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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27. napján – 1430 órai
kezdettel – a Centrál Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, dr. Szabados Éva
titkárságvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a tisztelt jelenlévőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Jeszenka Zoltán képviselő
jelezte távolmaradását. Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
2. Tanyagondnoki gépjárművek vásárlásának finanszírozása
3. A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás által megnyert LEADER pályázatokhoz
kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel felvétele
4. Folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítása
5. Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba
történő belépés lehetősége
6. A József Attila ÁMK világítási rekonstrukciója során felszerelt lámpatestek
megvételéről
Bejelentés
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendet illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirenddel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont:
meghatározása

Közbeszerzési

eljárást

lezáró

döntés

meghozójának

Mitykó Zsolt polgármester: „Mikrobusz beszerzés – Mezőhegyes” tárgyában közbeszerzési
eljárás van folyamatban, mely hamarosan lezárul. A közbeszerzési szabályzat értelmében az
eljárást lezáró döntést vagy a polgármester, vagy a képviselő-testület hozza meg. Amennyiben
a polgármester hozza meg a lezáró döntést, a bizottságot nem kell létrehozni, mert a
Közbeszerzési Szabályzat nevesíti a Közbeszerzési Bizottság tagjait, ők a három állandó
bizottság elnöke, valamint a polgármester által felkért közbeszerzési, pénzügyi, műszaki és
jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő vagy külső személy. A Közbeszerzési Bíráló
Bizottság javaslata alapján hozza meg az eljárást lezáró döntést a polgármester. A nyertes
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pályázatnak köszönhetően lecserélhetik az I. és II. számú tanyagondnoki szolgálat
gépjárműveit. Lehetőség van továbbá az egyik lecserélt gépjármű beállítására a József Attila
ÁMK részére, az óvodáskorú gyermekek szállítása céljából. A tanyagondnoki gépjárművek
beszerzéséhez kapcsolódik a következő napirendi pont. Az elnyert pályázati támogatás
utófinanszírozású, ezért hitelfelvételre lesz szükség. Mivel több önkormányzat is érintett e
probléma kapcsán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tájékoztatta, hogy a
Takarék Faktorház Zrt. a program mellé áll, előfinanszírozási lehetőséget biztosít az
önkormányzatok számára. Szóban megkeresték a Renault Bankot is előfinanszírozás
lehetőségével, de ezen bank lényegesen kedvezőtlenebb ajánlatot adott, mint a Zrt. A hitellel
kapcsolatosan jelen ülésen ajánlatot kérnének be a hitelintézetektől, majd azokat a
szeptemberi rendes ülésre terjesztik be. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri
a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A lecserélt gépjárműveket a tervek szerint más területen
hasznosítaná az önkormányzat. Arra van-e lehetőség, hogy az óvodás korú gyermekek
szállítását ne a Volkswagen típusú gépjárművel oldják meg, tekintettel arra, hogy annak a
fenntartása lényegesen nagyobb költséget jelent, mint a Ford típusú gépjárműé.
Gazdaságosság szempontjából nem lenne célszerű a Volkswagen típusú gépjármű óvodások
szállítására történő használata. Arra van-e lehetőség, hogy az elnyert, új gépjárművek egyikét
használják gyermekek szállítására.
Rajos István alpolgármester: Erre nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy a gépjárműveket
kimondottan a tanyagondnoki szolgálatok gépjárműcseréjére nyerte az önkormányzat.
Mitykó Zsolt polgármester: A gépjárművek elnyerésével a térségben Mezőhegyes
rendelkezik a legújabb gépjárműparkkal a tanyagondnoki szolgálatokat illetően.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a „Mikrobusz
beszerzés – Mezőhegyes” pályázat tárgyában indított közbeszerzési eljárásban Mitykó Zsolt
polgármestert hatalmazza fel a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
161/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozójának meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Mikrobusz beszerzés – Mezőhegyes” pályázat
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban Mitykó Zsolt polgármestert hatalmazza fel a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. augusztus 30.
2. napirendi pont: Tanyagondnoki gépjárművek vásárlásának finanszírozása
Mitykó Zsolt polgármester: Előző napirendi pontnál nagyvonalakban tájékoztatta a
Testületet a tanyagondnoki gépjárművek beszerzését biztosító hitelfelvétel szükségességéről.
Jelen ülésen arról kell döntenie a Testületnek, hogy ajánlatot kérjen hitelintézetektől. (Az
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előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület az MVH által pozitív elbírálásban
részesített pályázaton nyert 14.987.290,- forint összköltségű, 2 db Renault típusú
tanyagondnoki szolgálat gépjárműcseréje megvalósításra hitelt vegyen fel, ennek érdekében
kérje fel a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot hitelintézetektől, és azokat a döntés érdekében
terjessze a testület 2015.szeptember 30-ai ülése elé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
162/2015. (VIII.27.) Kt. sz. határozat
Tanyagondnoki gépjárművek vásárlásának finanszírozása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az MVH által pozitív elbírálásban részesített
pályázaton nyert 14.987.290,- forint összköltségű, 2 db Renault típusú tanyagondnoki
szolgálat gépjárműcseréje megvalósításra hitelt kíván felvenni.
Felkéri a polgármestert, kérjen ajánlatot hitelintézetektől, és azokat a döntés érdekében
terjessze a testület 2015.szeptember 30.-i ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: Folyamatában
3. napirendi pont: A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás által megnyert
LEADER pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel felvétele
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás az általa
működtetett orvosi ügyeleti rendszer gépjárműbeszerzése érdekében pályázatot nyújtott be az
MVH-hoz, egy Suzuki típusú terepjáróra. A Társulás pályázata pozitív elbírálásban részesült,
5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Probléma, hogy a támogatás
utófinanszírozású, így a társulás támogatást megelőlegező hitelt kíván felvenni a Kevermes és
Vidéke Takarékszövetkezettől. Amikor a támogatási összeg megérkezik, a hitel összegét egy
összegben kifizeti a társulás. A támogatás kifizetésének az ideje várhatóan 2015. december
31-ig megtörténik. A Társulás a hitel határidőben történő visszafizetésének biztosítékaként az
orvosi ügyelet működtetésével érintett településekkel – lakosságarányos összegű –
visszatérítendő támogatási szerződést kíván kötni, ez az összeg Mezőhegyes tekintetében
1.272.853,- Ft. A települések hozzájárulásával biztosított az 5 millió Ft-os fedezet, ha 2015.
december 31-éig a támogatás nem kerül kifizetésre az MVH részről. Amikor a Társulás
megkapja a támogatást, úgy a biztosíték összege a települések részére visszafizetésre kerül.
Kéri a kérdéseket, véleményeket. Mezőhegyesnek kiemelkedően magas összeggel kell
hozzájárulnia a többi településhez képest. (Az előterjesztés és a Társulás által készített
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Magyar Tibor képviselő: Kiemeli, hogy Mezőhegyes az orvosi ügyeleti rendszerben
kiemelkedő a hozzájárulások mértékét illetően a többi településhez képest. Ebből a
kimutatásból is kitűnik, hogy 3-4 település együttesen fizet akkora összeget, mint
Mezőhegyes egyedül. Mezőhegyesre a hozzájárulások mértékét illetően igen nagy szüksége
van a kistérségnek, ellenben a kistérség részéről Mezőhegyes felé semmiféle támogatás nem
érkezik, a város semmilyen hasznát nem élvezi a szolgáltatásoknak. A kimutatás alapján a
szolgáltatásból egyformán részesül minden település, de a hozzájárulás mértékét tekintve a
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lakosságszámát figyelembe véve Mezőhegyesnek kell fizetnie a legtöbbet. Mindemellett
Mezőhegyesre ez a gépjármű vélhetően nem fog kijönni, a város nem veszi igénybe a
központi orvosi ügyeleti rendszer szolgáltatásait.
Rajos István alpolgármester: Az orvosi ügyeleti rendszer kiépítésénél ezen okok miatt
kezdeményezte és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Mezőhegyesen legyen az ügyeleti
rendszer központja. A legnagyobb lélekszámú település ebben a rendszerben Mezőhegyes, így
indokolt lett volna, hogy Mezőhegyes központtal épüljön ki.
Kerekes György képviselő: Mi történik abban az esetben, ha Mezőhegyes Város Képviselőtestülete nem szavazza meg a javaslatot?
Mitykó Zsolt polgármester: Az autó értéke bruttó 6,2 millió Ft. Az gépjármű ÁFA
összegének, valamint a forgalomba helyezés költségének – 1.328.000,- Ft – fedezetét a
központi orvosi ügyeleti ellátásban érintett települések által megfizetett egyszeri hozzájárulás
biztosítja. Amennyiben nem járul hozzá a Testület, úgy vélhetően a Mezőhegyesre jutó
1.272.853,- Ft-ot a többi település között osztják szét.
Kerekes György képviselő: Visszafele is érvényes ez, tehát, ha valamely más település nem
vállalja, úgy a rá jutó részt szétosszák a többi település között.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A többi településnek szüksége van rá és igénybe is
veszi a központi orvosi ügyeleti rendszert.
