Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca11. 5820
8/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. április 11-én a Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester, Magyar Tibor, Rajos István,
Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Dr. Szabados Éva
titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 8
képviselő közül 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Veres Zoltán alpolgármester,
Magyar Tibor, Rajos István, valamint Tarkó Gábor képviselők jelezték, hogy az ülésen nem
tudnak részt venni. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a következő napirend megvitatására:
1. Földgáz beszerzésről
2. Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A pályázat ügyében
kötött vállalkozási szerződés módosítása a Sistrade Kft-vel
3. TÁMOP-3.3.7-09/1 pályázathoz jóváhagyás (Hozzájárulás a Ki kicsoda adatbázisban
való megjelenéshez)
4. Szent György napi búcsú megrendezési jogának átengedéséről
5. A Mezőhegyesi Tourinform Iroda kérelme
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirenddel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az ügy fontosságára tekintettel kéri, hogy a 2.
napirendi témát vegyék előre.
2. napirendi téma: Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A
pályázat ügyében kötött vállalkozási szerződés módosítása a
Sistrade Kft-vel
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Sistrade Kft.
kérelmét a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése tárgyában kiírt KEOP-2012-5.5.0/A
jelű pályázat műszaki előkészítése tárgyában megkötött vállalkozó szerződés módosítására.
(A kérelem, és a vállalkozói szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A cég a
pályázati anyag leadását követően észlelte, hogy a 2012. október 11-én megkötött
szerződésben és az azt megalapozó testületi döntésben eltérő összeg szerepel. Ezt sürgősen
korrigálni kell, mivel a pályázat hiánypótlásának a határideje 2013. április 16. Valószínűsíti,
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hogy adminisztrációs hiba miatt nem a megfelelő összegű szerződést küldték meg, nem az
önkormányzat hibájából. A szerződésmódosításban szereplő műszaki dokumentáció
elkészítésének tartalmi elemei: az 1.1 pont a műszaki dokumentáció elkészítése, az 1.2 pont
az energetikai korszerűsítések kalkulációja, az 1.3 pont a pályázat elnyerése esetén a
szükséges szabvány szerinti világítástechnikai mérések elvégzése, valamint az 1.4 pont a
„Tenderterv” összeállítása, a műszaki előkészítői munkarészek során megrendelő a kiírásra
került pályázatban előírt részletességet és tartalmat tekinti irányadónak. Ennek teljes költsége
4,1 millió forint. Az önkormányzatnak semmilyen hátrányt nem okoz, mivel az elszámolható
költség, de a pályázati adatlapnak egyeznie kell, összhangban kell lennie a döntéssel.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A testület 2012. évben 2,7 millió forint + ÁFA összeggel
bízta meg a Sistrade Kft-t, és ezt az összeget kell módosítani 4,1 millió forintra? A tévedés
nem az önkormányzat hibájából következett be? A cég kérelmében szerepel, „Javasoljuk
továbbá, hogy a Város az engedélyes kiviteli tervre vonatkozóan, ami a pályázat
megvalósítási szakaszának része, úgy erre vonatkozóan új pályázat kiírás szükséges.” Ez a
pályázat független a közvilágítási pályázattól?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Igen, az a pályázat – a város engedélyes
kiviteli terve – nincs összefüggésben a közvilágítás korszerűsítési pályázattal. A pályázati
dokumentáció elkészítését követően eltérést tapasztaltak a testületi döntés és az aláírt
szerződés között. A cég mindezek mellett további javaslattal él.
Jeszenka Zoltán képviselő: A szerződés módosításban 2 millió forint szerepel, itt nincs szó
sem 2,7 millió, sem 4,1 millió forintról.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy az ülést az 1. napirenddel
folytassák, és amint tisztázódik a helyzet, egyeztetnek a Kft-vel, úgy visszatérnek a témára.
1. napirendi téma: Földgáz beszerzésről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a földgáz
beszerződésről szóló előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri a
jegyző asszonyt, hogy a földgáz beszerzéssel kapcsolatosan tájékoztassa a testületet.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Az eddigi években a Békés Megyei Önkormányzat
gesztorságával „közös földgáz beszerzés” keretében került sor a gázbeszerzésre. A Megyei
Önkormányzat tájékoztatása szerint 2013. évben nem kezdeményeznek közös gázbeszerzést.
