Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
6/R/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. március 10. napján – 1200 órai
kezdettel – a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Jeszenka
Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Deli Zoltán, Magyar Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Deli Zoltán és Magyar Tibor képviselő urak jelezték távolmaradásukat.
Javaslatot tett az alábbi napirend megvitatására:
1. A Saphire Sustainable Development Zrt. megkereséséről és meghatalmazás kéréséről
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendet illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki egyetért a
napirenddel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: A Saphire Sustainable Development Zrt. megkereséséről és
meghatalmazás kéréséről
Mitykó Zsolt polgármester: Közvetlenül jelen ülést megelőzően informális ülésen
megismerkedhetett a Testület a Saphire Sustainable Development Zrt. ajánlatával, aki
Mezőhegyesen szeretne naperőművet létesíteni. A Zrt. képviseletében Tinódi Orsolya projekt
fejlesztő és Varga Csaba pénzügyi igazgató tájékoztatták a Testüetet arról, hogy a cég
körülbelül 15 hektár önkormányzati tulajdonú területen 7 megawatt elektromos áram
előállítására alkalmas naperőművet kíván létesíteni. Annak érdekében, hogy a cég tovább
tudjon lépni, pontosítani kívánja az adatokat, ezért meghatalmazásra lenne szüksége, mellyel
a Démász Zrt-nél jár el. A konkrét adatok birtokában visszajönnének a Testület elé, és
megtennék konkrét ajánlatukat. Ezen idő alatt a Testület megvitathatja, elgondolkozhat azon,
hogy az érintett területtel/területekkel mi a szándéka, továbbá, hogy utat enged-e egy ilyen
jellegű beruházásnak.
Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza meg a
Saphire Sustainable Development Zrt-t, mint szakértő társaságot, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő területeken, mint lehetséges telephelyeken létesítendő kiserőmű villamos
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hálózati csatlakozást saját költségén felmérje és előkészítse, valamint az illetékes Hálózati
Engedélyesnél ez ügyben eljárjon a Mezőhegyes belterület 780/6 hrsz-ú, illetve a Mezőhegyes
belterület 806/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
50/2015.(III.10.) Kt. számú határozat
Meghatalmazás a hálózati engedélyessel történő tárgyalásokhoz
a Saphire Sustainable Development Zrt. által megvalósítandó naperőmű projekthez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete meghatalmazza a Saphire Sustainable Development
Zrt-t (1132 Budapest, Váci t 22-24.; cégjegyzékszám: 01-10-045287), mint szakértő
társaságot, hogy a Mezőhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő területeken, mint
lehetséges telephelyeken létesítendő kiserőmű villamos hálózati csatlakozást saját költségén
felmérje és előkészítse, valamint az illetékes Hálózati Engedélyesnél ez ügyben eljárjon a
Mezőhegyes belterület 780/6 hrsz-ú, illetve a Mezőhegyes belterület 806/1 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában.
Felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek rendkívüli ülésen egyéb bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel rendkívüli ülésen egyéb bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
felkérte Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést – 1210 órakor – berekesztette.
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