Krcsméri Tibor képviselő: Az önkormányzatot kár nem érheti, hiszen az esetlegesen
befizetett összeget a pályázati támogatásból visszafizeti a Társulás.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A határozati javaslatba belefogalmazta, hogy csak azzal
a feltétellel köt támogatási szerződést a Testület, ha az összeget a központi támogatás
megérkezésekor, de legkésőbb 2016. február 28-ig a Társulás az önkormányzat részére
megfizeti.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Testület vegye tudomásul, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa a kunágotai orvosi ügyelet részére a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére pozitív elbírálásban részesített utófinanszírozású
pályázat összegéből vásárol egy Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1,6 Benzin terepjárót, és
pályázathoz kapcsolódóan a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezettől 5 millió forint
támogatás megelőlegező hitelt vesz fel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
163/2015. (VIII.27.) Kt. sz. határozat
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás által megnyert LEADER pályázatokhoz
kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel felvétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kunágotai orvosi ügyelet részére a vidéki gazdaság és
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a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 8907904472 azonosítószámú,
pozitív elbírálásban részesített utófinanszírozású pályázat összegéből vásárol egy Suzuki
Vitara ALLGRIP Premium 1,6 Benzin terepjárót, és pályázathoz kapcsolódóan a Kevermes és
Vidéke Takarékszövetkezettől 5 millió forint támogatás megelőlegező hitelt vesz fel.
A képviselő-testület e kölcsön határidőben történő visszafizetésének biztosítékaként a
Társulási Tanács 73/2015. (VIII.1.) sz. TT határozatában Mezőhegyes Város
Önkormányzatára lakosságszám alapján megállapított 1.272.853,- forint összegre
visszatérítendő támogatási szerződést köt azzal a feltétellel, hogy azt a központi támogatás
megérkezésekor, de legkésőbb 2016. február 28-ig a Társulás az önkormányzat részére
megfizeti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2015. szeptember 15. - a határozat továbbítására
4. napirendi pont: Folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítása
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött 50
millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződés 2015. szeptember 29-én jár le. Ezen oknál
fogva 2015. szeptember 30-ától 2015. december 31-éig szóló, 40 millió Ft-ra mérsékelt
összegű folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését javasolja. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Miért kevesebb 10 millió Ft-tal az összeg?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Az OTP Bank Nyrt. a hitel
nyújtásához biztosítékot kér. Igazolnia kell, hogy az önkormányzatnak december hónapban
milyen bevételei származnak, ami garantálja, hogy a hitel összegét vissza tudja fizetni. Ezek a
bevételek: nettó finanszírozás, közfoglalkoztatási bérelőleg, iparűzési adó feltöltés. Ez utóbbi
tétel összegét nagyon nehéz megbecsülni. Ezen tételek hozzávetőlegesen 40 millió Ft-ot
tesznek ki, ezen összeg megfizetését tudja garantálni az önkormányzat, ezért csökkent a hitel
összeg 50 millió Ft-ról.
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi években a folyószámlahitel összege lényegesen
nagyobb volumenű volt. A prognosztizált bevételeket illetően nagyobb összegű hitelt is
felvehetett volna az önkormányzat, de nem élt a lehetőséggel.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: A költségvetést milyen formában érinti, hogy 10 millió
Ft-tal kevesebb lesz a folyószámlahitel összege?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Ahhoz, hogy az év hátralévő részében
fizetni tudják a béreket, segélyeket, minden hónapban a nettó finanszírozás és a
közfoglalkoztatási előleg összegét átlagosan 10 millió Ft-tal kell kiegészíteni. Amennyiben
nem használják ki a folyószámla hitel nyújtotta lehetőséget, nem tudják garantálni a bérek, és
a segélyek kifizetését. Az önkormányzat saját bevételéből kell biztosítania havonta a 10 millió
Ft-ot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, véleményeket.
Uj Zoltán képviselő: Közvetlenül nem a témához kapcsolódóan, de érdeklődik, hogy a
Mezőhegyesi Sportegyesület részére a költségvetésben megállapított 4 millió Ft támogatás
hátralévő részét mikor kaphatja meg az egyesület? A mai napig az egyesület 1 millió Ft-ot
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kapott a Testület által megállapított 4 millió Ft-ból. Az 1 millió Ft-ból 200 ezer Ft-ot átutaltak
az egyesület Birkózó Szakosztálya részére. A Sportegyesületnél jelenleg rendelkezésre álló
pénz TAO-s összegek, amelyeket csak és kizárólag célirányosan használhat fel. Többször
érdeklődött a támogatás iránt az önkormányzat pénzügyi csoportvezetőjénél, akitől mindig azt
a tájékoztatást kapta, hogy a fizetések és a segélyek kifizetése az első. Amennyiben a
sportegyesület nem kapja meg az önkormányzati támogatást, kilátástalan helyzetbe kerül, nem
fog tudni tovább működni. Augusztus hónapban kellene fizetni a nevezéseket, illetve a felnőtt
futballcsapatnak Kőszegen lenne kupamérkőzése, de nincs pénz az utaztatásra sem. Az
egyesület fő szponzora, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. sérelmezi, hogy csak az Ő
támogatásából működik az egyesület, az önkormányzati támogatást messze felülmúlja a Zrt.
támogatása. Az egyesület vezetősége nem tud mit tenni. Kéri, a Testület, foglaljon állást, oda
kívánja-e adni a már korábban megítélt támogatást az egyesületnek, avagy sem.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület döntött arról, hogy 4 millió Ft-tal támogatja a
Mezőhegyesi Sportegyesületet, jelen ülésen nem szükséges arról még egyszer dönteni.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Minden képviselő megkapja az adott
hónap követelés-kötelezettség állomány kimutatását. A 4 millió Ft anyagi támogatáson felül
az önkormányzat folyamatos természetbeni támogatást is nyújt az egyesületnek azzal, hogy
például fűti az öltözőt, fizeti a közüzemi díjakat, locsolja a futballpályát stb. A jelenlegi
gazdasági helyzetben mérlegelni kellene, hogy mi a fontosabb. Fontosabb-e az, hogy ki
legyenek fizetve az intézmények közüzemi számlái, a gyermekétkeztetést biztosítsák, az
élelmiszerbeszállítók felé fennálló több millió Ft-os tartozást rendezzék, vagy mindezeket
megelőzze a sportegyesület működtetése? A tartozások sorában rangsort kellett felállítani, és
a fent felsorolt tételek elsőbbséget élveznek a sportegyesülettel szemben.
Uj Zoltán képviselő: Ezt az információt foglalják írásba, a pénzügyi csoportvezető írja azt
alá és tegyék ki a városba. Mezőhegyesnek nem kell a sportegyesület.
Mitykó Zsolt polgármester: A támogatás beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Mindenki előtt ismert az önkormányzat anyagi
helyzete. Rendkívül nehéz időszakot él meg az önkormányzat. A szolgáltatók folyamatosan
azzal fenyegetik az önkormányzatot, hogy megszüntetik a szolgáltatást. A polgármester, az
alpolgármester, az aljegyző mindent megtesznek azért, hogy ez ne így legyen. A nyári
időszakban is biztosítani kellett a gyermekétkeztetést, úgy, hogy a szolgáltatók azzal
fenyegették az önkormányzatot, levágják a vezetéket. A pénzügyi csoportvezető rendkívül
nehéz helyzetben van a tekintetben, hogy eldöntse, melyek legyenek azok a tételek a
tartozások között, amelyeket elsődlegesen rendezzen, melyek azok a tételek, amelynek
kifizetését tovább nem lehet halasztani. A kifizetéseket úgy kell megtervezni, hogy a
tartozások ne veszélyeztessék a város működését. Nem ért egyet Uj képviselő úrral.