A jelenlegi szerződés 2013. június 30-ával lejár, így új szerződés megkötése válik
szükségessé. Az új szerződés megkötését megelőző adategyeztetéshez, adatfeldolgozáshoz,
értékeléshez javasolja, hogy – hasonlóan a közvilágítás villamos energia beszerzéshez –
vonjon be az önkormányzat energetikai szakértőt. A korábbi években Borsos József
energetikai szakértőt kérték fel, hogy képviselje az önkormányzatot a közvilágítás villamos
energia beszerzésében. Ahhoz hasonlóan a földgáz beszerzés lebonyolítására szintén fel lehet
kérni. Borsos József munkájával teljes mértékben elégedettek voltak, és az általa ajánlott
50.000,- Ft + ÁFA munkadíjat is reálisnak tartja.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a földgáz beszerzés lebonyolításával Borsos József energetikai szakértőt bízza meg az
általa megajánlott 50.000.- Ft +ÁFA díjazás ellenében, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
138/2013. (IV.11.) Kt. sz. határozat
Földgáz beszerzésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2013. 07. 01. – 2014. 06. 30. gázévre vonatkozó
földgáz beszerzés lebonyolításával megbízza Borsos Józsefet (Ökokapu Agrár -, Képző- és
Energetikai Bt. 6636 Mártély, Tanya 91. sz.) az általa megajánlott 50.000.- Ft +ÁFA díjazás
ellenében, melynek fedezete a 2013. évi költségvetés dologi előirányzata.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 11.
3. napirendi téma: TÁMOP-3.3.7-09/1 pályázathoz jóváhagyás (Hozzájárulás a Ki
kicsoda adatbázisban való megjelenéshez)
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A József Attila Általános Művelődési Központ
Könyvtára a testület hozzájárulását kéri egy általuk benyújtott és elnyert pályázat
vonatkozásában. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a kérésről.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A József Attila ÁMK Könyvtára pályázatot nyújtott be
– Mezőkovácsháza gesztorságával – könyvtárfejlesztésre, amely pozitív elbírálást kapott. A
pályázat részleteiről nincs információjuk. Azzal a kéréssel fordultak a testülethez, hogy adja
hozzájárulását a Mezhegyesről elszármazott neves emberekről, és az itt található köztéri
szobrokról, épületekről szóló adatlap szerepeltetéséhez a Ki kicsoda adatbázisban.
Információt kért arra vonatkozóan, hogy mely épületekről, köztéri szobrokról, és mely
személyekről szeretnének adatot megjelentetni. Az általuk felsorolt személyek között négy élő
személy van, akik vonatkozásában javasolta, hogy személyesen Őket keressék fel, és tőlük
kérjék a hozzájárulást az adataik adatbázisban történő szerepeltetéséhez. A további személyek
a következők: Csekonics József, Gluzek Gyula, Kozma Ferenc, Molnár C. Pál, Pfiffer
Paulina, Zala György. Az épületek, emlékművek a következők: Centrál szálló és étterem, Déli
nagy diadalív, Fedett lovarda, Gonzeczky emléktábla, Hangai Fogadó, Hotel Nóniusz, I.
