azt, folytassa-e
esetlegesen a megkezdett munkát? A munkatársai megerősítették e kérdésben, támogatásukról
biztosították.
Veres Zoltán alpolgármester: A gazdaságos működtetés kérdése őt is foglalkoztatja. Az
ÁMK épületének a működtetéséhez az önkormányzat hozzávetőlegesen 73 millió forinttal
járul hozzá. Sajnálatos módon az épület működési költségeinek csökkentésére nincs
ráhatásuk, függetlenül attól, hogy az önkormányzatot terheli ez a költség. Örömmel veszi,
hogy sikerült a két szervezetnek egymás mellett harmóniában működnie. Az intézményvezető
asszony mit ért gazdaságos működés alatt? Van-e konkrét szám, megtakarítási összeg, hogyan
lehet a hatékony működtetést számokban kifejezni?
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Konkrét számokkal jelenleg nem tud szolgálni, annál is inkább, mivel most készült el a
Centrál beolvadásából adódóan, a két intézmény számadatainak kidolgozása. A pályázata
elkészítésekor még nem volt ismert előtte, hogy hogyan befolyásolja az intézmény működése
a Centrál beolvadását. Mint kiderült igen nehéz pénzügyi helyzet elé állította az intézményt a
beolvadás, meglehetősen rossz anyagi helyzetben volt a Centrál. A probléma orvoslására,
amit lehetett, az azonnali intézkedéseket meghozták. Felvették a kapcsolatot az Idősek
Otthonával, kiterjesztették a kiszállítandó ételeknél is a választási lehetőséget, ezáltal
megnövekedett az igény. Jelentős megtakarítást érhetnek el, – az aljegyző úr segítségével,
valamint a Munkaügyi Központ jóindulatával, maximális segítő készségével – ha több
dolgozót a Munkaügyi Központ támogatásán keresztül, pályázati úton sikerülne alkalmazni. A
bérek szempontjából ezáltal jelenetős megtakarítást érhetnének el. Jelenleg is több dolgozó
van, akinek a bérét a Munkaügyi Központ támogatja. Olyan munkakörbe, amely nem igényel
szakképesítést, közmunkást kívánnának alkalmazni. Az energiaárak jelentős terhet jelentenek
a költségvetésre nézve. Korszerű fűtésrendszer, fejlesztés nélkül nem tudnak megtakarítást
elérni. Pályázatot nyújtottak be a Kozma F., valamint a Ruisz Gy. utcai épület felújítására,
nyílászárók cseréjére, amelynek elnyerése energiatakarékosság szempontjából igen nagy
előnyt jelentene.
Krcsméri Tibor képviselő: Megerősíteni tudja az intézményvezető asszony kijelentését,
miszerint valóban példaértékű a két intézmény, az ÁMK, és az Általános Iskola, Diákotthon,
Művészeti Iskola kapcsolata. Mindennemű rendezvényen példaértékűen tudtak
együttműködni. Rendkívül nehéz feladat hárul az intézményvezetőre az elkövetkezendő öt
évben, elsősorban a pénzhiány miatt. Amennyiben a pedagógiai asszisztenst átveszi a KLIK,
úgy a pótlásáról intézményen belüli átcsoportosítással tudnak gondoskodni?
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Igen, jelen helyzetben meg tudnák oldani intézményen belül.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jeszenka képviselő úr megjegyzésére kíván
reagálni annyiban, hogy állításával szemben a két intézmény összevonása elsődlegesen
gazdasági célokat szolgál. Három intézmény vezetői státusz kerül ilyen formában
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megszűntetésre, ami jelentős megtakarítást eredményez. Az intézményvezető asszony
kifogásolta a konyhán dolgozók szaktudását, hozzáértését. Tudomása szerint azok a
személyek kerülnek a konyhára, akik már évek óta ott dolgoznak. Ezt olyan értékteremtő
közmunkának tartja, amellyel a jövőben is élni kell. Azoknak az embereknek a munkája több
pozitívummal jár, mint hátránnyal. Megfelelnek a kötelező előírásoknak, munkájukra nagy
szükség van, annál is inkább, mivel az ő bérüket a Munkaügyi Központ fedezi. Az anyagi
nehézségekhez hozzátartozik, hogy a helyi szakképző iskola 1 millió forint tartozást
halmozott fel. A jelenleg megbízott intézményvezető, és a pályázat benyújtóját korábban nem
ismerte, de az elmúlt közel két év során – amióta együtt dolgoznak – bebizonyította, hogy
alkalmas az intézményvezetői feladat ellátására. Az egységes szemlélet tekintetében a
problémák megoldását a Centrál felfuttatásában látja. Az elmúlt 3 év alatt a Centrálban igen
sok ellenőrzést tartottak, annak okán, hogy egyrészt soknak tartották az intézményben
dolgozók létszámát, másrészt egyéb feltételezések is felmerültek. Problémát jelent az
alacsony vendégszám, amely sürgősen megoldásra vár. Állítják, hogy ilyen tömegű
közétkeztetés mellett nem szabadna veszteségesnek lennie a Centrálnak. Rendkívül nehéz
anyagi helyzetben vannak, de senkire sem hárítottak nagyobb terhet, mint amennyit feltétlenül
szükséges. Sok kritika éri az önkormányzatot, de tapasztalata alapján sok esetben az
intézkedések dicsérete elmarad a számtalan kritika mellett. Amennyiben a testület
megválasztja Soósné Záluszki Máriát az intézmény vezetőjének, úgy kéri, hogy munkáját a
legmagasabb szakmai színvonalon lássa el, ehhez kitartást kíván.
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Maximálisan elismeri a közmunkások munkáját a Centrálnál, de olyan nehéz helyzetben
vannak, hogy sok esetben a szakértelmet igénylő feladatokat is el kell látniuk. Szakértelem
hiánya sok esetben akadályozza a munkájukat. Rendkívül nagy szükség van rájuk, a
segítségük nagyon sokat jelent a konyhának.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tudomása szerint a közmunkások a konyhán
jól helyt állnak. Ilyen formában megérti az intézményvezető asszony aggályait. Kéri, akinek
további kérdése, észrevétele van a témával kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Soósné Záluszki
Mária pályázatát fogadja el, és nevezze ki őt a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetőjének, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
292/2013. (VIII.15.) kt. számú határozat
Soósné Záluszki Mária kinevezése a József Attila ÁMK intézményvezetőjének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseire, Soósné Záluszki
Mária (szül: Békés 1955. október 28., an: Madarász Mária) 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
u. 21/E 1/3. szám alatti, a József Attila Általános Művelődési Központtal határozatlan
közalkalmazotti jogviszonyban álló lakosnak magasabb vezetői megbízást ad a József Attila
Általános Művelődési Központ vezetésére, határozott időre, 2013. augusztus 16-ától 2018.
7

augusztus 15-éig, heti 40 órás munkaidőben. Bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szabályainak megfelelően 225.600.-Ft-ban, vezetői pótlékát
40.000.-Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2013. augusztus 16.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Gratulál Soósné Záluszki Mária
intézményvezetői kinevezéséhez. Rendkívül nagy kihívást jelent e feladat, de biztos abban,
hogy képes lesz annak megoldására.
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Köszöni a bizalmat. Igyekszik – ahogyan az eddigiekben is – megfelelően helyt állni.
4. napirendi téma: Tájékoztatás az orvosi ügyelettel kapcsolatosan
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az orvosi
ügyelettel kapcsolatosan készült előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) A tegnapi nap folyamán tárgyalást folytatott Piriczky Béla doktor úrral, ennek
megfelelően újabb információk birtokába jutott, melyről tájékoztatja a testületet. A doktor úr
tájékoztatása szerint jelenleg ideiglenes működési engedélye van az orosházai orvosi ügyeleti
ellátási rendszeren belül. Ezen változtatni szükséges. Átmeneti megoldásként Kunágota
központtal csatlakozna az önkormányzat az ügyelethez, ehhez a rendszerhez jelenleg 12
település tartozik. Mezőhegyesen telephelyként működne az orvosi ügyelet. Az orvosi
ügyeletre vonatkozó szerződést 2013. december 31-éig kötnék meg, ugyanazon feltételekkel,
mint korábban. Várhatóan augusztus végére, szeptember elejére az ezzel kapcsolatos
intézkedések megtörténnek, ennek ismeretében kéri a testület felhatalmazását a szerződés
aláírására. Krcsméri Tibor képviselő úr felvetette annak lehetőségét, hogy az orvosok saját
gépjárművel, sofőr bevonása nélkül láthatnák el a feladatot, így költséget takaríthatnának
meg. A doktor úr tájékoztatása szerint nem minden orvos rendelkezik gépjárművel, és
jogosítvánnyal, így ez a felvetés nem kivitelezhető teljes mértékben. Amennyiben az adott
időben szolgálatot teljesítő orvos rendelkezik gépjárművel és jogosítvánnyal, úgy megoldható,
de amelyik orvos esetében ez nem megoldható, úgy azt biztosítani szükséges. Ennek
gyakorlati megvalósítását megoldják. A tanyagondnokok folyamatosan készenlétben állnak,
arra az esetre, ha az orvos nem talál oda a beteghez. Véleménye szerint ebből nem származhat
probléma. Az anyagi feltételek az újonnan jelzettek szerint alakulnának.
