Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

25/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. október 10-én – 1310 órai kezdettel – a
Centrál épület Gluzek Gyula termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor,
Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Rajos István képviselő
Távol: Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Kolozsi József
műszaki egységvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 8
képviselő közül 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Magyar Tibor képviselő jelezte,
hogy az ülésre később érkezik meg. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre:
1./ A GDF SUEZ Zrt. ajánlata
Kéri, aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
Napirend: A GDF SUEZ Zrt. ajánlata
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 2013. október 9-én a GDF SUEZ Zrt-vel
folytatott telefonbeszélgetés alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az energiaszolgáltató 3
havi bankgaranciát vagy óvadékot kér, kézfizető kezesség vállalást, amennyiben vállalkozás
venné át a fűtőmű üzemeltetését, továbbá moratóriumról való lemondást.
Október 15. napjával életbe lép a gázkikötési moratórium, ez idő alatt nem lehet a
szolgáltatást megszüntetni.
Magyar Tibor képviselő az ülésre megérkezett.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a
szerződés aláírására. Mindenképp előteremti a hiányzó összeget.
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Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint nem lesz még egy olyan „trükkös” lehetősége a
testületnek, hogy gazdasági társaságnak adja át a fűtés üzemeltetését a kintlévőséggel együtt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a testület tagjait, hogy ne fogalmazzanak
úgy, hogy „trükk”. Azért bántja, mert szó sem volt trükkről, kijátszásról, még gondolatban
sem. A pályázók komoly ajánlatokat tettek le, mi pedig örültünk, hogy akár melyik nyeri is,
hozzáértő lesz, és leveszi az Önkormányzat nyakáról a terhet.
Most a rendszeren lévő 81 ember miatt kínlódunk. Semmi baj nem lenne, ha nem lenne évente
20 millió Ft-os felhalmozott hiány, és nem lennének a korábbi évek ostoba döntései, és emiatt
nem Őt támadnák.
A legtávolabbi gondolata között sem szerepelt és szerepel, hogy ez „trükk” lenne. Biztos,
hogy amikor az AERD Zrt-vel szerződéskötésre került sor, nagyon szerette volna, ha ezzel a
problémával 1-2 évig nem kellene foglalkozni. Sajnos, csak 1 évig tartott ez az időszak. Ha
ezt a nem megfelelő szolgáltatásnyújtást és gazdálkodást korábban látja, hamarabb tesz
lépéseket. Legcsekélyebb nyoma nem volt május 17-ig, hogy az AERD Zrt. komolytalan
társaság. Nem a képviselő urat akarja kioktatni. Nem akarta a GDF SUEZ Zrt. sem elfogadni,
hogy nem az önkormányzat halmozta fel a kintlévőséget. Az Energia Hivatal gazdasági
társaság megalapításához ragaszkodik. Az önkormányzat gazdálkodó szervezet, megfelel a
jogszabály szolgáltató cégjogállásával kapcsolatos elvárásának, azonban ezzel az Energia
Hivatal nem ért egyet. Ha kell, a kúria és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
álláspontját is kikéri. Az AERD Zrt. olyan információt adott ki harmadik személynek, hogy az
önkormányzat súlyos milliókkal tartozik. Nem ért egyet gazdasági társaság alapításával,
helyesebbnek véli az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményéhez sorolják,
szakfeladatként, vagy egy városellátó önállóan gazdálkodó intézményt hoznak létre.
Kéri a testület felhatalmazását, hogy aláírhassa a GDF SUEZ Zrt-vel a szerződést,
amennyiben rendelkezésre áll a 3 havi óvadék, vagy bankgarancia.
Magyar Tibor képviselő: Elnézést kér az előbbi kijelentéséért, rosszul fogalmazott. Másik
szolgáltatót nem lehetne felkérni, hogy adjon ajánlatot szolgáltatásra?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A jegyző és a műszaki vezető kérdezi végig a
gázszolgáltatókat, hogy 1 havi előrefizetéssel lehetőség nyílik-e a szerződéskötésre, illetve
milyen feltételekkel vennék át a feladatot. A GDF SUEZ Zrt. 3 havi előrefizetésének oka,
hogy az önkormányzat decemberben kapja meg az októberi, és novemberi számlákat, tehát
előbb vannak fogyasztásban, mint számlázásban.
Krcsméri Tibor képviselő: A lakók felé történő számlázáson lehet módosítani?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ahhoz rendeletet kell módosítani. Testületi
ülésen visszatérnek erre a kérdésre.
Veres Zoltán alpolgármester: Akkor járulna hozzá gazdasági társaság létrehozásához, ha
teljesen a testület irányítása alatt állna.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A Kft. az önkormányzaté volt, melyet értékesített az
AERD Zrt-nek, aki felajánlotta a visszavásárlást 1 Ft-os összegért.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a döntést, hogy aláírhatja-e a
gázszolgáltatóval a szerződést. Nem gondolja, hogy 3 havi bankgaranciát kap az
önkormányzat.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A 3 havi összeg kb. 42 millió Ft.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Hatalmas összeg. Számít mindenki
támogatására, így Simonka György országgyűlési képviselő úr segítségére is. Szükség van a
vis maior támogatásra és a kiegészítő támogatásra is, rengeteg költséggel jár az átvétel.