Uj Zoltán képviselő: Tisztában van az önkormányzat anyagi helyzetével, ezért nem említette
a problémát korábbi testületi üléseken. Azért bátorkodott jelen ülésen szólni, mivel a II. félévi
adóbefizetések folyamatban vannak. Ki kell mondani a város irányába is, hogy akarják,
legyen sport Mezőhegyesen, avagy sem. Két év múlva a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
megszűnik, mint az egyesület fő támogatója, ezért el kell dönteni, hogy hogyan lesz tovább. A
Testületnek ki kell akkor mondania, hogy Mezőhegyes nem szán pénzt a sportra. Az egyesület
évek óta célzottan kapja a támogatást. A vezetőségnek nincs befolyása szinte semmire, nem
dönthet szabadon a támogatások felhasználásáról, legalább már 10 éve működik így az
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egyesület. Nem panaszkodna akkor, ha tudná, mire számíthat a jövőt illetően. Több száz
gyermeket fosztanák meg a sportolás lehetőségétől, ha megszűnne az egyesület. Kérte az
edzőket, hogy bár semmiféle juttatást nem kapnak, végezzék továbbra is az egyesületen belüli
munkájukat. Többször előfordult, hogy saját jövedelméből volt kénytelen fizetni, de egy idő
után ennél többet nem vállalhat fel. Azért bír nagy jelentőséggel az egyesület, mert ez az
egyetlen nagyobb lélekszámot megmozgató sportegyesület. Tisztában van azzal, hogy
fontossági sorrendet kell felállítani a kifizetéseket illetően, de a jövőben ilyen szinten nem
képes tovább működni az egyesület. Elnyert kupamérkőzésekért kap a futballcsapat pénzt, de
az MLSZ azt az összeget csak 2016. év tavaszán fogja utalni az egyesületnek. Igyekeznek
vállalkozókat, vállalkozásokat is megkeresni, támogatást kérve. Megkérdőjelezik a
szavahihetőségét a tekintetben, hogy a Testület által megítélt támogatás nem kerül az
egyesülethez.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Az Ő szavahihetőségét is
megkérdőjelezi a képviselő úr. Képviselő urat arról tájékoztatta – kérését követően – hogy
akkor tud az egyesületnek pénzt utalni, ha kellő mértékű kiegészítő központi támogatást nyer
az önkormányzat. A pályázaton 13 millió Ft címzett támogatást nyert az önkormányzat.
Figyelemmel kell lenni többek között arra is, hogy az önkormányzat 2014. évben 24 millió Ft
fejlesztési hitelt vett fel egy pályázat kapcsán, amelyből az idei évben 6 millió Ft-ot tudott
visszafizetni, holott december 31-éig ki kellene fizetni a teljes összeget.
Magyar Tibor képviselő: Nem tudja elfogadni az indokokat. Három héttel ezelőtti rendkívüli
testületi ülésen javasolta, hogy adják át működtetésre az ÁMK-t. Indokai között többek között
szerepelt, az önkormányzat nem biztos, hogy képes lesz fizetni a közüzemi számlákat. Azt a
választ kapta, hogy a KLIK nem fogja tudni működtetni, ezért maradjon az önkormányzatnál.
Azért nem utalják az egyesületnek a támogatást, mert a közműszolgáltatók megszüntethetik a
szolgáltatást az ÁMK-ban. Az önkormányzat vállalta a működtetést, így nem engedheti meg,
hogy megszüntessék a szolgáltatást. Miért hivatkoznak arra, hogy nincs pénz az
önkormányzatnál, ha ugyanakkor vállalta a működtetést? Tisztában voltak azzal, hogy nem
tud az önkormányzat fizetni a szolgáltatóknak, akkor miért nem tettek ellene azzal, hogy
átadják a működtetést? Volt egy lehetőség, amivel változtathattak volna az önkormányzat
anyagi helyzetén, de nem éltek azzal. Ő is az önkormányzati működtetés mellett foglalt állást,
mert ezt szerette volna a város, és a kimutatások is azt támasztották alá, hogy az
önkormányzat megbirkózik a működtetéssel. Jelenleg azonban nem ezt látja, elképzelhető,
hogy rosszul döntött, amikor az önkormányzati működtetés mellett foglalt állást.
Elképzelhető, hogy az átadással biztosították volna azt, hogy a szolgáltatók ne szüntessék meg
az intézményben a szolgáltatást.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Nem erről volt szó!
Mitykó Zsolt polgármester: A képviselők minden hónapban megkapják a követeléskötelezettség állomány kimutatását, ezért tisztában vannak az önkormányzat adott időszakra
vonatkozó anyagi helyzetével. Az önkormányzatnak folyamatosan nincsenek bevételei, csak
időszakosan, ezért van szükség az áthidaló hitelre, hogy ezeket az időszakokat is át tudják
vészelni.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Magyar képviselő úr az ÁMK-ról beszélt, míg Ő a
gyermekétkeztetés biztosításáról. Nem összekeverendő a két téma, hiszen a működtetés
kérdésének semmi köze a gyermekétkeztetéshez. A gyermekétkeztetés a jövőben is kötelező
önkormányzati feladat, ha az ÁMK-t átadták volna működtetésre, a gyermekétkeztetés akkor
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is kötelező önkormányzati feladat marad. Amennyiben kikapcsolják a gázt a Centrál
konyhájában, az önkormányzat nem tud eleget tenni törvény általi kötelezettségének. Jelenleg
az Állam a gyermekétkeztetés 62 %-ára nyújt támogatást, a fennmaradó részt az
önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítania.
Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben az önkormányzat átadta volna működtetésre az
ÁMK-t, úgy október 1-jétől továbbra is az önkormányzatnak kellett volna fizetni a
közműdíjakat, a KLIK-nek fizetendő hozzájáruláson keresztül. Amennyiben az
önkormányzatnak nincs pénze, úgy a KLIK-nek sem tudna fizetni.
Mitykó Zsolt polgármester: 2014. évben a Mezőhegyesi Sportegyesületnek 2 millió Ft
támogatást nyújtott az önkormányzat. Az idei évben túlvállalta magát a Testület a megítélt 4
millió Ft-os támogatással. A Testületnek nincs semmiféle koncepciója a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. megszűnése utáni helyzet kezelésére.
Uj Zoltán képviselő: A Zrt. kijelentette, hogy addig nem utal támogatást, amíg az
önkormányzat nem áll a sport mellé, és nem utalja a Testület által megítélt támogatást.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület döntött a támogatásról, amikor az önkormányzat
tudja, utalni fogja azt az egyesület részére.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben nem lesz támogatás, úgy az egyesület működésképtelenné
válik.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat több
millió Ft-tal támogatja az egyesületet, ha azt veszik figyelembe, hogy mennyibe kerül a
futballpálya működtetése, az, hogy a csapatok térítésmentesen vehetik igénybe a
tornacsarnokot. Korábban, egy egyesületi pályázat elkészítése során körülbelül 6 millió Ft-ot
számoltak ki ezekre a költségekre. Amennyiben minden költséget számításba vennének,
kiderülne, hogy az önkormányzat lényegesen több támogatást nyújt, mint a Zrt.
Uj Zoltán képviselő: A két dolgot ketté kell választani, nem célszerű összevonni az anyagi és
a természetbeni támogatást. Az egyesület igyekszik további szponzorokat, támogatókat
szerezni.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A II. félévi adóbefizetésből
megpróbál 1 millió Ft-ot az egyesület részére átutalni, de ennél többet nem ígérhet.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, térjenek vissza a napirendi pont témájához. Kéri a
folyószámla-hitellel kapcsolatos további kérdéseket. Mivel további kérdés nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Testület hagyja jóvá az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt által 2014.
december 22-én megkötött 50.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződés
futamidejének 2015. szeptember hó 29. napjától 2015. december hó 31. napjáig terjedő
meghosszabbítását, a hitelkeret 40.000.000,- forintra történő mérséklését, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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164/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat és az OTP. Bank Nyrt
által 2014. december 22-én megkötött 1-2-14-3300-0687-1. számú 50.000.000,- Ft összegű
folyószámla-hitelkeret szerződés futamidejének 2015. szeptember hó 29. napjától 2015.
december hó 31. napjáig terjedő meghosszabbítását, a hitelkeret 40.000.000,- forintra történő
mérséklését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és gépjárműadó bevétel OTP
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerész és járulékainak megfizetésére.
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként felajánlja
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
 másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjogot.
No
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
.
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/6
Mezőhegyes, Hársfa utca
2. Szántó
806/1
Mezőhegyes, Battonyai utca
3. Irodaépület
850/1
Mezőhegyes, Hild János utca 2.
4. Szántó
0445/34
Mezőhegyes,
5. Szántó
0647/10
Mezőhegyes,
6. Szántó
093/4
Mezőhegyes, Csatókamarás
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelkérelem benyújtásáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.
5. napirendi pont: Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságba történő belépés lehetősége
Mitykó Zsolt polgármester: A Pilot programban megtermelt termékek értékesítése okán
merült fel a Kft. létrehozásának kérdése. (A szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
A konzorcium e kötelezettségének nem tett eleget, ebből kifolyólag lépett be korábban az
önkormányzat a PAPRIKAKERT TÉSZ Kft-be. A társaságnak 5 tagja van, mind az öt tagnak
további hét társa van. A Kft. társasági szerződés tervezetét véleményezésre megküldték dr.
Varga Imre ügyvéd úrnak, az önkormányzat jogi tanácsadójának. Ismertette az ügyvéd úr
véleményét: „a tagok közös képviselőjükön – Mezőhegyes vonatkozásában a Békés Megyei
Önkormányzaton, valamint Orosháza Város Önkormányzatán, a Dél-békési Kistérség
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Többcélú Társulásán, a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment Közhasznú
Egyesületen, a PAPRIKAKERT TÉSZ Termelői Értékesítő Kft-n – keresztül gyakorolják
jogaikat. Ugyanakkor ezek a tagok a kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen kötelesek
helytállni.” Esetleges pótbefizetésnél ez problémát jelenthet. A Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulás korábban – az önkormányzatok egyetértésével – létrehozott egy nonprofit Kft-t,
amellyel kapcsolatosan szintén problémák léptek fel a tekintetben, hogy azt a hozzájárulást,
melyet a szerződés szerint 2016. évben kellene kifizetnie az önkormányzatnak, most kéri a
Társulás. Ezen Kft. aláírt társasági szerződését sem juttatták még el az önkormányzathoz,
ennek ellenére már kötelezik az önkormányzatot a hozzájárulás teljes összegének kifizetésére.