Jeszenka Zoltán képviselő: Mivel plusz forrást kell biztosítani az ügyeleti ellátásra, a
testületnek jóvá kell hagynia azt, és meg kell jelölni, hogy milyen jogcím terhére tehetik?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Jelenleg az ügyelet vonatkozásában az
önkormányzat nem kap OEP finanszírozást, ez jelentős bevételi kiesést eredményez. Az
előterjesztésben szereplő összeggel magasabb költséget jelent az ügyeleti feladatok ellátása.
Javasolja, hogy a 2013. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítsák azt a pénzösszeget.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Nem tudott részt venni a tárgyaláson, ezért felmerül az
a kérdés, hogy ebben az esetben – a korábbiakból okulva – nem kell a kistérségnek jelezni a
változásról?
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem. Határozottan rákérdezett a doktor úrra,
aki tájékoztatta, hogy jelen esetben nem kell a kistérség beleegyezését kérniük. Dr. Piriczky
Béla úr egyeztetett e kérdésben az országgyűlési képviselő úrral is.
Veres Zoltán alpolgármester: Tisztázni szeretné az ügyeleti ellátás anyagi oldalát. 308 ezer
Ft havonta az az összeg, amelyet a feladat ellátására pótelőirányzatként biztosítani szükséges,
ez éves szinten 4,5 millió forint többletköltséget jelent ahhoz képest, mint amit év elején a
költségvetésben beterveztek. Ez rendkívül megterhelő az önkormányzat számára.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Amennyiben a hétközi ügyeletet a
háziorvosok látnák el, úgy 1.200,- Ft/óra lenne a díjazásuk, tehát a gépjárművezetők
megbízási díja, valamint a gépjármű üzemeltetési költsége még ebben az esetben is kevesebb
költséget jelent, mint a háziorvosok díjazása.
Veres Zoltán alpolgármester: Korábban miért nem jelentett ekkora plusz költséget az
ügyeleti feladatok ellátása?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Korábban – míg a háziorvosok látták el az
ügyeleti feladatokat – az önkormányzat kötött finanszírozási szerződést az OEP-pel.
Krcsméri Tibor képviselő: A jövőben miért nem köthet az önkormányzat finanszírozási
szerződést az OEP-pel? Annak megfelelően lehetne szerződést kötni a céggel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat nem lehet a működtető. A
Sani-Med Kft. kapja meg a működési engedélyt a Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattól az ügyeleti rendszer működtetésére, így ő jogosult az OEP finanszírozásra. Az
önkormányzat csak abban az esetben kaphat működési engedélyt, ha a központi ügyeleti
rendszert bevezetik, vagy ha a régi rendszerben működik tovább, de azt a háziorvosok nem
vállalják.
Veres Zoltán alpolgármester: Az új ügyeleti rendszer működtetése – amennyiben hosszú
távon fennáll – az önkormányzatnak havi 805 ezer Ft költséget jelent, azaz éves szinten 9.660
ezer Ft, míg a régi rendszerben az OEP finanszírozáson felül az önkormányzatnak 7 millió Ftot kellett biztosítania, így 2.660 ezer Ft-tal kerül többe az önkormányzatnak.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Az OEP finanszírozás annyira kevés, hogy az
önkormányzat még plusz 40,- Ft-tal jár hozzá lakosonként az ügyeleti tevékenység
ellátásához.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A doktor úrral történő tárgyalásra azért került
sor, mert az ÁNTSZ értesítette a Kft-t, hogy az ideiglenes működési engedéllyel nem
működhet tovább. Az önkormányzat részéről kell egy válasz, hogy benyújthassa a kérelmét. A
doktor úr tisztában van azzal, hogy a költségek csökkentése elvárás az önkormányzat részéről.
Véleménye szerint erre törekszik is a doktor úr.
Tarkó Gábor képviselő: Hosszú távon az jelenthetne megoldást, ha a Várkonyi doktor úr
megüresedett helyét be tudnák tölteni egy olyan vállalkozó szellemű orvossal, aki a háziorvosi
feladatokat, és az ügyeleti feladatokat is ellátná. Ezáltal az önkormányzat megkaphatná az
OEP finanszírozást. Véleménye szerint ez irányba kellene lépéseket tennie az
önkormányzatnak.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ez irányba az önkormányzat mindaddig nem
tud lépéseket tenni, amíg a Várkonyi doktor úr családja fenntartja a jogot a praxis
értékesítésére. Erre egy év áll a család rendelkezésére, mellyel élni is kívánnak. Kizártnak
tartja a praxisértékesítés eredményességét. Jelenleg Várkonyi doktor megüresedett
álláshelyére dr. Rácz Zsolt egyenlőre fél évre vállalt helyettesítést. Az ügyeleti rendszer
független Várkonyi doktor praxisától, és annak helyettesítésétől. Amennyiben a doktor úr
családja a praxisjogot az egy év lejárta előtt visszaadja, új helyzet áll elő. A képviselő úrral
egyetért abban, hogy egy állandóan helyben praktizáló háziorvossal esetlegesen
tárgyalhatnának az ügyeleti ellátásról. Dr. Rácz Zsolt másik településen is praktizál, így ezen
elfoglaltsága miatt nem vállalná az ügyeleti feladatokat.
Veres Zoltán alpolgármester: Az önkormányzat az eddigiekben hozzávetőlegesen – a 2013.
évi költségvetés elfogadásakor – 7 millió forinttal járult hozzá az ügyeleti feladatok
ellátásához. Emellett igénybe tudta venni az OEP finanszírozást.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A 7 millió forint nem kizárólag az ügyeleti
feladatok ellátását szolgálta, hanem az egészségügyi szolgálathoz tartozó feladatok ellátását
is. Ebben benne van az egyéb önkormányzat által ellátott tevékenység is, úgy mint a védőnői
szolgálat, illetve a fogorvosi szolgálat.
Veres Zoltán alpolgármester: Az elmondottak alapján az orvosi ügyeleti rendszer kevesebbe
került az önkormányzatnak, mint 7 millió forint, mivel egyéb feladatok is beletartoztak.
Mennyivel fizet többet az önkormányzat az új rendszerrel?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Az előterjesztésben lévő táblázatból
kitűnik, hogy az ügyeleti feladatok ellátásához az önkormányzatnak havonta plusz 380 ezer
forintot kell biztosítania pótelőirányzatként, ezzel az összeggel egyelőre csak a 2013. II.
félévben kell számolni. Az ügyeleti rendszerben bekövetkezett változást csak ilyen formában
lehetett orvosolni.
Veres Zoltán alpolgármester: A város lakossága előtt ismert, hogy a három háziorvos
számára nem volt kötelező feladat az orvosi ügyelet ellátása. Lényegesen kevesebb költséggel
járt az önkormányzatnak, de a jövőben sem kötelezhetik a háziorvosokat. Tudomásul kell
venniük, hogy az új rendszer ilyen mértékben terheli az önkormányzatot.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ellátás minőségének romlása nélkül
törekszenek arra, hogy minél kisebb költséget jelentsen az önkormányzatnak. A jövőben
szeretné bevonni a tárgyalásokba a bizottságok elnökeit is. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
abban, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot emelje
határozattá, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
293/2013. (VIII.15.) Kt. számú határozat
Orvosi ügyelet
1) A Képviselő-testület az orvosi ügyeleti ellátáshoz gépjárművet és gépjárművezetőt
biztosít, legfeljebb 2013. augusztus 31-ig, a hétköznapi ügyeleti napokra. Vállalja a jármű
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üzemeltetési költségét és a gépkocsivezetők megbízási díját nettó 440,- Ft/óra és járulékát,
az eredeti előirányzat terhére.
