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

18/R/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. július 23. napján – 1100 órai kezdettel
– a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Deli Zoltán, Kerekes György, Krcsméri
Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Rajos István alpolgármester, Jeszenka Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, dr. Szabados Éva
titkárságvezető, Kerekes Vivien Csilla, és Kocsárdiné Járási Erika a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjai
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott
vendégeket, a jegyző asszonyt, az aljegyző urat, a Polgármesteri Hivatal vezető munkatársait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Rajos István alpolgármester
és Jeszenka Zoltán képviselő úr jelezték távolmaradásukat. A Testület tagjai megkapták a
meghívót és az ülés előtt az írásos anyagot. Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1.) A Franczek és Társa Kft. részére a „Mezőhegyes” név használatának
engedélyezése
2.) Területi operatív programban rejlő fejlesztési lehetőségek
Bejelentés
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A Franczek és Társa Kft. részére a „Mezőhegyes” név
használatának engedélyezése
Mitykó Zsolt polgármester: Megkereste a Franczek és Társa Kft. képviseletében Jáhn Attila
úr, aki arról tájékoztatta, hogy a „Mezőhegyes” nevet egy édesség dobozán használná, a
várost ábrázoló képekkel együtt. A csokoládét promóciós termékként szeretnék árusítani a
szeptemberi Fogathajtó Világbajnokságon.
Magyar Tibor képviselő: Nem érti, hogy miért van erre szükség.
Mitykó Zsolt polgármester: A város népszerűsítése a cél.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
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engedélyezze a Franczek és Társa Kft. részére a „Mezőhegyes” név használatát,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
153/2015. (VII.23.) Kt. sz. határozat
A Franczek és Társa Kft. részére a „Mezőhegyes” név használatának engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2015. július 24-étől
határozatlan időre – visszavonásig - engedélyezi a Franczek és Társa Kft.-nek (5820
Mezőhegyes, Posta u. 1.) a „Mezőhegyes” név használatát az általuk kizárólagosan
forgalmazandó Kézműves Prémium csokoládén, melyen a város nevén kívül a város
jellegzetes épületeinek fotói is szerepelni fognak.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a közlésre: 2015. július 27.
2. napirendi pont: Területi operatív programban rejlő fejlesztési lehetőségek
Mitykó Zsolt polgármester: Ahogyan azt már korábban is említette, az EU-s pályázatok
jelenleg területi operatív programok formájában jelennek meg. A Dél-Békési Kistérség
Tanácsa holnap –július 24-én- ül össze, ahol a jelenlévőket arról tájékoztatja Simonka György
országgyűlési képviselő úr, hogy a megyei szintű programon felül 7 milliárd Ft áll
rendelkezésre, melyet Mezőhegyes is le tud majd hívni. Ennek ismeretében a július 27-i héten
ismét össze kell hívni a testületet, amikor döntést kell hozni a fejlesztésekről. A fő prioritás a
Nagymagtár, és az ÁMK közötti tér felújítása, azonban piactér kialakítására ezen a néven
nem, csak fedőnév alatt lesz lehetőség. Ipartelepítésre 200 millió Ft-ot, agrárlogisztikai célra
120 millió Ft-ot, zöld város kialakításra 220 millió Ft-ot helyzetek tartalékba. Szociális
alapszolgáltatások bővítésére 60 millió Ft áll rendelkezésre. Tart az indikátor számoktól,
hiszen tudomására jutott, hogy a konyhát csak úgy lehetne felújítani, ha a közétkeztetésben
résztvevők több mint fele hátrányos helyzetű. A táblázatban foglalt adatokból egyértelműen
látszik, hogy összesen 980 millió Ft áll Mezőhegyes rendelkezésére, 540 millió Ft pedig a
tartalék összege. Az előző testület idejében elkészült egy pályázati terv, mely a lovas pálya és
a műemlékek felújítására vonatkozik. Ezt a projektet, -tekintve az összegét- megpróbálják az
országos TOP-ba felvetetni, az ÁMK energiahatékonysági felújítása a megyei programban
szerepel. Kérdés, hogy merje-e a testület a Projektfelügyelet Kft. felé az összes lehetőséget
indítványozni? Ismét kihangsúlyozza, hogy az indikátor számok nagyon fontosak.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ha a holnapi társulási ülésen tárgyalják a városra
vonatkozó projekteket, akkor ahhoz, hogy a polgármester úr szavazni tudjon, kérnie kell a
testület felhatalmazását.
Mitykó Zsolt polgármester: A Projektfelügyelet Kft. képviselőjét, Galló Ferenc urat kérte,
hogy augusztus 4-én informális ülés keretében tájékoztassa a testületet a jelen helyzetről.
Uj Zoltán képviselő: A sportpálya felújításához szükséges terveztetések ideje hosszadalmas,
ezért azt minél hamarabb el kell indítani, hogy októberben a pályázatok kiírásánál minden
dokumentáció rendelkezésre álljon.
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Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálatos módon nem részesült pozitív elbírálásban sem az
augusztus 20-i rendezvény, sem a „Mindenki Karácsonya”, sem a Centrál konyha felújítása.
Gondolni kell arra is, hogy Medgyesegyházának, Mezőkovácsházának, Battonyának, és
Mezőhegyesnek valamelyik programban konzorciumot kell alkotnia. Javasolja, hogy a
táblázat sarokszámait fogadja el a testület.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a 2015. július 24-ei Délbékési Kistérség Többcélú Társulásának társulási ülésén megszavazza a Területi Operatív
Programban Mezőhegyes várost érintő fejlesztési lehetőségeket tartalmazó tervet,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő 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:
154/2015. (VII.23.) Kt. sz. határozat
Mitykó Zsolt polgármester felhatalmazása a Területi Operatív Programban rejlő
fejlesztési lehetőségek elfogadására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Mitykó Zsolt polgármestert, hogy a
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásának 2015. július 24-ei társulási ülésén megszavazza a
Területi Operatív Programban Mezőhegyes várost érintő fejlesztési lehetőségeket tartalmazó
tervet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Augusztus 4-én 9 órára kapott időpontot a Nemzeti Közlekedési
Hatósághoz. A tárgyalás célja, hogy az új autópálya szakasz lehajtójánál szerepeljen
Mezőhegyes neve is. Előzetesen telefonon arról tájékoztatták, hogy amennyiben a jelenlegi
táblára ráfér a város neve, akkor ráhelyezik, ha új táblát kell készíteni, akkor támogatókat
keres a megvalósításhoz.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. További bejelentés
nem volt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és Krcsméri Tibor képviselőket.
Köszöni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal munkatársai munkáját. Megköszönte az
ülésen való részvételt, és az ülést –1130 órakor – berekesztette.
K. m. f.
Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Kerekes György
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
3