A társasági szerződésben rögzített kötelezettségnek az önkormányzat maradéktalanul eleget
tett, ellenben a Társulás a teljes összeget kérné. Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
csoportvezetőt, tájékoztassa erről a Testületet.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: E-mail-ban kereste meg a Társulás
azzal, hogy fizesse meg az önkormányzat a hozzájárulást. Telefonon felkereste az érintett
ügyintézőt, aki tájékoztatta, hogy nem ismeri a társasági szerződést, ezért ne is hivatkozzon
arra. E-mail-ban megküldte az ügyintéző részére a szerződést, de az abban foglaltak ellenére
is ragaszkodna a Társulás a teljes összeg megfizetéséhez. Mezőhegyesen kívül minden
település befizette már a kért összeget.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat jogilag teljesítette kötelezettségét, eleget tett
a társasági szerződésben foglaltaknak, nem követ el jogsértést azzal, ha nem most fizeti meg a
teljes összeget.
Magyar Tibor képviselő: Az új Kft. létrehozásával is hasonló problémái vannak. Fontos
szempont a szavazati kérdés. Alapvetően minden település alapító tagként lépne be a Kft-be,
ugyanakkor a társaságnak öt alapító tagja, és a tagoknak további 7 társa van. Mezőhegyes
ráadásul nem a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás tagjaként vesz részt a társaság
tevékenységében, hanem a Békés Megyei Önkormányzat tagjaként. Egy-egy tag 6 szavazati
joggal rendelkezik. Lesz-e Mezőhegyes Város Önkormányzatának szavazati joga a Kft-ben?
Delegálhat-e az önkormányzat képviselőt a társaság üléseire? A tervezet már tartalmazza az
ügyvezető, a cégvezető személyét, a felügyelőbizottság tagjait stb. Javasolja a Kft-be történő
belépést, tekintettel arra, hogy az EU-s pénzek lehívása, a pályázatok előkészítése rajta
keresztül bonyolódik le. Fontos szempont, hogy az önkormányzat jogai érvényesítésében
központi szerepet töltsön be. A polgármester úrra, és az alpolgármester úrra hárul annak
kiharcolása, hogy a Kft-n belül vezető szerepet töltsön be a város, rendelkezzen szavazati
joggal, annak érdekében, hogy a jogait érvényesíthesse.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Jelezte a polgármester úrnak, hogy a társasági
szerződés tervezet ilyen formában történő elfogadását nem javasolja. Ezen javaslatát az
ügyvéd úr megerősítette. A képviselő úr által említett szavazati arány egy sarkalatos pontja a
szerződésnek. A településeknek ugyanis nincs szavazati joguk. Mezőhegyes esetében,
Mezőhegyest és a további hat települést a Békés Megyei Önkormányzat által kijelölt személy
fogja képviselni. A képviselő-testült javaslatot nem tehet, a megbízott személynek nincs
visszatájékoztatási kötelezettsége, ugyanakkor döntéséért egyetemlegesen felel a 7 település.
Amennyiben van lehetőség a tervezetben változásokat eszközölni, úgy annak újratárgyalását
javasolná.
Magyar Tibor képviselő: Miért nem a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása által
képviselt csoportba tartozik Mezőhegyes?
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: Arról nincs információjuk, hogy milyen elvek alapján
válogatták a különböző csoportokat.
Kerekes György képviselő: A szerződés tervezet értelmében minden előre meg van
határozva. Úgy lenne igazságos – szabad csoportválasztás hiányában – ha a csoporton belül a
települések maguk határoznák legalább azt meg, hogy ki képviselje az érdekeiket,
mindenképpen határozott időre. Milyen feladat ellátására hozzák létre a Kft-t? Amennyiben
arra hozzák létre, hogy a Pilot programban megtermelt termékeket értékesítsék – kivéve a
sárgadinnye – az miért nem szerepel a tevékenységi körök sorában? Célszerű lenne
szerepeltetni a tevékenységi körök sorában. Viszonylag kötött, és egy előre kiépített logika
mentén kitalált társaság megalapításáról lenne szó, amit rákényszerítenek a településekre,
többek között ezért is aggályosnak tartja a belépést.
Mitykó Zsolt polgármester: A települések közvetlenül a csoport képviselőjéhez –
Mezőhegyes esetében Zalai Mihály Úrhoz, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnökéhez – fordulhatnak esetleges javaslataikkal, észrevételeiket.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A szerződés tervezet értelmében a Képviselőtestületnek semmiféle döntési jogosultsága nincs.
Magyar Tibor képviselő: A kiválasztott csoportok képviselőit helyzetbe kívánják hozni,
átjárhatóságot akarnak biztosítani maguk között. Az egyes csoportok képviselői biztosítani
akarják, maguk dönthessenek arról, hogy kinek, milyen mértékben jusson a támogatásokból.
Ezért lenne fontos, hogy a Mezőhegyest érintő csoportban a megfelelő pozíciót harcolják ki.
Amennyiben nem harcolnak ki pozíciót, úgy a végeredményt tudják konstatálni, illetve
utólagos jóváhagyást eszközölni.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ez a társaság nem a pályáztatásra épül, hiszen a
tevékenységi körében egyáltalán nem szerepel ez a feladat.
Magyar Tibor képviselő: Arra értette a pályázati támogatásokat, hogy minél többen vannak
egy társaságban, az annál több plusz pontot jelent a pályázati feltételeknél, annál nagyobb
mértékű támogatást jelenthet. Résen kell lenni, hogy a támogatások elosztásánál az adott
csoportban milyen pozíciót tudnak kiharcolni.
Kerekes György képviselő: Ilyen szempontból az önkormányzat nagyon rossz csoportba
került, mert a Békés Megyei Önkormányzat, Tótkomlós és Mezőkovácsháza mindent elvisz a
kisebb településektől.
Rajos István alpolgármester: Nem kötelező elfogadnia a Testületnek a belépést, nincs
döntési kényszer, ellenben a Pilot program keretében tartott sertések értékesítésére – amelyek
a holnapi nap folyamán érkeznek – nincs szerződése az önkormányzatnak. A pilot program
keretében megtermelt sárgadinnyét értékesíteni tudták a PAPRIKAKERT TÉSZ Kft-nek.
Amennyiben tagjai lennének a megalakítandó Kft-nek, úgy a növények és állatok
vonatkozásában az értékesítés meg lenne oldva. Amennyiben nem lépnek be a Kft-be, úgy az
önkormányzatnak keresnie kell olyan szövetkezetet, ahová a sertéseket értékesíteni tudja. Ez
esetben is fizetni kell majd azért, hogy az adott társaság részére értékesíteni tudjanak.
Rendkívül jó kérdések merültek fel a tervezettel kapcsolatosan, de a jelen ülésre beterjesztett
társasági szerződés tervezet egy folyamatnak a vége, tehát abban változtatásokat eszközölni
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nem lehet. Lehetett volna – amit elmondtak a mezőhegyesi PILOT program tárgyaláson – de
akkor nem éltek a lehetőséggel. Egyik érintett fél részéről sem érkezett észrevétel a tervezettel
kapcsolatosan, így véglegesítették azt. Dr. Varga Péter ügyvéd úr készítette elő a tervezetet,
az aktuális jogszabályoknak megfelelő feltételek szerint. A tervezetet illetően személyesen
beszélt az önkormányzat jogászával. Véleménye szerint vannak kérdéses pontok a
tervezetben, de elfogadható, nem látja a negatívumot abban, esetlegesen a csoporton belül
lehetne egyezséges kötni. Amennyiben a belépés mellett dönt a Testület, úgy a szavazati jogot
illetően, ügyvéd által megfogalmazott egyezség kérdéséről lehetne tárgyalni a csoporton
belül.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ő is jelen volt azon a tárgyaláson, ahol elhangzott,
hogy ha van észrevétel a tervezettel kapcsolatosan, jelezzék az illetékesek felé. A probléma
abból adódott, hogy nem bocsátották sem a hivatal, sem a testület rendelkezésére a szerződés
tervezetet, amit véleményezni lehetett volna. A jelen ülésre beterjesztett, már végleges
formába öntött tervezetet kapták. Amennyiben jelen ülésen dönt a Testület a belépésről, úgy
nem lesz lehetősége a szerződésben módosítást eszközölni. A határozati javaslat értelmében a
Testület dönthet arról, hogy alapító tagként részt vesz a Kft-ben, elfogadja a társasági
szerződés tervezetet, a közös képviseletre meghatalmazza a Békés Megyei Önkormányzat
képviselőjét, illetve felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Fentieken túl nincs
lehetőség, többek között arra sem, hogy a szerződés tervezetben módosítást eszközöljön a
Testület.