2) Felkéri dr. Piriczky Béla urat, a Sani-Med Trans Kft. ügyvezetőjét, hogy
1. Mezőhegyes város ügyeleti rendszerére keressen olyan megoldást, hogy a költségeket
az eredeti árajánlatához közeli szinten lehessen tartani.
2. 2013. szeptember 1-jétől az orvosi ügyeletet ellátó orvosok saját gépkocsijukkal –
külön gépkocsivezető nélkül – menjenek az adott esetekhez.
3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. május 28-ai testületi döntés alapján
megkötött szerződés e döntés szerinti módosítását aláírja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 1. visszamenőleg 2013. augusztus
2. 2013. szeptember 30.
3. Legfeljebb szeptember 30.
5. napirendi téma: Európa a polgárokért pályázat benyújtása – Testvérvárosok
találkozója 2014. április 24-27.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 2011. évben a József Attila Általános
Művelődési Központ Maczák Andrásné irányításával pályázatot nyújtott be az Európai Unió
felé, Európa a polgárokért címmel. Az idei évi pályázatot Mitykó Zsolt alpolgármester úr
készítette elő. A rendezvény részleteiről egyeztettek az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság elnökével, 2014. évben a Szent György Napok keretében kerülne sor a
testvérvárosok találkozójára. Pap István Tibor Úrral, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.
ügyvezetőjével is egyeztetett, nem látja akadályát egy egynapos fogathajtó verseny
megrendezésének. Továbbá ezen rendezvény keretein belül kerülne sor Kozma Ferenc
évfordulójának megünneplésére is, tehát több kisebb alkalom megünneplésére, egy nagyobb
rendezvény keretein belül kerülhet sor. A pályázatot – hasonlóan a korábbihoz – 25.000,euró összegre nyújtanák be. Köszöni Mitykó Zsolt alpolgármester úr munkáját. Kéri, akinek
kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújtson be az Európai Bizottság által meghirdetett
az „Európa a polgárokért”, ezen belül „Aktív Polgárok Európáért – Mezőhegyes Európában”
címmel a 2014. április 24-e és 27-e közötti időpontra tervezett testvérvárosi települések
találkozója rendezvénysorozat költségeinek támogatására, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
294/2013. (VIII.15.) Kt. számú határozat
„Európa a polgárokért” című pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai Bizottság által
meghirdetett – 549092-EFC-1-2013-3-HU-EFC-CM kódjelű – „Európa a polgárokért”
címmel a 2014. április 24-e és 27-e közötti időpontra tervezett „Aktív Polgárok Európáért –
Mezőhegyes Európában” elnevezésű testvérvárosi települések találkozója rendezvénysorozat
költségeinek támogatására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. Az igényelt támogatás: 25.000,euró.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és a
pályázat benyújtására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. szeptember 2.
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6. napirendi téma: Intézmények
átcsoportosításokról

összeolvadásával

kapcsolatos

előirányzat

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták az intézmények
összeolvadásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról szóló előterjesztést. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Tekintettel arra, hogy a tegnapi napra összehívott
Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt, az előterjesztést véleményezni nem tudta. Kéri,
akinek kérdése van, azt tegye meg. Mivel kérdés nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ megszűnésére tekintettel a
2013. évi költségvetési főösszegéből 71.952 ezer forint zárolását rendelje el, valamint az
Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetési főösszegét ugyanezen összeggel
emelje meg a két intézmény összevonására tekintettel, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
295/2013. (VIII.15.) kt. számú határozat
Intézmények összeolvadásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ
megszűnésére tekintettel a 2013. évi költségvetési főösszegéből 71.952 ezer forint zárolását
rendeli el az alábbi részletezésben:
 Személyi juttatások előirányzatának zárolása
15.776 ezer Ft,
 Munkadót terhelő járulékok előirányzatának zárolása
4.018 ezer Ft,
 Dologi kiadások előirányzatának zárolása
51.206 ezer Ft,
 Felhalmozási kiadások előirányzatának zárolása
952 ezer Ft,
 Intézményi működési bevételek előirányzatának zárolása
55.307 ezer Ft,
 Önkormányzati támogatás előirányzatának zárolása
16.645 ezer Ft.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ 2013. évi
költségvetési főösszegét a fentebb részletezett előirányzatok szerinti bontásban,
összességében 71.952 ezer forinttal megemeli a két intézmény összevonására tekintettel.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy intézkedjen a
zárolások és a pótelőirányzatok költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések
1. ÁSZ ellenőrzés
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az Állami
Számvevőszék ellenőrzést folytat a Polgármesteri Hivatalban. Rendkívüli adminisztrációt
igényel az előkészítés, minden kért anyagot hitelesítve, szkennelve kell megküldeni. A
személyes ellenőrzésre 2013. augusztus 26-án kerül sor. Az ellenőrök egy üres irodát kértek
telefon, és internetes elérhetőséggel. A polgármesteri irodát bocsájtják rendelkezésükre.
2. Pántya Elemér plébános úr bemutatása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Mezőhegyesi
Katolikus Egyházközségnek új plébánosa van, Pántya Elemér személyében. Kovács Andor
atya búcsúztatására 2013. augusztus 4-én került sor. Pántya Elemér beiktató miséjén
személyesen vett részt. A katolikus egyház által meghirdetett búzagyűjtésben felkérte a hívők
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segítségét. Helyet jelölnek ki, ahová összehordhatják a terményt. Tekintettel arra, hogy
Mezőhegyesen ez nem járható út, elsődlegesen a nagyobb gazdálkodók bevonásával lehet
megoldást találni. Ezt követően felvette a kapcsolatos Kun Mihály úrral, Paulik Árpád Úrral,
Raffai Gábor Úrral, valamint Papp József Úrral, akik felajánlották a segítségnyújtást. Papp
József urat külön kiemeli, mivel Ő az áru szállításában is segítségre van. Körülbelül 20 q
búzát szállítanak Aradra.
3. Strand megvalósításának lehetőségéről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület úgy határozott, hogy a fürdő
kialakításával, strand fejlesztésével jelenleg nem kíván foglalkozni. Egy új javaslatot kíván a
testület elé terjeszteni a fürdővel kapcsolatosan. Felkéri Krcsméri Tibor képviselő urat,
tájékoztassa a testületet a Sándorfalván tett látogatásról, és tapasztalatokról.
Krcsméri Tibor képviselő: Javaslatára látogatást tettek Sándorfalván, ahol bányatóból került
kiépítésre egy fürdőzésre, valamint horgászásra alkalmas tó. Felmerült benne, járjanak utána
annak, hogy ahhoz hasonlóan Mezőhegyesen is hogyan lehetne kiépíteni egy szabadfürdőt. A
szabadfürdőnek is vannak uniós előírásai, mégis lényegesen kisebb költségből lehetne
megvalósítani, mintha egy új fürdőt építenének. Sajnálatos módon ilyen célra jelenleg nincs,
és nem is várható pályázat kiírása. A jelenleg zajló közmunkaprogramban dolgozók
bevonásával szintén költséget takaríthatnának meg, jelentős megtakarítást jelentene, ha a
programon belül végeznék a munkálatok egy részét. A sándorfalvi szabadfürdő rendkívül
szép környezetben van, homokos, enyhén mélyülő résszel, ami a kisgyermekes családoknak is
megfelelő. Rendkívül ötletes megoldásokat tapasztaltak – szökőkút stb. – amellyel még
hangulatosabbá tették az egykori bányatavat. A tó üzemeltetésével kapcsolatosan is
megosztotta tapasztalatait, ötleteit Kakas Béla polgármester úr. Véleménye szerint van arra
esély, hogy Mezőhegyesen is hasonló fürdőhelyet alakítsanak ki, rendkívül nagy fantáziát lát
benne.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Volt egy elképzelés, mely szerint nem
medencés rendszerrel, hanem természetes víz felhasználásával alakítsanak ki fürdőhelyet a
városban. Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Fürdőkultúra Kft. ügyvezetője a 2013. március 26-ai
testületi ülésen – előzetes felmérés alapján – arról tájékoztatta a testületet, hogy a város
adottságai alapján a medencés fürdő nullszaldós üzemeltetéssel valósítható meg. A fürdő
megvalósítása, a beruházás azonban rendkívül nagy költséget jelentene. Krcsméri képviselő
úr felvetését rendkívül jó elképzelésnek tartotta, így rövid időn belül látogatást is tettek
Sándorfalván. A sándorfalvi látogatást követően telefonon felvette a kapcsolatot Dr. Kiss
Ferenc Ügyvezető Úrral. Úgy vélte, hogy szakember véleményét kéri ki a kérdésben.