világháborús emlékmű, I. világháborús hősi halottak sírjai, idegenben nyugvó mezőhegyesi
hősök emlékműve, József Attila emlékmű, Kossuth emléktábla, Kozma Ferenc dombormű,
Kozma Ferenc mellszobra, ménesi katonák, ménes parancsnoki épület, Református Templom,
Szent György római katolikus templom, temető kápolna, városháza. A felsorolt épületek
között vannak olyanok, amelyek nem önkormányzati tulajdonban vannak. Mivel ezen adatok
közérdekű adatok, - mind az önkormányzat, mind egyéb honlapon fellelhetőek – nincs
akadálya a Ki kicsoda adatbázisban történő szerepeltetésnek. Az élő személyek
vonatkozásában nem hozhatnak döntést, azt személyesen tőlük kell kérniük.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A fent említett adatok nyilvánosak, bárki
számára hozzáférhetőek, így nincs akadálya annak, hogy a testület hozzájárulását adja a Ki
kicsoda adatbázisban történő szerepeltetéshez. Jelezzék továbbá, hogy az élő személyekkel
kapcsolatosan nem nyilatkozhatnak, ez ügyben személyesen Őket keressék fel. Amennyiben
a közelmúltban halt meg az illető, úgy a legközelebbi hozzátartozójától kérjék a hozzájárulást.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a József
Attila Általános Művelődési Központ által benyújtott TÁMOP-3.3.7/09/01 kódszámú –
„Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra
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eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” című nyertes pályázat kapcsán
a mezőhegyesi, Mezőhegyesről elszármazott neves emberek, és a Mezőhegyesen található
köztéri szobrokról, épületekről szóló adatlapokon lévő információk szerepeltetéséhez a Ki
kicsoda adatbázisban, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
139/2013.(IV.11.) kt. sz. határozat
Hozzájárulás a Ki kicsoda adatbázisban történő szerepeltetéshez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul – a Mezőkovácsháza Városi Könyvtár
gesztorságával benyújtott TÁMOP-3.3.7/09/01 kódszámú „Minőségi oktatás támogatása,
valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek
esélyegyenlősége érdekében” című nyertes pályázat keretében – az alábbi mezőhegyesi,
Mezőhegyesről elszármazott neves emberek, és a Mezőhegyesen található köztéri szobrok,
emlékművek, épületek „Ki kicsoda” adatbázisban történő szerepeltetéséhez:
Csekonics József, Gluzek Gyula, Kozma Ferenc, Molnár C. Pál, Pfiffner Paulina, Zala
György, Centrál Szálló és Étterem, Déli Nagy Diadalív, Fedett Lovarda, Gonzeczky
emléktábla, Hangai Fogadó, Hotel Nóniusz, I. világháborús emlékmű, I. világháborús hősi
halottak sírjai, Idegenben nyugvó mezőhegyesi hősök emlékműve, József Attila emlékmű,
Kossuth emléktábla, Kozma Ferenc dombormű, Kozma Ferenc mellszobra, Ménesi
katonák, Ménesparancsnoki épület, Református Templom, Szent György Római Katolikus
Templom, Temetőkápolna, Városháza.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: 2013. április 15.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület a 2013. március 26-ai
ülésén döntött az óvodai udvari játékok beszerzéséről, kiválasztva a három árajánlat közül a
legkedvezőbbet. A József Attila ÁMK vezetője kérelemmel fordult a képviselőkhöz, hogy –
amennyiben lehetséges – módosítsák döntésüket, mivel időközben, egy kedvezőbb ajánlatnak
köszönhetően lehetőség nyílik egy komplett játszóvár megvásárlására, amely sokkal
hasznosabb lenne a gyermekek számára.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A játékok megrendeléséről az elmúlt ülésen döntöttek, és
kérték, hogy a játékokat a lehető legrövidebb időn belül telepítsék az óvodák udvaraira. Nincs
akadálya annak, hogy a döntésüket megváltoztassák? A játékokat nem rendelték még meg?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A játékokat még nem rendelték meg.
Egyforma játszóvárat vásárolnának mindhárom óvodai telephelyre a korábban meghatározott
játékok helyett, amelyek vételára összesen 1 millió forint. Az óvoda szülői munkaközössége
már korábban is hasonló játék beszerzését szerette volna, de akkor annak vételára meghaladta
az 1 millió forintot. Az időközben érkezett kedvező ajánlatot megtárgyalták, a gyermekek
szempontjából sokkal hasznosabbnak ítélték meg, és egyetértettek a játszóvár
megvásárlásával.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem érti, miért a testületnek kell döntenie abban, hogy az
óvodák udvarára milyen játékok kerüljenek beszerzésre. Az intézmény vezetőjének, az
óvónőknek, a szülői munkaközösségnek kell ebben állást foglalniuk, a testületnek a forrást
kell biztosítania.
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Hupucziné Győrki Julianna jegyző: A testület 2013. február 5-ei döntésének megfelelően
kérték be a három árajánlatot, és terjesztették be a március 26-ai ülésre. A testület a három
árajánlat közül – melyben részletezésre kerültek a játékok – választotta ki a Polyduct
ajánlatát. Amennyiben a testület helyt ad az intézményvezető, szülők, óvónők kérésének, úgy
a határozatát módosítani szükséges, vagy vissza kell vonni azt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a 103/2013.(III.26.) Kt. sz. határozatát vonja vissza, és a József Attila ÁMK vezetője,
a pedagógusok, a szülői munkaközösség kérésének, és javaslatának eleget téve az óvodai
telephelyek udvari játékainak pótlására 1-1 db játszóvárat rendeljen meg, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
140/2013.(IV.11.) Kt. sz. határozat
A 103/2013.(III.26.) Kt. sz. határozat visszavonása, az óvodai udvari játékok beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 103/2013.(III.26.) Kt.sz. határozatát – melyben a
József Attila Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyeinek udvaráról eltávolított
játékok pótlása érdekében bekért, játszótéri eszközök forgalmazásával foglalkozó
vállalkozások ajánlatai közül összességében a legkedvezőbb, Polyduct Műanyagipari Zrt.