Mitykó Zsolt polgármester: Vélhetően a szavazati arányokon akkor sem változtattak volna,
ha adott esetben Mezőhegyes ezt jelezte volna. Sajnálatos módon az anyagi hozzájárulás
mértékénél számítanak a különbségek, a szavazatokat illetően azonban az egyenlőségre
törekednek. Vélhetően, ha Mezőhegyes javaslattal élne változtatást illetően, alulmaradna. Ez
az a társaság, amelyet a konzorciumnak létre kellett volna hoznia a PILOT program kapcsán,
amely minden megtermelt terméket, tartott jószágot felvásárolt volna az önkormányzatoktól.
Az a cég ahonnan a sertések érkeznek, nem vásárolja vissza felhizlalás után azokat?
Rajos István alpolgármester: Nem. Mint ahogyan a sárgadinnye értékesítésére beléptek és
szerződést kötöttek a PAPRIKAKERT TÉSZ Kft-vel, ugyanúgy a sertések értékesítése
érdekében is szerződést kell kötnie az önkormányzatnak.
Hupucziné Györki
önkormányzat?

Julianna

jegyző:

Szabadon,

bárkinek

nem

értékesítheti

az

Rajos István alpolgármester: Nem, tekintettel arra, hogy azt a BM nem engedélyezi. A
program előírásainak megfelelően szerződést kell kötni a jószágok értékesítésére, ugyanúgy,
mint a sárgadinnyék esetében. Jelen ülésen tárgyalt nonprofit Kft-t a konzorciumnak kellett
volna létrehoznia, már a program indulásakor. Nem kellett volna belépni a PAPRIKAKERT
TÉSZ Kft-be, ha a konzorcium eleget tesz a szerződésben rögzített kötelezettségnek, és a Kftt létrehozza korábban.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: A szerződés tervezet nagyon kemény feltételeket
fogalmaz meg.
Uj Zoltán képviselő: A PILOT programos megbeszélés alkalmával elhangzott, hogy a
konzorcium által létrehozandó Kft. sokkal kedvezőbb feltételeket biztosít az
önkormányzatoknak az értékesítést illetően.
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: Kéri, azt mérlegelje a Testület, hogy a későbbiekben a
társaság működésébe, döntéseibe semmiféle beleszólása nem lesz, a megbízott képviselőnek
semmiféle tájékoztatási kötelezettsége, a Testületnek előzetes véleményezési joga nincs.
Fontos továbbá, hogy a társaságon belüli döntés eredményének felelőssége egyetemleges, az
önkormányzatok ugyanúgy felelnek a döntés következményeiért, mintha azt saját maguk
hozták volna meg.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben belép az önkormányzat a Kft-be, úgy a PILOT
programban megtermelt termékeket és jószágokat is értékesíteni tudja. Ettől függetlenül nem
kell kilépni a PAPRIKAKERT TÉSZ Kft-ből, mert az egyéb – nem PILOT programban
termelt – mezőgazdasági termékeket is értékesítheti részére az önkormányzat, ha esetlegesen
máshová nem tudja, vagy ez a Kft. jobb ajánlatot ad.
Kerekes György képviselő: Társasági szerződést jelen tartalommal és formájában
elfogadhatja a Testület, mert vannak kipontozott részek is abban? Jogszerű lesz a döntés?
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Igen, ilyen formában elfogadható. További,
megfontolásra okot adó tényező a Kft-vel kapcsolatosan, hogy a tervezetben szerepeltetett,
nevesített személyeket nem ismerik.
Kerekes György képviselő: Van-e határidő a testületi döntésre? Esetlegesen dönthetnek a
későbbiekben az esetleges belépésről?
Rajos István alpolgármester: 2015. augusztus 31-éig meg kell hoznia a Testületnek a
döntést.
Krcsméri Tibor képviselő: Kiléphet-e a Testület bármikor a Kft-ből?
Mitykó Zsolt polgármester: A társasági szerződésben csak az szerepel, hogy a társaság
megszűnésekor.
Rajos István alpolgármester: Dr. Varga Imre ügyvéd úr szerint kilépési szándék esetén a
Ptk. szabályait kell alkalmazni.
Mitykó Zsolt polgármester: A BM részéről igen komoly ellenőrzés van a támogatás
felhasználását illetően, tehát jogilag minden szabályszerűen kell, hogy történjen. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület vegyen részt
alapító tagként az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben 75 ezer Ft
részüzletrésszel, értsen egyet a Társasági szerződés tervezet rendelkezéseivel, a szavazati jog
gyakorlásával és közös képviseletével teljes jogkörben hatalmazza meg a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlés képviselőjét, illetve hatalmazza fel a polgármestert a Társasági
szerződés aláírására és az alapítással kapcsolatosan minden szükséges jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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165/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Belépés az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-be
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. Részt kíván venni alapító tagként az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kftben 75 ezer Ft részüzletrésszel, melynek forrását az önkormányzat 2015. évi
költségvetés adóbevételi többlete terhére biztosítja.
2. A határozat mellékletét képező Társasági szerződés tervezet rendelkezéseit
megismerte és azzal egyetért.
3. Az önkormányzati részüzletrészhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásával és közös
képviseletével teljes jogkörben meghatalmazza a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlés képviselőjét.
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Társasági
szerződést aláírja és az alapítással kapcsolatosan minden szükséges
jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Rajos István alpolgármester, Krcsméri Tibor képviselő elhagyta az üléstermet. Távozásuk
nem befolyásolta a Testület határozatképességét.
4. napirendi pont: A József Attila ÁMK világítási rekonstrukciója során felszerelt
lámpatestek megvételéről
Mitykó Zsolt polgármester: 2005. szeptember 19-én a “CAMINUS” Zrt-vel kötött
vállalkozási és bérleti szerződés alapján megvalósult a József Attila Általános Művelődési
Központ belső világítási rendszereinek rekonstrukciós beruházása. A bérleti szerződés F. 5.
pontjának megfelelően a bérbeadó a bérleti idő lejártával (2015. szeptember 30.) értékesíti a
bérlet tárgyát, és ezen értékesítés során az önkormányzatnak elővásárlási jogot biztosít. A
kiegészítő megállapodás az F. 5. pont vonatkozásában rögzítette, hogy a bérleti jogviszony
megszűnésekor a bérlet tárgyát képező berendezések piaci értéke nem haladhatja meg a
megvalósított 9.360.000.- Ft összegű rekonstrukció 1 %-át. Ez akár 1,- Ft-tól 1 %-ig
(93.600.- Ft) terjedhet. A Képviselő-testület, mint elővásárlásra jogosult tehet vételi ajánlatot,
összegszerűség megállapításával. Amennyiben más is tesz vételi ajánlatot, akkor még mindig
fennáll az elővásárlás alapján történő vétel lehetősége. Tájékoztatja a Tisztelt Képviselőket,
hogy az önkormányzat 2005. október hónap óta bérleti díjként bruttó 18.633.743.- Forintot
fizetett meg a Caminus Zrt.-nek, ezen felül még bruttó 439.844.- Forint meg nem fizetett
bérleti díjat kell kiegyenlíteni. A Testület milyen árat tart reálisnak a 792 darab lámpatest
megvásárlására? Kéri a véleményeket, javaslatokat. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Magyar Tibor képviselő: A vételi ajánlat összegét maximalizálná 100,- Ft-ban. Az
önkormányzat a világítási rendszer kétszeresét fizette vissza a Zrt-nek. Amennyiben nem
fogadja el az ajánlatot a Zrt., úgy folytassanak további tárgyalásokat.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat elővásárlási joggal bír, tehát, ha a Zrt.
megpályáztatja a berendezéseket, és más is tesz vételi ajánlatot, akkor az elővásárlási jog
alapján az önkormányzatot illeti a vásárlás.
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Hupucziné Györki Julianna jegyző: Nem valószínű, hogy a tízéves lámpatesteket meg
kívánná bárki vásárolni.