Véleménye szerint mindaddig a testület sem tud a kérdésben további lépéseket tenni,
megbeszéléseket folytatni, míg a Kiss úr által elkészíttetett ajánlatot nem fogadják el. Első
lépésként egy előzetes vázlatterv elkészíttetését javasolja, annak érdekében, hogy
dönthessenek a megvalósításról. Mezőhegyesen a fövenyes strand kiépítése lenne célszerű.
Mindenképpen érdemes lenne megvalósíthatósági tanulmány szintjéig kidolgoztatni az
elképzelést. Egyeztetnék az elképzeléseket a tervezővel, Dr. Kiss Ferenccel, aki az elmúlt
alkalommal rendkívül korrektül járt el, hiszen az előzetes tanulmányt térítésmentesen
készítette el.
Tarkó Gábor képviselő: Kiss Úr az elképzelést kivitelezhetően tartja?
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen. Az előzetes felmérése alapján teljes
mértékben kivitelezhetőnek tartja. Gratulált az elképzeléshez, nagyon jó ötletnek tartja.
Egyedül őt kereste fel az elképzeléssel, de amennyiben a képviselőknek egyéb irányú
javaslatuk van, úgy jelezzék azt.
Tarkó Gábor képviselő: Működtetésre vonatkozó tanulmány kidolgoztatására is feltétlenül
szükség van. Mennyibe kerülhet a fürdő fenntartása éves szinten az önkormányzatnak, napi
hány fő vendég után lenne gazdaságos stb.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A korábbi tanulmányban ezek az adatok
szerepelnek. Az üzemeltetése körülbelül tizede annak, mint a medencés fürdőnek.
Tarkó Gábor képviselő: A fürdő kiépítése hozzávetőlegesen mekkora összeget ölelne fel?
Az ajánlatban szereplő összegek csak a terveztetésre vonatkoznak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Számos tényezőtől függ. Függ például attól,
hogy a közfoglalkoztatottakat milyen mértékben tudnák bevonni, a Ménesbirtokot pedig az
erőgépek vonatkozásában. Amennyiben be tudnák építeni a közmunkaprogramba, mint
értékteremtő beruházás, úgy arra támogatást is kaphatnának.
Tarkó Gábor képviselő: Szkeptikus a fürdő létesítésével kapcsolatosan. A terveztetést
megelőzően valamilyen szinten ismerniük kell, hogy a beruházás hozzávetőlegesen mekkora
összeget ölel fel. Amennyiben az több 100 millió forint, úgy már a terveztetésre sem érdemes
a közel 7 millió forintot elkölteni. Amennyiben ennél lényegesen kevesebb összegbe kerülne,
akkor az meggondolandó, és további tárgyalásokat, lépéseket érne meg. Hozzávetőleges
összeget kellene kalkulálni, több lehetőséget felvázolva – közmunkások, birtok bevonása stb.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Első lépésként az előkészítési tervfázist kell
elkészíttetniük, amelyből kiderülnek a képviselő úr által kifogásoltak. Csak abban az esetben
lépnének tovább, ha ennek a fázisnak az eredményeivel a testület egyetért.
Veres Zoltán alpolgármester: A Gémbank-Semex Magyarország Kft. jelenleg folyamatban
lévő beruházásának kivitelezője a Bólem Építőipari Kft. Információt, tájékoztatást kért a Kft.
ügyvezetőjétől fürdőberuházásról, tekintettel arra, hogy Ők már rendelkeznek tapasztalattal,
építettek tavat. Sándorfalva rendelkezik a megfelelő adottságokkal, 14 hektáros bányatavuk
volt, amelyre lehetett alapozni. Mezőhegyes is rendelkezik horgásztóval, egy részét azonban
több évre bérbe adta helyi vállalkozónak. Ebből kiindulva elsődlegesen tavat kell kiépíteni.
Ennek hozzávetőleges kiszámításához kérte a Bólem Építőipari Kft. segítségét. A rendszernek
elsősorban öntisztulónak kell lennie, ellenben a szakhatóság nem járul hozzá a
működtetéséhez. 1 hektárnyi területen 2 méteres mélységben történő földkiásás 20.000 m3,
azaz 6660 kocsi föld megmozgatását jelenti. 2 méteres mélységre nem elegendő kiásni, mivel
ott még humuszos agyagréteg található, amely nem képes az öntisztulásra. 20 cm alatt a
törvény nem termőföldnek tekinti, hanem veszélyes hulladéknak, amelynek tárolásáról,
szállításáról megfelelően gondoskodni kell. A földet ki kell termelni, átszállítani, tömöríteni
stb. A Kft. tájékoztatása szerint minden munkafázissal együtt 1 m3 földmunka 3.000,- Ft, ami
1 ha vonatkozásában 60 millió forintot jelent. 1 ha terület egy fürdőzésre alkalmas tónak
véleménye szerint nem elegendő, így minimum 2 ha területre lenne szükség, ami 120 millió
forint.

14

Jeszenka Zoltán képviselő: Fontos, hogy milyen feltételeknek, szakhatóságoknak kell
megfelelnie egy fürdőzésre alkalmas tónak. Víztisztulás szempontjából fontos a megfelelő
talajelőkészítés, figyelemmel kell lenni az esetlegesen bekövetkező algásodásra. Nem lát
esélyt a kivitelezésre, a földmunkák mellett egyéb feltételeket is biztosítani kell – öltözők,
tusolók, mosdók kialakítása, kiszolgáló személyzet foglalkoztatása stb. Nagyobb eséllyel
indulhatnának a beruházásnak, ha rendelkezne a város akár egy bányatóval. A közmunkások
bevonását sem tartja megoldásnak egy ilyen mértékű beruházásba.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A közmunkások bevonását olyan
munkafolyamatba látja, ami kézi erőt igényel. Természetesen az erőgépeket ember nem
helyettesítheti. Sándorfalván is jelentős közmunka bevonásával történt a beruházás. Az
előkészítési szakasz azt a célt szolgálná, hogy a fent említettekben tisztán lássanak, és
támpontot adjanak a további döntésekhez.
Jeszenka Zoltán képviselő: Híradásból értesült, hogy jelenleg új fürdő építésére pályázatot
nem írnak ki, csak a már meglévő fürdők esetleges fejlesztésére. Az országban már meglévő
fürdők száma elegendő, sőt több is a kelleténél. A fürdőberuházás rendkívül népszerű
elképzelés, de jelenleg kivitelezhetetlen. A fürdő kiépítésének még az alapjával sem – bányató
– rendelkeznek, így elképzelhetetlennek tartja – mindenféle anyagi segítség nélkül – a
kivitelezést. Nem támogatja az előkészítő fázist sem.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Minden olyan kérdésben az az álláspontja,
amíg 100 %, hogy az elképzelés biztos alapokon áll, támogatja. Mindenképpen támogatja
annak a tanulmánynak a megrendelését, ami kimutatja, hogy a városban lehet fürdőt építeni,
és az mekkora összeget jelent. Amihez személy szerint nem ért, abban nem tud dönteni.
Veres Zoltán alpolgármester: Tudomásul kell venni, hogy Mezőhegyesen nincs realitása a
fürdőfejlesztésnek, építésnek. Rendkívül jó ötletnek tartja a fövenyes strand kiépítését, de
jelen gazdasági helyzetben kivitelezhetetlen. Annak ismeretében, hogy csak a földmunka 1
hektáros területnél 60 millió forintba kerül, nem tudja támogatni az előkészítő tervfázis
elkészíttetését sem. Döntés előtt mérlegelni kell, hogy van-e értelme az adott elképzelésnek.