Magyar Tibor képviselő: Az utolsó havi befizetés hova folyik be? A Kft-hez, vagy az
önkormányzathoz? Nem lehet felkérni a lakosokat, hogy fizessenek 1 hónapra előre?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: 81 fő fizet rendszeresen, illetve 20e Ft alatti a
tartozása. Sajnos a lakosság anyagi helyzete nem teszi ezt lehetővé, de az előrefizetés
kérdésének, lehetőségének utánanéz.
Krcsméri Tibor képviselő: Teljesen felesleges utánanézni, nem fognak a lakók előre fizetni.
Veres Zoltán alpolgármester az üléstermet elhagyta, távozása nem befolyásolta a képviselőtestület határozatképességét.
Kolozsi József műszaki egységvezető: Október 14. napján 12 óráig lehet leválni a fűtési
rendszerről, mert aznap délután feltöltik vízzel a rendszert. Melegvíz szolgáltatásról fűtési
szezon közepén is le lehet válni. A fűtőmű dolgozói szerint a leggazdaságtalanabb
üzemeltetés a melegvíz előállítás. 15 q mázsa apríték kell állítólag 1 napra 29 fokos víz
előállításához.
Veres Zoltán alpolgármester az ülésterembe visszatért.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele,
javaslata van, azt tegye meg.
További kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy az önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 20) pontjában,
illetve a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettsége teljesítése, a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának
biztosítása érdekében a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. gázszolgáltatásra vonatkozó
ajánlatát, - melyben a Zrt. azt kéri, hogy az önkormányzat: 3 havi, fűtési időszak alatt
fizetendő gázdíjra vonatkozó óvadékot, vagy 3 havi bankgaranciát biztosítson, vállaljon
kézfizetési kezességet arra az esetre, ha a közszolgáltatást gazdasági társaság végezné,
mondjon le a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 51/A §-ában meghatározott,
a közintézményeket megillető moratórium iránti kezdeményezési jogáról, fogadja el abban az
esetben, ha a szerződés aláírásáig rendelkezésre áll a 3 havi óvadék fedezete, vagy a kért
bankgaranciát teljesíteni tudja, illetve egyéb gázszolgáltatótól nem kap kedvezőbb ajánlatot,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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369 /2013.(X.10.) Kt. sz. határozat
GDF Suez Energia Magyarország Zrt. ajánlata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés
20) pontjában, illetve a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése, a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények
távhőellátásának biztosítása érdekében a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.
gázszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, - melyben a Zrt. azt kéri, hogy az önkormányzat:
- 3 havi, fűtési időszak alatt fizetendő gázdíjra vonatkozó óvadékot, vagy 3 havi
bankgaranciát biztosítson
- vállaljon kézfizetési kezességet arra az esetre, ha a közszolgáltatást gazdasági társaság
végezné
- mondjon le a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 51/A §-ában
meghatározott, a közintézményeket megillető moratórium iránti kezdeményezési jogáról
fogadja el abban az esetben, ha a szerződés aláírásáig rendelkezésre áll a 3 havi óvadék
fedezete, vagy a kért bankgaranciát teljesíteni tudja, illetve egyéb gázszolgáltatótól nem kap
kedvezőbb ajánlatot.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Magyar Tibor képviselő az üléstermet elhagyta. Távozása nem befolyásolja a testület
határozatképességét.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Egy korábbi testületi ülésen már szóba került,
hogy az önkormányzat csak azokat a dolgozókat veszi át, akik közvetlenül a fűtőműnél
dolgoznak, tehát Velicskó Lászlót, Forgó Albertet, Kovács Sándort, és Király Lászlót.
Tudomása szerint Forgó Albert már nyugdíjas. Számlázóra csak november elején lesz
szükség.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A dolgozók személyi anyagai még nem állnak
rendelkezésre, azokat legkésőbb hétfőn fogja Harmados Attila, a Kft. ügyvezetője átadni.
Információja szerint a dolgozók 13.500 Ft összegben cafetéria jutatásban is részesültek.
Jeszenka Zoltán képviselő: Akkor nem áthelyezéssel, hanem újólag kell felvenni a 4 főt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Hétfőn 14:30-ra ismét össze kell hívni a
testületet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek bejelentenivalója van, azt tegye
meg. Mivel bejelentést nem tettek a jelenlévők, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri
Tibor és Zsóriné Kovács Márta képviselőket. Megköszönte a megjelenést, és az ülést – 1410
órakor – berekesztette.
K.m.f.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Krcsméri Tibor
Zsóriné Kovács Márta
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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