Rajos István alpolgármester, Krcsméri Tibor képviselő visszatért az ülésterembe.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy minél kevesebb értéket állapítson meg a
Testület, ami legyen 1.000,- Ft.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hivatkozzon az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére,
illetve a 10 év alatt jelentős mértékű kifizetett összegre, és kérjék a Zrt-t, hogy a lehető
legkisebb áron értékesítsék a berendezést az önkormányzat részére.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja az 1000,- Ft-os vételi ajánlat megállapítását.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Testület a József Attila Általános Művelődési Központ
energiaracionalizálás során felszerelt világítás technikai eszközök megvételére 1000,- Ft
összegű ajánlatot tegyen, valamint hatalmazza fel a polgármestert, hogy amennyiben a
bérbeadó Caminus Zrt. a Képviselő-testület által tett vételi ajánlatot nem fogadja el, de
93.600.- Forintnál nem határoz meg nagyobb összeget, az adásvételi szerződést aláírására,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
166/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
A József Attila Általános Művelődési Központ világítási rekonstrukciója során felszerelt
lámpatestek megvételéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint elővásárlásra jogosult a József Attila Általános
Művelődési Központ energiaracionalizálás során felszerelt világítás technikai eszközök
megvételére 1.000,- Ft összegű ajánlatot tesz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a bérbeadó Caminus Zrt. a Képviselőtestület által tett vételi ajánlatot nem fogadja el, de 93.600.- Forintnál nem határoz meg
nagyobb összeget, az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Bejelentések
1. Az M43-as autópálya mellé tábla elhelyezésének lehetőségéről
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testület véleményét, javaslatát, segítségét az alábbi
témakörben. Az M43-as autópálya nagylaki határátkelő előtti utolsó kijáratánál a helyiséget
jelölő táblán nem szerepel Mezőhegyes, csak Nagylak, Tótkomlós és Csanádpalota.
Mezőhegyes város jelölése az autópálya mellett a szeptemberi fogathajtó világbajnokság
miatt, valamint turisztikai szempontból is rendkívül nagy jelentőséggel bírna. Sok esetben az
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ide látogatók lehajtanak a Királyhegyest jelölő kijáratnál. Lehetőségként felmerült, hogy a
kijáratot jelölő utolsó táblán fel lehetne tüntetni a város nevét. Személyesen tárgyaltak a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályának vezetőjével, Dr.
Farkas Zalán Péter Úrral, kérték, hogy elsősorban a világbajnokság okán tegyen javaslatot a
probléma orvoslására. Osztályvezető úr email-ben küldte meg tájékoztatását, mely a
következőket tartalmazza: Békés megyére vonatkozó útügyi előírásokat veszi figyelembe,
mely fő szabályként azt tartalmazza, hogy Mezőhegyes sajnos nem szerepel a kistérségi
központok és az egyéb távoli úticélként jelölhető települések listáján sem. Ezen ok miatt nincs
lehetőség arra, hogy a táblán szerepeljen Mezőhegyes neve. Jelenleg erre nincs lehetőség, de a
későbbiekben utánajár, hogyan lehetne bekerülni az útügyi előírások településeinek sorába.
Lehetőség van ideiglenes tábla, és ami még valószínűbb, a barna színű, idegenforgalmi
nevezetességet jelölő tábla kihelyezése. A Zrt. vállalja a tábla kihelyezését, de a Magyar
Turizmus Zrt. hozzájárulását kell kérni. A tábla elkészíttetésének a költsége az
önkormányzatot terheli. Mennyibe kerül egy ilyen tábla?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A jelenleg kihelyezett táblák 1,5-2 m2-esek,
különböző méretűek, hozzávetőlegesen 80-100 ezer Ft.
Mitykó Zsolt polgármester: Az autópálya mentén – oda, ahol le kell térni – legalább 2 x 3
m-es táblát lenne célszerű kihelyezni, majd a kijáratot követő körforgalmakba kisebb méretű
táblákat. A táblák hozzávetőlegesen 400 ezer Ft-ot ölelnek fel. A Génbank Semex
Magyarország Kft. ügyvezetője 100 ezer Ft-ot, Zsótér Mihály vállalkozó 20 ezer Ft-ot ajánlott
fel.
Rajos István alpolgármester: Borók Gábor, mint a PACE 2002. Kft. ügyvezetője 10 ezer Ftot ajánlott fel, és ígéretet tett, hogy a támogatás ügyében – legalább 100 ezer Ft-ról – tárgyal
az olasz tulajdonosokkal.
Mitykó Zsolt polgármester: További felajánlások: Papp József vállalkozó 10 ezer Ft, Rajos
István alpolgármester 10 ezer Ft, Pap István Tibor Úr, a MÁM Kft. ügyvezetője ígéretet tett,
hogy, ha felajánlásokból nem jön össze a szükséges összeg, úgy az FVM-től támogatást
próbál szerezni. Ő is felajánl 10 ezer Ft-ot.
Kerekes György képviselő: A tiszteletdíjából 10 ezer Ft-ot ajánl fel.
Magyar Tibor képviselő: 10 ezer Ft-ot ajánl fel.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázaton 2014. évben nyert turisztikai táblák
kihelyezéséhez nem volt szükség a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulására. Az a cég, aki
akkor készítette a táblákat 1-2 napon belül árajánlatot is tudna adni.
Rajos István alpolgármester: Mezőhegyes nevezetességét jelző turisztika táblák vannak
kihelyezve a megye több pontján, melyeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyezett. A
legcélszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető megoldás, hogy azok mintájára – tekintettel
arra, hogy azokra kaptak engedélyt – készíttetni kell új táblákat.
Uj Zoltán képviselő: Barna színű, turisztikai táblát nehéz észrevenni egy olyan úton,
amelyen gyorsan közlekednek a gépjárművel, legfőképpen sötétben. A táblát legalább 500
méterrel a kijárat előtt kellene elhelyezni annak érdekében, hogy ne kerülje el a figyelmet, és
még időben le tudjanak térni az autópályáról.
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Kerekes György képviselő: A táblák pontos helyét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fogja
meghatározni, az önkormányzatnak vélhetően ebbe nincs beleszólása.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület legalább 50 ezer Ft-ot állapítson meg
erre a célra, arra az esetre, ha támogatásokból nem jön össze a szükséges összeg.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint erre nincs szükség, a képviselők és egyéb
támogatásokból meglesz a szükséges összeg, továbbá Pap István Tibor úr is azt ígérte, hogy a
szükséges összeget az FVM-en keresztül megpróbálja beszerezni.
Kerekes György képviselő: A Testület döntéseinél a legfőbb szempont a gazdaságosság.
Mezőhegyes szempontjából a turisztika egy kitörési pont lehet, ezért még ha jelzésértékkel is,
de az önkormányzatnak erre a célra el kell határolni egy bizonyos összeget. Előfordulhat,
hogy nem lesz rá szükség, mert támogatásokból összejön a szükséges összeg.
Mitykó Zsolt polgármester: Vélhetően a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. is áldozna erre a
célra, de eddig még nem kereste meg. Egyetért Kerekes képviselő úrral, feltételesen dönthet
az összeg elkülönítéséről a Testület.
Rajos István alpolgármester: Javasolja, hogy a MÁM Kft. ügyvezetőjét kéje fel a Testület
arra, hogy a táblák beszerzéséhez, azok minél gyorsabb kihelyezéséhez kérjen segítséget az
FVM-től.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Testület biztosítson 50.000,- Ft-ot az M43-as autópálya mentén
elhelyezendő turisztikai információs táblák beszerzéséhez, abban az esetben, ha a táblák
beszerzéséhez szükséges összeg egyéb támogatásokból, felajánlásokból nem áll
rendelkezésre, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
167/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Turisztikai információs táblák kihelyezése az M43-as autópálya mentén
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 50.000,- Ft-ot biztosít az M43-as autópálya mentén
elhelyezendő turisztikai információs táblák beszerzéséhez, abban az esetben, ha a táblák
beszerzéséhez szükséges összeg egyéb támogatásokból, felajánlásokból nem áll
rendelkezésre.
A szükséges összeg fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése adótöbblet bevétele
terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
2. Fogarasi László kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Fogarasi László Csanádalberti, Fő u. 3. szám alatti lakos azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az utcai közkifolyóból heti 60-70 liter víz
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vételezését engedélyezze. A vízdíjat egy évre előre megfizetné. Indoklásul előadja, hogy
lakóhelyén rossz a víz minősége.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ugyanezzel a kéréssel már évekkel ezelőtt az
önkormányzathoz fordult Fogarasi László, akkor a Testület engedélyezte számára a vízvételt.
A jelenleg érvényben lévő vízdíjat kell megfizetnie. Tekintettel arra, hogy az eljárás –
könyvelés, kiszámlázás stb. – bonyolult az önkormányzatnak, javasolja, hogy a vízdíjat a
Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány
számlájára fizesse meg a kérelmező. A Testületnek csak az engedélyt kell megadnia.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a javaslattal, továbbá kéri, hogy a közterület-felügyelőt
értesítsék az engedélyről, aki ellenőrizze a vízvételt. A kérelmező továbbá vegye fel az
Alapítvánnyal a kapcsolatot annak érdekében, hogy a víz díját az alapítvány számlájára
fizethesse be.