Egy meglévő tó esetében más véleményen volna.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elképzelései között szerepelt, ha nem
építhetnek fürdőt, úgy építsenek szánkázó dombot, ami a turisztikai elképzelésbe – véleménye
szerint – beleillik. Amíg nincs a kezükben egy előzetes tanulmány, úgy nem léphetnek tovább
egyetlen elképzelés vonatkozásában sem. Mindenképpen javasolja a Mezőhegyesen
megvalósítandó strand vonatkozásában előkészítő tervfázis elkészíttetését az ajánlatot adó
Magyar Fürdőkultúra Kft-től nettó 1.190.000,- Ft-ért. Kéri, aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 2 szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elvetette.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ő még egyszer a választási ciklusa alatt nem
fogja felvetni a strand kérdését. Nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekeknek a fedettet meg
tudnák nyitni, és a kevésbé tehetős felnőtteknek rendelkezésre állna a strand. A cukorgyári
víztározó korabeli fürdőzőit látva fogalmazta meg programjában a strandlétesítést. Nem tartja
helyesnek, hogy a fürdővel rendelkezők akadályozzák a további fürdőlétesítést. Az
iskolásoknak meg kell tanulni úszni, és a kevésbé tehetősek amúgy sem mennek el még a
szomszédos strandokra sem.
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Tarkó Gábor képviselő: Szeretne visszatérni a témára. Dr. Kiss Ferenc megtekintette a
cukorgyári tavat is? Ha igen, mi volt arról a véleménye?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, megtekintette. Emlékei szerint
megkérdezte, hogy azt miért nem használják ki.
Tarkó Gábor képviselő: Véleménye szerint a cukorgyári tó rendelkezik az alapvető
adottságokkal, hogy abból strandot lehessen kiépíteni.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A cukorgyári tó nem az önkormányzat tulajdonát
képezi, magántulajdon.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Attól függetlenül, hogy magánterület, az
önkormányzat foglalkozhatna a témával, ha komoly az elképzelés, tárgyalhatna a
tulajdonossal. A testület döntött arról, hogy nem foglalkozik a témával.
Veres Zoltán alpolgármester: A cukorgyári tó lehetőségét senki nem vetette fel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A cég ajánlata nem kimondottan a jelenlegi
horgásztóra vonatkozik. Az előterjesztése arra vonatkozott, hogy vizsgálják meg
Mezőhegyesen van-e lehetőség fövenyes strand kiépítésére. A testület nem kíván foglalkozni
a kérdéssel, sem a jelenlegi strand területe, sem új terület, sem a cukorgyári tó nem jöhet
számításba.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Van arra lehetőség, hogy dr. Kiss Ferenc úr a cukorgyári
tó vonatkozásában készíttesse el a terveket?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ajánlatban szereplő terveket nem konkrétan
a jelenlegi strand fejlesztésére készíttette. Mezőhegyesen fövenyes strandot lenne célszerű
kiépíteni, a Sándorfalván tapasztaltak szerint. Egy fövenyes tó kialakítása lényegesen
kevesebb költséget ölel fel, mint a jelenlegi strand felújítása. Kizárólag az előkésztő tervfázis
elkészíttetését javasolta – ami általánosságban ismertetné egy beruházás alapadatait, becsült
költségét stb. – nem a végleges megvalósítást. Mindenképpen szakértő bevonására van
szükség, ezért kérte fel Kiss urat az ajánlattételre, tekintettel arra, hogy ismerik, és kiváló
szakembernek tartja.
Tarkó Gábor képviselő: A cukorgyári tó nem az önkormányzat tulajdona, és – véleménye
szerint – nem is lehet fövenyes stranddá átépíteni azt. Elképzelhető, ha az önkormányzat
megvásárolná a cukorgyári tavat, és ott alakítana ki egy strandot, úgy az még mindig
kevesebb költséget jelentene, mintha új tavat és strandot építenének. Ennek lehetőségét is meg
lehetne vizsgáltatni szakemberrel. Tisztában van azzal, hogy valamilyen formában honorálni
kell Kiss úr munkáját.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nincs szó honorálásról, de még egyszer nem
várhatják el, hogy Kiss úr ingyen dolgozzon. Tekintettel arra, hogy a testület ismét leszavazta
a strand kialakításának lehetőségét, úgy határozott, hogy a ciklus hátralévő ideje alatt már
nem kívánja felvetni azt.
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Veres Zoltán alpolgármester: Szavazást megelőzően megvitatták a Béka tó, és a Fekete tó
kérdését, esetlegesen az új tó építésének a kérdését, de senki nem vetette fel a cukorgyári tó
lehetőségét.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Azt javasolta, hogy szakértővel vizsgáltassák
meg a strand létesítésének lehetőségét, ne bocsátkozzanak találgatásokba. Mivel egyikőjük
sem szakértő, így addig, amíg nincs a kezükben szakértői vélemény, úgy nem dönthetnek a
kérdésben. Nem egy konkrét területen történő megvalósításról beszélt, bár van még egy
elképzelése, de addig, amíg egy szakember erről nem nyilatkozik, úgy felesleges találgatniuk.
Veres Zoltán alpolgármester: Olyan mértékű beruházásról van szó – bármelyik lehetőséget
veszik figyelembe – amelyet az önkormányzat nem bírna megvalósítani, így – jelen anyagi
helyzetben – a 1,5 millió forint előkészítői díj megfizetését „ablakon kidobott” pénznek tartja.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Érthető, hogy kétely alakult ki a testületben a cukorgyári tóval
kapcsolatosan, hiszen az nem az önkormányzat tulajdona. A döntéstől függetlenül, ne vessék
el annak lehetőségét, hogy a polgármester asszony a tulajdonost megkeresve, tárgyaljon a tó
esetleges értékesítéséről.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Három elképzelése van a strand kialakítására.
Le kívánja zárni a témát, mivel a testület úgy ítélte meg, hogy nincs értelme Mezőhegyesen
megvizsgálni a strand létesítésének kérdését.
Veres Zoltán alpolgármester: Nem ért egyet a polgármester asszonnyal. Arról döntött a
testület, hogy elköltsön-e jelen pénzügyi helyzetben 1,5 millió forintot egy olyan projektre,
amely szerint fövenyes strandot lehetne létrehozni, illetve vizsgáltassa meg, hogy ennek van-e
reális esélye. Semmi egyéb információ ezzel kapcsolatosan nem hangzott el, milyen realitása,
milyen hozzávetőleges anyagi vonzata van annak. Felelősségteljesen csak abban az esetben
tudna dönteni, ha valamilyen szinten előkészítik a rendelkezésre álló információk alapján a
témát. Véleménye szerint nem kell arra pénzt áldozniuk, hogy alaposan utánajárjanak a
lehetőségeknek, meg tudják győzni a testületet, a lakosságot a strand építés realitásáról.
Tarkó Gábor képviselő: Egyetért az alpolgármester úr által elmondottakkal. Akár a műszaki
csoport bevonásával készíttetni kellene egy tervet arra, hogy az egyes elképzelések, az egyes
technikai megoldásokkal hozzávetőlegesen mekkora összeget ölelnének fel. Véleménye
szerint a műszaki csoport munkatársai, a képviselők bevonásával – személyesen részt venne a
cukorgyári tó vonatkozásában – el tudnák készíteni olyan pontossággal, hogy a testület abban
felelősségteljesen dönteni tudjon. Kizártnak tartja, hogy Kiss úr 1,5 millió forintért
elkészíttetné az összes elképzelésre vonatkozóan.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kiss úr azt az információt kérte, hogy
hozzávetőlegesen mekkora területen képzelik el a strand kialakítását.
Tarkó Gábor képviselő: Az ajánlata kizárólag a fövenyes strand kiépítésére irányul.
Véleménye szerint Mezőhegyesen nem feltétlenül ez a járható út.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kiss úrnak olyan információt szolgáltatott,
hogy megtekintették a sándorfalvai strandot, annak tapasztalata alapján jó elképzelésnek
találnák Mezőhegyesen is fövenyes strand kiépítését, erre vonatkozóan kérte a tanácsát. Kérte,
hogy szakaszokra bontva tegyen javaslatot fövenyes strand létesítésére. A képviselő úr
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javaslatával egyetértve javasolja, hogy Veres Zoltán alpolgármester úr bevonásával dolgozzák
ki a lehetséges megoldásokat Mezőhegyesen történő fövenyes strand létesítésére, a 2014.
januári rendes képviselő-testületi ülésre. 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:
296/2013. (VIII.15.) kt. számú határozat
Strand megvalósításának lehetőségéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szakapparátus
bevonásával a 2014. januári rendes képviselő-testületi ülésre dolgozza ki, Mezőhegyesen hol,
milyen módon és formában, milyen nagyságrendű beruházással létesíthető strand.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2014. januári rendes testületi ülés
4. Tájékoztató a LEADER pályázatról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
LEADER program, közösségi tér felújítása keretében a színházterem eszközfelújítására.