(4181 Nádudvar, Kabai út 62.) bruttó 1.076.554,- Ft összegű árajánlatát fogadta el –
visszavonja.
A József Attila ÁMK vezetője, a pedagógusok, a szülői munkaközösség kérésének, és
javaslatának eleget téve az óvodai telephelyek udvari játékainak pótlására 1-1 db játszóvárat
megrendel a Plotsbau Kft-től (Vecsés, Vörösmarty út 27.), összesen bruttó 1.049.998,- Ft
értékben.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a játékok beszerzéséről, és azok – lehetőleg –
2013. április 20-ára történő telepítéséről.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 20.
4. napirendi téma: Szent György napi búcsú megrendezési jogának átengedéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A búcsú a 2012. évhez hasonlóan a Központi
magtár épülete és a József Attila ÁMK közötti területen kerül megrendezésre, az idén 2013.
április 28-án. A testület átadta a rendezvények szervezésével kapcsolatos hatáskörét az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak. A korábbi években a Mezőhegyesi
Sportegyesület vállalta a búcsú megrendezését, azzal, hogy a rendezvény lebonyolításával
kapcsolatos felelősség az egyesületet terhelte, és a rendezvényből befolyó bevétel pedig az
egyesületet illette meg. A testület ennek megfelelően átengedte a búcsú rendezésének a jogát.
Ezt 2013. évben az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak kellene
megtennie. A bizottság elnöke jelezte, célszerűbb, ha ebben a kérdésben a testület dönt. A
kérésnek nincs akadálya. Évek óta a búcsú rendezésének a joga a Sportegyesületé, ebben igen
nagy gyakorlata van, és ezzel is segítenék az egyesület munkáját. Javasolja, hogy ne
változtassanak a korábbi évek gyakorlatán, a búcsú megrendezésének jogát engedje át a
Mezőhegyesi Sportegyesületnek azzal, hogy a rendezvényből befolyó bevétel az Egyesületet
illeti, melyet saját működtetésére fordíthat, és az Egyesületet terheli a rendezvény
lebonyolításával kapcsolatos minden kötelezettség és felelősség, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
141/2013.(IV.11.) Kt. sz. határozat
Szent György napi búcsú megrendezési jogának átengedéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2013. április 28-ai búcsú megrendezésének jogát
átengedi a Mezőhegyesi Sportegyesületnek azzal, hogy a rendezvényből befolyó bevétel az
Egyesületet illeti, melyet saját működtetésére fordíthat, és az Egyesületet terheli a rendezvény
lebonyolításával kapcsolatos minden kötelezettség és felelősség.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. április 15. a határozat továbbítására
5. napirendi téma: A Mezőhegyesi Tourinform Iroda kérelme
Mitykó Zsolt alpolgármester: A Mezőhegyesi Tourinform Iroda vezetője, Sándor Gabriella
kéréssel fordult a testülethez, hogy – amennyiben lehetősége engedi – az iroda részére a
felújított Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. szám alatti Centrál épületben biztosítson helyet. Az
Országos Turisztikai Iroda – melynek tagja a Mezőhegyesi Tourinform Iroda – kéri, hogy az
önkormányzat nyilatkozzon, miszerint a Mezőhegyesi Tourinform Iroda részére a Centrál
épületben helyiséget biztosít.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az Iroda miből tartja fenn magát? Milyen bevételi forrással
rendelkeznek? A város érdekében végeztek-e már valamilyen tevékenységet?