Mivel további kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Testület Fogarasi László kérelmének adjon helyt, engedélyezze számára Mezőhegyes
területén a közkifolyókból történő víz vételezését azzal, hogy a vízdíjat a Mehőhegyesi József
Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány számlájára fizesse meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
168/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Fogarasi László kérelméről – közkútból vízvételezés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Fogarasi László Csanádalberti, Fő u. 3. szám alatti
lakos kérelmének helyt adva, engedélyezi számára Mezőhegyes területén a közkifolyókból
heti 70 liter víz vételezését azzal, hogy a vízdíjat a Mehőhegyesi József Attila Általános
Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány számlájára fizesse meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
3. „Napelem telepítése a Mezőhegyes József Attila Általános Művelődési Központ
épületére” című KEOP-2014-4.10.0/N pályázattal kapcsolatos szerződésekről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a napelem pályázattal kapcsolatos ismeretekről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az önkormányzat 2014. évben csökkentett összegű
támogatást nyert a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” című pályázaton. A
pályázattal érintett gazdasági szereplők – közbeszerzési dokumentáció elkészítője,
projektmenedzsment stb. – nyilatkoztak, hogy csökkentett összeggel is vállalja a feladat
elvégzését. Ennek okán a 2014. augusztus 19-ei testületi ülésen hozott döntést módosítani kell
az összeg vonatkozásában, a csökkentett összegekkel. A módosításra feltétlenül szükség van,
hiszen csak így fog megfelelni az elszámolás során. Továbbá van két olyan tevékenység,
amely beépítésre került a pályázatba, 100 %-ban támogatott, de nem született róla még
testületi döntés. Ahhoz, hogy a beruházást be lehessen fejezni, hogy teljes mértékben
megfeleljenek a pályázati feltételeknek szükséges ezekről a tételekről is döntenie a
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testületnek, azaz a műszaki ellenőr, valamint a kiviteli terv készítőjének meghatározásáról.
Minden egyes tevékenység 100 %-ban támogatott, tehát saját erőt nem igényel.
Ismerteti a módosított ajánlatokat: Tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására 2014.
évben a Ven-Ditus Kft. 330.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó: 419.100,- Ft vállalkozói díjat
ajánlott, a módosított összeg 275.196,- Ft + ÁFA, azaz 349.500,- Ft. A projektmenedzsment
feladatok ellátására a Ven-Ditus Kft. ajánlata a PM előkészítésre 2014. évben 1.200.000,+ÁFA, azaz 1.524.000,- Ft, 2015. évben ez az összeg 868.047,- Ft + ÁFA, azaz 1.102.420,Ft–ra módosul, a PM megvalósításra 2014. évben 560.000,- Ft + ÁFA, azaz 711.200,- Ft, míg
2015. évben a csökkentett összeg 511.800,- Ft + ÁFA, azaz 650.000,- Ft. Az energetikai
tanulmány elkészítésére a BAUSOFT Pécsvárad Kft. ajánlata 2014. évben 600.000,- Ft +
ÁFA, azaz bruttó: 762.000,- Ft, ez az összeg 436.614,- Ft + ÁFA, azaz Ft-ra módosul, a záró
auditori nyilatkozat összege nem változik, az 100.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 127.000,- Ft.
Ezek azok a tevékenységek, amelyekre van szerződése az önkormányzatnak, de a csökkentett
összegű támogatás miatt, módosítani – fontos, hogy a csökkentett összeggel – kell azokat a
szerződéseket. Tekintettel arra, hogy a csökkentett összegű támogatás miatt módosítani kellett
a szerződéseket, a beruházás befejezésének dátumát meghosszabbították 2015. szeptember
15-éig. A kivitelezési feladat ellátására a legkedvezőbb ajánlatot a SIEL Inczédy és Társa Kft.
nyújtotta be 33.600.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 42.672.000.- Ft összegben. A kiviteli terv
elkészítésére az alábbi gazdasági szerepelőktől érkezett ajánlat: az Éptárker Építőipari
Vállalkozási Kft. (Szeged, Alsó-Kikötő Sor 11.) ajánlata 710.-000,- Ft + ÁFA, azaz 901.700,Ft, a Sansz-Elektro Kft. (Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 212.) ajánlata 640.000,- Ft + ÁFA, azaz
812.800,- Ft, ELVÉ 2004. Mérnökiroda Kft. (Pécs, Diófa u. 2.) ajánlata 196.850,- Ft+ ÁFA,
azaz 250.000,- Ft. A kiviteli tervek elkészítésére javasolja felkérni a legkedvezőbb ajánlatot
adó ELVÉ 2004. Mérnökiroda Kft-t. A műszaki ellenőri tevékenység ellátására az alábbi
gazdasági szereplőktől érkezett ajánlat: Deák Delta Kft.(Mártély, Tiszai u. 12.) ajánlata
859.055,- Ft + ÁFA, azaz 1.091.000,- Ft, a Sansz-Elektro Kft. (Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u.
212.) ajánlata 1.600.000,- Ft + ÁFA, azaz 2.032.000,- Ft, az Éptárker Építőipari Vállalkozási
Kft. (Szeged, Alsó-Kikötő Sor 11.) ajánlata 1.333.500,- Ft + ÁFA, azaz 1.693.545,- Ft. A
műszaki ellenőri tevékenység ellátására javasolja megbízni a legkedvezőbb ajánlatot adó
Deák Delta Kft-t.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Testület a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” beruházás tájékoztatás és
nyilvánossági feladatok ellátására a 2014. évben a Ven-Ditus Kft-vel kötött szerződését az
alábbiak szerint módosítsa: a vállalkozás 330.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó: 419.100,- Ft
vállalkozói díj helyett 275.196,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 349.500,- Ft összegért vállalja az
eredeti szerződésben vállalt munka elvégzését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
169/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
A Ven-Ditus Kft-vel kötött szerződés módosítása –
„Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” beruházás tájékoztatás és
nyilvánossági feladatok ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére”
beruházás tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására 2014. évben a Ven-Ditus Kft-vel
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(9023 Győr, Kassák Lajos u. 5.) a 231/2014. (VIII. 19.) Kt. sz. határozat alapján kötött
szerződését az alábbiak szerint módosítja:
A vállalkozás 330.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó: 419.100,- Ft vállalkozói díj helyett 275.196,Ft + ÁFA, azaz bruttó 349.500,- Ft összegért vállalja az eredeti szerződésben vállalt munka
elvégzését. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a „Napelem telepítése a
József Attila ÁMK épületére” beruházás projektmenedzsment feladatok ellátására 2014.
évben a Ven-Ditus Kft-vel kötött szerződését az alábbiak szerint módosítsa: a vállalkozás a
projektmenedzseri előkészítésre 1.200.000,- +ÁFA, azaz 1.524.000,- Ft, helyett 868.047,- Ft
+ ÁFA, azaz bruttó 1.102.420,-Ft összegért vállalja az eredeti szerződésben vállalt munka
elvégzését, valamint a vállalkozás projektmenedzseri megvalósításra 560.000,- Ft + ÁFA,
azaz 711.200,- Ft, vállalkozói díj helyett 511.800,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 650.000,- Ft
összegért vállalja az eredeti szerződésben vállalt munka elvégzését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
170/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
A Ven-Ditus Kft-vel kötött szerződés módosítása –
„Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” beruházás
projektmenedzsment feladatok ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére”
beruházás projektmenedzsment feladatok ellátására 2014. évben a Ven-Ditus Kft-vel (9023
Győr, Kassák Lajos u. 5.) a 231/2014. (VIII. 19.) Kt. sz. határozat alapján kötött szerződését
az alábbiak szerint módosítja:
A vállalkozás a projektmenedzseri előkészítésre 1.200.000,- +ÁFA, azaz 1.524.000,- Ft,
helyett 868.047,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.102.420,-Ft összegért vállalja az eredeti
szerződésben vállalt munka elvégzését.
A vállalkozás projektmenedzseri megvalósításra 560.000,- Ft + ÁFA, azaz 711.200,- Ft,
vállalkozói díj helyett 511.800,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 650.000,- Ft összegért vállalja az
eredeti szerződésben vállalt munka elvégzését. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a „Napelem telepítése a
József Attila ÁMK épületére” beruházás energetikai tanulmányai elkészítésére 2014. évben a
BAUSOFT Pécsvárad Kft-vel kötött szerződését az alábbiak szerint módosítsa: a vállalkozás
600.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 762.000,- Ft vállalkozói díj helyett 436.614,- Ft + ÁFA,
azaz bruttó 554.500,- Ft összegért vállalja az eredeti szerződésben vállalt munka elvégzését,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
171/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
A BAUSOFT Pécsvárad Kft-vel kötött szerződés módosítása –
„Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” beruházás
energetikai tanulmányai elkészítésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére”
beruházás energetikai tanulmányai elkészítésére 2014. évben a BAUSOFT Pécsvárad Kft-vel
(7720 Pécsvárad, Pécsi út 49.) a 231/2014. (VIII. 19.) Kt. sz. határozat alapján kötött
szerződését az alábbiak szerint módosítja:
A vállalkozás 600.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 762.000,- Ft vállalkozói díj helyett 436.614,Ft + ÁFA, azaz bruttó 554.500,- Ft összegért vállalja az eredeti szerződésben vállalt munka
elvégzését. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a „Napelem telepítése a
József Attila ÁMK épületére” beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátására a legjobb
árajánlatot adó Deák Delta Kft-vel kössön szerződést az alábbiak szerint: A vállalkozás
859.055,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.091.000,- Ft összegért vállalja a műszaki ellenőri munka
elvégzését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
172/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
„Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” beruházás műszaki ellenőri
feladatok ellátására szerződés kötése a Deák Delta Kft-vel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére”
beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátására a legjobb árajánlatot adó Deák Delta Kft-vel
(címe: Mártély, Tiszai u. 12.) köt szerződést az alábbiak szerint:
A vállalkozás 859.055,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.091.000,- Ft összegért vállalja a műszaki
ellenőri munka elvégzését. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület a „Napelem telepítése a
József Attila ÁMK épületére” beruházás kiviteli terveinek elkészítésére a legjobb árajánlatot
adó ELVÉ 2004. Mérnökiroda Kft-vel kössön szerződést az alábbiak szerint: a vállalkozás
196.850,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 250.000,- Ft összegért vállalja a kiviteli terv elkészítését,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
173/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
„Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére” beruházás kiviteli terveinek
elkészítésére szerződés kötése az ELVÉ 2004. Mérnökiroda Kft-vel
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a „Napelem telepítése a József Attila ÁMK épületére”
beruházás kiviteli terveinek elkészítésére a legjobb árajánlatot adó ELVÉ 2004. Mérnökiroda
Kft-vel (Pécs, Diófa u. 2.) köt szerződést az alábbiak szerint:
A vállalkozás 196.850,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 250.000,- Ft összegért vállalja a kiviteli terv
elkészítését. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
4. Tulajdonosi hozzájárulás – Briber László közterületi útszakasz felújításához
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet Briber László kérelméről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Briber László János Mezőhegyes, Pacsirta u. 11.