Ennek kapcsán ellenőrzést folytattak az önkormányzatnál, megtekintették, hogy valóban nem
építési engedély köteles-e a felújítás. Az ellenőrzést végzők tájékoztatták, hogy várható a
LEADER-en belül turisztikai pályázat kiírása is. Többször is tárgyalta a testület már e témát.
Építési engedélyköteles lenne a Helytörténeti Gyűjtemény épülete udvarának felújítása,
ellenben a diadalívek felújítása nem. A maximálisan megpályázható összeg 50 millió forint,
ha civil szervezet, vagy alapítvány nyújtja be. Mezőhegyes Városért Közalapítvány nyújtja be
a pályázatot. A tervek elkészíttetését a MÁM Kft. nem vállalja fel, így olyan tevékenységre
készítik elő a pályázatot, amelyhez nem szükséges építési engedély, és nem jár plusz
költséggel.
5. Pályázati lehetőség – Köztéri szobor – Országzászló
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot
hirdet olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor,
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az adott település közterén a település
kulturális jelenét erősítik. Maximálisan igényelhető támogatás 5 millió forint. A támogatási
összeg 35 %-ával kell hozzájárulni, tehát összesen 7,1 millió forint erejéig készíttethetnének
köztéri alkotást. A pályázati támogatáson felüli 2,1 millió forintot városi összefogással
gyűjthetnék össze.
Veres Zoltán alpolgármester: Elsősorban szobor létrehozására asszociált, hiszen
Mezőhegyes létét határozta meg a lovak jelenléte, mellesleg ennek még ezidáig nem állítottak
emléket. Sajnálatos módon a lóról mintázott szobornak turisztikailag nincs vonzereje. Nem
lenne kifogása, ha a MÁM Kft. lenne a kezdeményező, és ahhoz nyújtana segítséget az
önkormányzat. Szakember véleménye szerint a pályázat kizárólag köztéri szobor létrehozását
támogatja. Köztéri szobor esetén, amennyiben az nem életnagyságú, nem látványos akkora
környezetben. Egy életnagyságú szobor elkészíttetése hozzávetőlegesen 12 millió forintba
kerül, de ennél lehet több is attól függően, hogy ki készíti, milyen anyagból. A szakember
javaslata – többek között – egy olyan szobor elkészíttetése, amely egyrészt emléket állít a
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városnak, másrészt turisztikai vonzereje is van. A szakember ismerőse egy olyan fiatal
szobrászművészt ajánlott, aki akár hulladékból, vagy újrafelhasználható anyagból el tud
készíttetni bármilyen szobrot. Egy ilyen szobor kivitelezésének költsége lényegesen kevesebb.
A szakember véleménye szerint 7,1 millió forintból egy első osztályú, életnagyságú, lovat
ábrázoló szobor kivitelezése lehetetlen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Hasonló információval rendelkezik a
költségeket illetően, 10 millió forint alatt egy életnagyságú, bronzból készült szobor
kivitelezése, egyé költségekkel együtt lehetetlen.
Tarkó Gábor képviselő: A városban sok ember szívügye egy lovasszobor elkészíttetése,
amelynek becsült költsége 20 millió forint. Szeretne visszatérni egy korábbi ötletére, amely
sajnálatos módon nem valósult meg, – véleménye szerint annak lenne értelme – a trianoni
emlékmű, országzászló visszaállítása, mely a Centrál épülete előtt helyezkedett el. Véleménye
szerint az nem is jelentene akkora költséget. Véleménye szerint annak a csodájára járnának az
emberek. Korábban szó volt arról, hogy a Centrál beruházás keretében visszahelyezésre kerül,
de sajnálatos módon ez nem történt meg. Az országzászló visszahelyezését többen
támogatnák, lenne összefogás. Az ország egyik legszebb trianoni emlékműve volt. A
megfelelő dokumentációval alátámasztva beilleszthető a pályázatba. Fotókkal rendelkezik az
emlékmű 1931. évi avatásáról, a levéltárban fellelhető az alaprajz is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület elképzelhetőnek tartja
Tarkó képviselő úr javaslatának megvalósítását, olyan feltétel mellett, hogy 2,1 millió forintot
kell biztosítani – elsősorban támogatók összefogásával – a maximálisan elnyerhető 5 millió
forint mellé. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a pályázat benyújtási határideje 2013.
szeptember 30.
Jeszenka Zoltán képviselő: A helyi vállalkozók véleményét kikérték-e már e kérdésben?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, de négy fő kivételével nem válaszoltak a
felvetésre.
Tarkó Gábor képviselő: Nagyobb esély lenne – a pályázaton belül – a trianoni emlékmű
visszaállítására – akkori fotókkal alátámasztva – mint egy lovasszobor megvalósítására.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A körlevelében véleményt, és javaslatot kért a
pályázat, illetve az ahhoz biztosított összeg vonatkozásában. Nem arról volt szó, hogy csak és
kizárólag lovat ábrázoló szobor elkészíttetésében gondolkodjanak.
Krcsméri Tibor képviselő: A pályázati támogatásból – 5 + 2,1 millió forint – a trianoni
emlékmű kivitelezhető lenne?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A pályázatot művészeti alkotásra lehet
benyújtani, kérdés, hogy ebbe az emlékmű beleférne-e. A pályázatot elsősorban
képzőművészeti alkotásra írták ki.
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Tarkó Gábor képviselő: Véleménye szerint olyan alkotásról van szó, ami a pályázat
feltételeinek megfelelhet – kettős kereszt, rajta a szent korona bronzból, töviskoszorú,
kandeláber, kovácsolt vaskerítés.
Veres Zoltán alpolgármester: Az országzászló visszaállításának sokkal nagyobb
attrakcióeleme lenne, sokkal több embert vonzana, mint a lovasszobor.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Amennyiben közzétennék ezt a kezdeményezést,
lakossági szintre kiterjesztenék, úgy a lakosság sokkal jobban megmozdulna, és a
megvalósításhoz szükséges összeget elő tudnák ilyen formában teremteni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Amennyiben a testület tagjai egyetértenek, úgy
felkérné Tarkó Gábor képviselő urat, hogy az emlékmű vonatkozásában a szükséges
felkérések elkészítésében működjön közre. A pályázat benyújtásának a határideje 2013.
szeptember 30., de a szükséges önerő összegyűjtésére még van idejük, lát arra reális esélyt,
hogy az összeg rendelkezésre álljon. A pályázat benyújtásához szükség van a művészek
megkeresésére, ehhez a képviselő úr által megküldött fotókat, dokumentumokat a
rendelkezésre bocsájtják.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Több alkalommal is felmerült az országzászló
visszaállításának a kérdése, elsősorban Bányai úr alkotóművész munkássága kapcsán.
Amennyiben a Centrál beruházás nem akadályozza az emlékmű visszaállítását, mindenképpen
próbálják meg megvalósítani. Ez a kezdeményezés Mezőhegyes pozicionálása érdekében is jó
ötlet, remélhetőleg nagyobb figyelem összpontosul a város irányába.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának a
határideje 2013. szeptember 30., célszerű jelen ülésen az emlékmű elkészíttetésére megfelelő
alkotóművészektől árajánlatot bekérni.