Mitykó Zsolt alpolgármester: A Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület – melynek
elnöke Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere – működteti az irodát Mezőhegyesen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elsősorban turisztikai kiadványokra
pályáznak.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Az egyesületnek köszönhető a 170 millió forintból
megvalósuló – 7 települést érintő – Gyalogtúra útvonal hálózatának, pihenőhelyeinek
kiépítése.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a testület biztosítson helyiséget
a Centrál épületben a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesületnek 2013. május 1. napjától
határozatlan időre, azzal, hogy a helyiség használatáért bérleti díjat nem kér, annak működési
költségét az önkormányzat fedezi. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
142/2013.(IV.11.) Kt. sz. határozat
A Centrál épületben irodahelyiség biztosítása a
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület részére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
kérelmének helyt ad. Az Egyesület részére 2013. május 1. napjától határozatlan időre a
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Polgármesteri Hivatalnak is helyt adó Centrál épületében (Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.)
térítésmentesen egy irodahelyiséget, ahhoz internet kapcsolatot biztosít.
Az Egyesületet nem terhelik az iroda használatával összefüggő közüzemi díjak.
A Képviselő-testület e döntésével járul hozzá a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
által a város turisztikai vonzerejének, idegenforgalmának folyamatos fejlesztése érdekében
végzett tevékenységéhez.
Felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásáról szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a megállapodás aláírására: 2013. április 30.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, amennyiben további bejelentenivaló
nincs, térjenek vissza a 2. napirendi témához. Felkéri, Mag Györgyné műszaki ügyintézőt,
hogy a Kft-vel történt egyeztetésről, a szerződés módosításának a részleteiről tájékoztassa a
testületet.
Mag Györgyné műszaki ügyintéző: A 2012. október 11-én megkötött szerződés módosítását
kérte a Sistrade Kft., nem csak az összeg tekintetében, hanem a szerződésmódosításnak
megfelelő feladatok újbóli meghatározása tekintetében is. A jelenlegi szerződésmódosítótervezet 2 millió forintról szól, amelynek részletes lebontását a tervezet 4. pontja tartalmazza.
Amennyiben a támogatói döntés megszületik, úgy kiviteli tervekre lesz szükség, amelynek
elkészíttetését újból meg kell pályáztatni. A 2012. június 26-án született testületi határozatban
szereplő 2,7 millió forint megbízási díjat módosítani kell 2 millió forintra, annak tudatában,
hogy a döntést követően kiviteli terv elkészíttetésére lesz szükség, amelynek szintén költség
vonzata van. Az említett, 4,1 millió forint megbízási díjról szóló szerződés a Kft. minden
egyes, a pályázati dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatát tartalmazta.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A Kft. a levelében jelezte, hogy a szerződés 4,1 millió forint
megbízási díjjal került aláírásra, míg a testületi döntés 2,7 millió forint megbízási díjról szól.
A 4,1 millió forintos szerződés úgy került aláírásra, hogy arról nem született újabb testületi
döntés.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A szerződés aláírására még 2012. júniusában
felhatalmazta a testület, az aláírást megelőzően nem került sor újabb felhatalmazásra. Az
aláírást megelőzően a polgármester a pénzügyi csoportvezetővel nem hasonlította össze a
szerződést a testületi határozatban foglaltakkal. Az önkormányzatot semmiféle anyagi hátrány
nem éri, mivel a pályázati dokumentáció elkészítésének költségét nyertes pályázat esetén
annak költségvetése tartalmazza. A pályázati döntésről azonnal tájékoztatja a testületet.
Javasolja, hogy a Sistrade Kft. kérésének megfelelően módosítsák a vállalkozási szerződést.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 284/2012.(VI.26.) Kt. sz. határozatában
szereplő megbízási díj összegét 2 millió forint + ÁFA összegre módosítsa, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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143/2013.(IV.11.) Kt. sz. határozat
A 284/2012.(VI.26.) Kt. sz. határozat módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 284/2012.(VI.26.) Kt. számú határozatát – melyben
a mezőhegyesi közvilágítás hálózat korszerűsítésére benyújtandó KEOP pályázat
dokumentációjának elkészítésével - árajánlatát elfogadva – a Sistrade Kft-t (7621 Pécs, Király
u. 15.) bízta meg – az alábbiak szerint módosítja:
- a megbízási díj 2.000.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 2.540.000,- Ft.
A pályázati dokumentáció elkészítésének költségét nyertes pályázat esetén annak
költségvetése tartalmazza.
Felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződés
módosításának aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2013. április 11.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a testületi ülés keretében további
bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentést nem tettek a jelenlévők,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Csomós Zsuzsanna és Jeszenka Zoltán képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést berekesztette.
K.m.f.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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