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy engedélyezze az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőhegyes, Kossuth utcai 840/5 hrsz-ú közterületi útszakasz saját
beruházásában történő aszfaltburkolattal való lefedését, javítását. A burkolatépítés nagyban
segítené az általa üzemeltetett vendéglő megközelítését, és segítené az ott élő lakók
közlekedését is. A kivitelezést teljes mértékben Briber László önerőből, önkormányzati
segítség igénybevétele nélkül végezné. A munkálatok elvégzéséért nem támaszt semmilyen
anyagi és tulajdonjogi követelést az önkormányzat elé, továbbá biztosítja a közlekedést, az
utat igénybe venni szándékozók számára.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos szempont, hogy a kérelmező semmiféle követelést nem
támaszt az önkormányzat elé a munkálatok elvégzéséért, továbbá a felújítással javulhat a
környéken élők közlekedésének minősége.
Kerekes György képviselő: Ki fogja kijelölni azt a területet, útszakaszt, amelyet fel kívánja
újítani a kérelmező? A későbbiekben nem lesz ebből probléma?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A felújítani kívánt terület jól behatárolható.
Természetesen arra oda fognak figyelni, hogy csak az érintett terület, és az engedélyezett
terület kerüljön felújításra.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a Testület engedélyezze a felújítást Briber Lászlónak,
azokkal a feltételekkel, amelyek a kérelmében is szerepelnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Testület Briber László kérelmének adjon helyt, mint tulajdonos, járuljon hozzá,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes 840/5 hrsz-ú közterületi útszakaszt
aszfaltburkolattal lássa el, újítsa fel, azzal, hogy az önkormányzat a beépített anyagokért és az
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elvégzendő munkálatokért semmiféle pénzügyi kötelezettséget nem vállal, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
174/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Tulajdonosi hozzájárulás –
Briber László kérelmére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Briber László János 5820 Mezőhegyes, Pacsirta u. 11.
szám alatti lakos kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad arra, hogy a kérelmező az
önkormányzat tulajdonában levő Mezőhegyes 840/5 hrsz-ú közterületi útszakaszt saját
beruházásban aszfaltburkolattal lássa el, javítsa ki.
Az önkormányzat a beépített szerkezetekért, anyagokért és az elvégzendő munkálatokért
semmiféle pénzügyi kötelezettséget nem vállal, tekintettel arra, hogy kérelmező vállalja, a
munkálatok elvégzéséért nem támaszt semmilyen anyagi és tulajdonjogi követelést az
önkormányzat elé, továbbá biztosítja a közlekedést az utat igénybe venni szándékozók
számára.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
5. NKA pályázati lehetőség
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri dr. Szabados Éva titkárságvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a pályázati lehetőségekről.
Dr. Szabados Éva titkárságvezető: Két pályázati lehetőség van különböző rendezvények
lebonyolítására. Az egyik a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet
Kollégiuma pályázati felhívást tett közzé megyei, országos és nemzetközi hatókörű
közművelődési és népművészeti nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai
konferenciák megrendezésének támogatására. Ezzel a pályázati lehetőséggel esetlegesen meg
lehetne valósítani egy kibővített népművészeti Szent György Napi rendezvényt. A nevezési
díj 2 millió Ft támogatás esetében 5.000,- Ft. Ez esetben a pályázati cél megvalósításának
időtartama: 2016. január 1. – 2016. augusztus 31. A másik pályázati lehetőség a Nemzeti
Kulturális Alap Zenei Kollégium nyílt pályázati felhívása, magas művészeti szakmai
színvonalú zenei tervek megvalósításának támogatására. A nevezési díj 500.000,- Ft
támogatásig 5.000,- Ft, 500 ezer Ft felett az igényelt támogatás 1 %-a. Előzetes számítások
alapján 600-700 ezer Ft-ra nyújtanák be a pályázatot, az újévi koncert lebonyolítása
támogatására.
Uj Zoltán képviselő: Mekkora esélye van annak, hogy az újévi fúvószenekari koncertre
támogatást nyerjenek egy olyan pályázattal, amit hagyományos komolyzenei hangverseny
megrendezésének támogatására írnak ki?
Krcsméri Tibor képviselő: Ezen ok miatt nem támogatja erre a célra benyújtani a pályázatot.
Meg lehet próbálni, ellenben, ha ellenőrzésre kerül sor, eleshetnek a támogatástól.
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Dr. Szabados Éva titkárságvezető: E pályázat esetében nem egyértelmű, hogy az
önkormányzat indulhat-e azon. Tisztázni szükséges e kérdést, mivel a pályázati kiírás
értelmében a pályázók köre a hangversenyt megrendező, a pályázat benyújtásakor 18.
életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek (nem önálló jogi személy
esetén, annak fenntartója) és egyéni vállalkozók. Alapítvány benyújthatja akár mindkét
pályázatot is.
Mitykó Zsolt polgármester: Információja szerint a Mezőhegyesi József Attila ÁMK
Gyermekiért Alapítvány vállalná mindkét pályázat benyújtását is. Tekintettel arra, hogy
viszonylag kis összegű nevezési díjról van szó, amelyiket lehet, az önkormányzat nyújtsa be.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Elsősorban azt kellene eldönteni a Testületnek, hogy az
önkormányzat nyújtja-e be a pályázatokat, avagy sem. Amennyiben az önkormányzat nyújtja
be, akkor arról kell döntenie a Testületnek, hogy vállalja a pályázat benyújtását, elkészítését, a
nevezési díj megfizetését stb. Az egyértelmű, hogy a NKA Közművelődés és Népművészeti
Kollégiuma által kiírt pályázatot az önkormányzat is benyújthatja.
Kerekes György képviselő: Azon pályázat vonatkozásában, amelyiket nem az önkormányzat
nyújthatja be, de az alapítvány igen, a Testület támogatásáról biztosítsa, elvi állásfoglalást
adjon azon alapítvány számára. Véleménye szerint nagyobb az esély a támogatás elnyerésére,
ha alapítvány nyújtja be.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Javasolja, hogy – ha vállalja – a pályázatot a
Mezőhegyesi József Attila ÁMK Gyermekeiért Alapítvány nyújtsa be, a Testület pedig
biztosítsa elvi támogatásáról az alapítványt.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Testület biztosítsa támogatásáról a Mezőhegyesi József Attila Általános
Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítványt, abban az esetben, ha részt vesz a Nemzeti
Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázaton,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
175/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához –
NKA közművelődési és népművészeti nagyrendezvények támogatására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elvi támogatásáról biztosítja a Mezőhegyesi József
Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítványt, abban az esetben, ha részt
vesz a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt
pályázaton, mely megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti
nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezését
támogatja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Testület biztosítsa
támogatásáról a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért
Alapítványt, abban az esetben, ha részt vesz a Zenei Kollégiuma által kiírt pályázaton,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
176/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat
Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához –
NKA közművelődési és népművészeti nagyrendezvények támogatására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elvi támogatásáról biztosítja a Mezőhegyesi József
Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítványt, abban az esetben, ha részt
vesz a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma által kiírt pályázaton, mely a
Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatására irányul (egyedi
hangversenyek vagy hangversenysorozatok, koncertszerű rendezvények megszervezését
támogatja).
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van,
azt tegye meg. Mivel a rendkívüli nyílt ülésen további bejelentést nem tettek a jelenlévők,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli Zoltán és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte az
ülésen való részvételt, és az ülést –1715 órakor – berekesztette.
K. m. f.
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