Tarkó Gábor képviselő: Az emlékmű egy komplex műalkotás volt. A kovácsoltvas kerítés
iparművészeti kategória, a Szent Korona szobornak tekinthető, továbbá volt egy kettős kereszt
töviskoronával, illetve a hármas halom kialakítása földmunkát igényel. Elképzelhető, hogy
alkotó közösséget kell felkérni az emlékmű megalkotásához. Fontos, hogy az eredeti
alkotásnak megfelelően készíttessék el.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A felkért művész feladata, hogy az egyéb, nem
művészi feladatok ellátásához a megfelelő szakembert kiválassza.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A komplett emlékműre szükséges az árajánlatokat
megkérni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület kezdeményezze a város trianoni
emlékművének, az Országzászló megvalósítását, ennek érdekében kérjen árajánlatokat három,
a műalkotás elkészíttetésére megfelelő művésztől, 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:
297/2013.(VIII.15.) kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Országzászló megvalósításának kezdeményezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kezdeményezi a város trianoni emlékművének, az
Országzászló eredeti állapot szerinti megvalósítását. Ennek érdekében pályázatot kíván
benyújtani. A konkrét döntés meghozatala előtt felkéri a polgármestert, hogy a megfelelő
dokumentációk alátámasztásával kérjen árajánlatokat három, az alkotás elkészíttetésére
alkalmas művésztől, és azt terjessze be a 2013. szeptember 24-ei testületi ülésre.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: az ajánlatok beterjesztésére: 2013. szeptember 24-ei testületi ülés
6. A Mezőhegyesi Sertéstenyésztő és Értékesítő Kft. válaszlevele
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Veres Zoltán alpolgármester úr tájékoztatást
kért a Mezőhegyesi Sertéstenyésztő és Értékesítő Kft. ügyvezető igazgatójától a telep felől
terjedő kellemetlen szag megszüntetésének lehetőségéről. Vidmann László Úr, a Kft.
ügyvezető igazgatója, egyben tulajdonosa az alábbi választ adta: (a levelet tartalmában
ismertette) „Tisztelt Alpolgármester Úr! Köszönöm megkeresését, türelmét, gratulációját,
elismerését. A levelében említett nyárfasor, illetve a mostani kocsányos tölgy sajnos nem a
Kft. tulajdona, és a nyárfák kivágásakor sem volt az, mint ahogyan levelében ki is tért rá. A
nyárfa egy gyorsan növő fa, amely sűrű lombozatával egy természetes légszűrő volt. A szag
az évszakonkénti uralkodó szélirány változásából adódóan, és a nyári párolgás miatt főleg
nyáron érzékelhető. Sajnálatosan nem volt ráhatásunk ezen helyzet alakulására, már ami a fák
kivágását illeti. Levelében feltett kérdésére annyit tudok válaszolni, hogy a telepen folyamatos
technológiai korszerűsítésekkel csökkentjük a keletkező hígtrágya mennyiséget, amely forrása
esetleg lehet az említett problémának. A vízvezeték, valamint a takarmányozási rendszereket
felújítottuk, korszerű hígtrágya telepet építettünk. A régi hígtrágyatavak rekultivációja
jelenleg is folyamatban fan, így a hígtrágya párolgási felülete is csökken, amellyel jelentősen
csökkeni fog a telep által kibocsátott kellemetlen szag mennyisége. A telepre már eddig is
740.000.000,- forintot költöttünk, mióta érdekeltségi körünkbe került a Kft., hogy meg
tudjunk felelni az előírt követelményeknek, hogy a telep működőképes maradhasson,
megőrizve ezzel a telepen dolgozók munkahelyét a és a város részére fizetendő adó
folyamatosságát. Ezen elvet a jövőben is szem előtt tartva a rekultivációt várhatóan 2-5 éven
belül befejezzük, függvénye ennek a piaci helyzet valamint pénzügyeink alakulása. Bízva a
jövőben is sikeres együttműködésben válaszomat kielégítőnek találja, és megnyugtatóan tudja
tolmácsolni a lakosság felé.”
Köszöni mind az alpolgármester úr közbenjárását, ügyintézését, mind a válaszlevelet. Kéri a
testületet, vegye tudomásul az üggyel kapcsolatos választ.
Veres Zoltán alpolgármester: Remélte, a levélben szerepelni fog, hogy a lakosság egyre
fokozódó panasza miatt megoldják a problémát. 2-5 éven belüli folyamatos javulást ígér az
igazgató úr. Egy ekkora méretű sertéstelepen éves szinten 2-3 millió forintba kerül a
bakteriális védekezés, ami nem csak a lakosságnak tenne jót, hanem az ott dolgozók
egészségének is. Igyekszik felhívni az igazgató úr figyelmét, hiszen a bakteriális kezelés
azonnal érezhető javulást eredményezne. A cég nem tehet arról, hogy évekkel ezelőtt kivágták
a valamilyen szintű védelmet nyújtó nyárfasort.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Díjazza az igazgató úr hozzáállását a
kérdéshez. A képviselőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a Kft. egyéb tekintetben is
segíti a várost, az iparűzési adó befizetésén túlmenően is. Ebből a szempontból is örül, hogy a
céggel problémamentes az önkormányzat kapcsolata.
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Az igazgató úr levelét a következő városi újságban meg lehetne-e jelentetni? Ezáltal széles
körben tudnák tájékoztatni a lakosságot, hiszen rendkívül sok panasz hallható egyéb
fórumokon is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel a válaszlevél nyilvános ülésen
felolvasásra került, így nincs akadálya annak a helyi újságban történő közzétételére.
7. Sótégla felajánlás
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Uj Zoltán mezőhegyesi vállalkozó felkereste
azzal, hogy sószobából elbontott 2000 darab sótéglát ajánlottak fel részére, amelyből saját
célra csak minimális mennyiségre van szüksége, a többi téglát az önkormányzatnak ajánlotta
fel. A sótéglák ingyen elhozhatóak, viszont az elszállításról az önkormányzatnak kellene
gondoskodnia. Az aljegyző urat kérte fel, nézzen utána, hogy a 2000 db sótégla elszállítására
van-e lehetősége az önkormányzatnak. A cukorgyári óvodában jelenleg van sószoba, meg kell
vizsgálni, van-e lehetőség arra, hogy másik óvodában, az ÖNO-ban, a tanulók számára a
Diákotthonban is alakítsanak ki sószobát.
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Korábban egy helyi vállalkozó csak az üzemanyagárat kérte
megfizetni egy adománycsomag ideszállításáért. Amennyiben hasonló formában meg tudják
oldani, úgy az önkormányzat viszonylag kevés költséggel helybe szállítathatja a téglákat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület vállalja el az önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott sótéglák Mezőhegyesre
történő szállíttatásának költségét, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
298/2013. (VIII.15.) kt. számú határozat
Sótégla elszállíttatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete köszönettel veszi az önkormányzat részére
térítésmentesen felajánlott sótéglákat, és vállalja azok Mezőhegyesre történő szállíttatásának
költségét, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetése dologi kiadások előirányzat terhére
biztosítja.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
8. Tájékoztató a Mezőkovácsházai vasutas menetrendi értekezletről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Dancsi György Úr, a Mezőhegyesi
Vasútállomás vezetője az alábbi tájékoztatást nyújtotta a Mezőkovácsházán megtartott vasutas
értekezletről. A levelet tartalmában ismertette: „Örömmel értesítelek, hogy nem volt
hiábavaló a Mezőkovácsházi menetrendi értekezleten történt részvételünk. 2013. augusztus
26-tol, iskola időben, pénteki napokon közlekedni fog egy új vonatpár Mezőhegyes - Makó22

Újszeged és vissza viszonylatban, ami szerepelt a kérésünkben. A vonat elsősorban a diákok
hazautazását szolgálja. Mezőhegyes ind:11:35, Újszeged érk: 13:06 vissza: Újszeged ind:
13:50, Mezőhegyes érk: 15:26 és folytat Békéscsabára A kis eredménynek is kell örülni.
A másik örömteli hírem a vonallal kapcsolatban, hogy 2013. 08. 03 – án visszaadták a
forgalomnak a Mezőhegyes - Kétegyháza vonalat, véget ért az egy hónapos vágányzár.
Elkészült a Medgyesegyháza - Kétegyháza közötti 3,2 km-es pályaszakasz teljes átépítése. Az
átadáson kapott információk szerint jövőre a maradék 6,6 km kerül átépítésre és 2015-ben
pedig megkezdődnek a munkálatok Mezőhegyes - Mezőkovácsháza között. A beépítendő
anyag jelentős része már itt van letárolva, ami óriási előnyt jelent számunkra.”
Köszöni szépen az állomásfőnök úr tájékoztatását. Örömére szolgál, hogy minden menetrendi
egyeztetésen tiszteletüket teszik mellette, továbbá, hogy azok a szakemberek, akik egyeztetik
a menetrendet, a javaslataikat elfogadták.
Kéri a további bejelentéseket.
9. Tájékoztató a Génbank Semex Magyarország Kft. beruházásáról
Veres Zoltán alpolgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Génbank Semex Kft-nél
tavasszal komoly beruházás kezdődött. Az előre nem látható időjárási viszontagságok miatt a
beruházást a tervezettnél későbbi időpontban tudták megkezdeni, így a beruházás tervezett
szeptember végi befejezése előreláthatólag október végére realizálódik. A beruházás
összköltsége 500 millió forint. A beruházás késedelmes befejezése miatt hosszas gondolkodás
után arra az elhatározásra jutottak, hogy az idei évben nem tartják meg a Génbank Napot. A
rendezvényt előreláthatólag 2014 áprilisára halasztják, tekintettel arra, hogy akkor már
rendezett terepviszonyok között tudják fogadni a vendégeiket, többek között szeretettel várják
a város vezetését is.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Gratulál a beruházáshoz, sok sikert kíván a
további munkákhoz. A városnak ez a beruházás több szempontból előnyös, bízik abban, hogy
további szakemberek, segédmunkások felvételére kerülhet sor. Az önkormányzat számára
azért előnyös, mert a termelés növekedésével a cég által fizetendő iparűzési adó is növekedni
fog.
10. Beiskolázási segély
Jeszenka Zoltán képviselő: Emlékei szerint 2012. évben a testület beiskolázási segélyt
nyújtott az arra rászoruló családok részére. Kérte a polgármester asszony tájékoztatását arra
vonatkozóan, hogy az idei évben van-e lehetőség arra, tudják-e biztosítani a családok számára
a beiskolázási segélyt?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megkapta a képviselő úr megkeresését. A
kérdésről egyeztetett a pénzügyi csoportvezető asszonnyal. 2012. évben szeptember hónapban
került kifizetésre a beiskolázási segély. A tavalyi évben, és kizárólag arra az évre, rendeletben
határozták meg a jogosultak körét, és azt, hogy mekkora összegben vehetik azt igénybe. A
2013/2014-es tanévre vonatkozóan is rendeletben kell meghatározni a beiskolázási segélyre
jogosultak körét, és összegét. Kéri, hogy a szeptemberi rendes testületi ülésre készítsék elő a
rendelet-tervezetet.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a testületet, hogy az
iskola tanulóinak körülbelül 70 %-a részesül ingyenes tankönyvben, ami a különböző
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kedvezményeknek köszönhető. Ezáltal lényegesen könnyítettek a gyermekek beiskolázásának
anyagi gondjain. Több, mint 4 millió forint értékben érkeznek a mai nap folyamán a
tankönyvek. Az első osztályosok tankönyveinek költségét az állam fedezi.
11. Terápiás lovaglás támogatása
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Kérést szeretne tolmácsolni. A terápiás lovaglás vonatkozásában köszöni a testület
támogatását. Rendkívül sokat dolgoztak azon, hogy ez a kezdeményezés tovább folytatódjon.
A testület előtt ismert minden eredmény, melyet a különböző versenyeken értek el a
gyermekek. Szeptemberben is egy nagy megmérettetés előtt állnak, több napos rendezvényen
vesznek részt. Olyan pályázati kiírásra lettek figyelmesek, amelyet civil szervezetek
nyújthatnak be, és lehetőség nyílik ezen pályázaton belül támogatást szerezni terápiás
lovaglásra. A pályázatot a Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete Közhasznú
Szervezete nyújthatja be, melynek vezetőjével felvették a kapcsolatot. Az elnök asszony
rendkívül örült a megkeresésnek. A pályázat kapcsán merült fel az a probléma, hogy
rendkívüli mértékben lecsökkent a Mozgáskorlátozottak Egyesületének taglétszáma. A
pályázat elnyerésében nagyobb esélye van a nagylétszámú egyesületeknek. Abban kérik a
segítséget, hogy támogatóként lépjenek be az Egyesületbe, vagy nyújtsanak segítséget a tagok
toborzásában. Az egyesületbe történő belépésnek nem feltétele, hogy a belépő
mozgáskorlátozott legyen. A tagdíj összege 2.000,- Ft/év.
Veres Zoltán alpolgármester: A Mozgáskorlátozottak Egyesületének új vezetősége
bemutatkozott a cégénél. Véleménye szerint egy olyan egyesület támogatása, amely mások
számára nem választott helyzet, akaratukkal ellentétben kerültek ilyen élethelyzetbe, az
egészséges embernek kötelezettsége. Az egyesület látogatása alkalmával előadta, hogy
kevesen támogatják őket, többek között az önkormányzat sem, a vállalkozók közül szinte
senki. Szeretné hangsúlyozni, hogy – véleménye szerint – a vállalkozóknak erkölcsi
kötelessége lenne támogatni az egyesületet, azt az egyesületet, amely az elesett embereket
támogatja. Rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen a civil szervezetek kevés támogatást
kapnak. Megdöbbentőnek tartja, hogy havonta 4.000,- Ft-ért bérelnek irodát.
Jeszenka Zoltán képviselő: A jövő évtől a Fémipari Kft-hez kerülnek bejelentésre, így nem
szükséges irodahelyiséget bérelniük.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ÁMK épületébe bármely egyesület
bejelentkezhet. Az októberi testületi ülésen visszatérnek a kérdésre.
A testület hat hónapra biztosított támogatást a terápiás lovagláshoz. 2013. március 1-jétől
augusztus 31-éig. Javasolja, hogy 2013. december 31-ig nyújtsanak újból támogatást a
terápiás lovagláshoz, annak függvényében, hogy erre a célra benyújtott pályázat milyen
eredménnyel zárul. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy az
önkormányzat által nyújtott támogatást visszavonják.
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy az elnyert támogatás 2014. áprilisig
fedezetet nyújt a terápiás lovaglás megtartásához.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület támogassa a Mezőhegyesen bevezetett lovas terápiás foglalkozásokat, 2013.
szeptember 1-jétől december 31-ig, a heti 2 órás foglalkozáshoz vállalja a lovasterapeuta
alkalmankénti bruttó 21.338,- Ft tiszteletdíját, valamint a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.
által biztosított ló rendelkezésre bocsájtásához 3.000,- Ft/óra díj megfizetését,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
299/2013. (VIII.15.) Kt. sz. határozat
Terápiás lovaglás támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jövőben is támogatja a Mezőhegyesen bevezetett
lovas terápiás foglalkozásokat. 2013. szeptember 1-jétől december 31-ig a heti 2 órás
foglalkozáshoz vállalja a lovasterapeuta alkalmankénti bruttó 21.338,- Ft tiszteletdíját,
valamint a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. által biztosított ló rendelkezésre bocsájtásához
3.000,- Ft/óra díj, azaz mindösszesen 465.000,- Ft megfizetését. A szükséges fedezetet az
önkormányzat 2013. évi költségvetés működési tartaléka terhére biztosítja. Ezzel egyidejűleg
a József Attila Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetéséhez 465.000,- Ft
összegű pótelőirányzatot biztosít.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: értelem szerint
Soósné Záluszki Mária intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ:
Köszöni a testület támogatását. Azokat a gyermekeket, akik részt vesznek a terápiás
lovagláson, beléptették az egyesületbe. Az általuk fizetendő tagdíjat az ÁMK dolgozói
biztosították, mivel olyan gyermekekről volt szó, akik szülei nehéz anyagi helyzetben vannak,
és nem volt lehetőségük ezen összeg kifizetésére. Szeptembertől átköltözik a Diákotthonból a
speciális tantervű osztály. Az osztály egy tanulója egy műtét kapcsán kerekesszékbe
kényszerült. Számára biztosították az ÁMK épületében történő akadálymentes közlekedést,
így semmi akadályba nem ütközik az iskolába járása.
Tisztelettel és szeretettel meghívja a képviselő-testület tagjait az augusztus 20-ai
ünnepségsorozatra. A programokat igyekeztek költségtakarékosan összeállítani, úgy ítéli meg,
hogy ez sikerült.
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 Jeszenka Zoltán és Zsóriné Kovács Márta képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1050 órakor – berekesztette.
K.m.f.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Jeszenka Zoltán
Zsóriné Kovács Márta
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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