Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
10/R/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. május 13. napján – 730 órai kezdettel – a
Centrál épület Gluzek Gyula tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Kerekes György képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Kerekes György képviselő nem tud részt venni az ülésen, távolmaradását
előzetesen jelezte. Magyar Tibor képviselő úr jelezte, hogy az ülésre később érkezik. Javaslatot
tett a meghívóban kiküldött napirendek megvitatására:
1. Rendkívüli támogatás igénylése
2. TOP-4.2.1 számú, „A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére,
fejlesztésére”; TOP-2.1.2 számú, „Zöld város kialakítása”; TOP-1.4.1 számú, „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” valamint TOP-4.1.1 számú, „Az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázatok pályázati dokumentációja elkészítését
végző cég kiválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel az 1. napirendi pont fontosságára, szeretné, ha Magyar
Tibor képviselő úr is jelen lenne ezen napirendi pont tárgyalásán, ezért javasolja, hogy a 2.
napirendi pont megtárgyalásával kezdjék az ülést. Kéri, akinek további javaslata, módosító
indítványa van a napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, 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.
2. napirendi
pont:
TOP-4.2.1
számú,
„A
szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére”; TOP-2.1.2 számú, „Zöld város
kialakítása”; TOP-1.4.1 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
valamint; TOP-4.1.1 számú, „Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésére” kiírt pályázatok pályázati dokumentációja elkészítését végző cég
kiválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet az előterjesztésekben pontosan ismertetett TOP pályázatok elkészítését végző cég
kiválasztásáról. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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- TOP-4.2.1 számú, „A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére,
fejlesztésére” kiírt pályázat pályázati dokumentációja elkészítését végző cég
kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a
TOP-4.2.1 számú, „a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztésére”, a
TOP-2.1.2 számú, „Zöld város kialakítása”, a TOP-1.4.1 számú „a foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével”, és a TOP-4.1.1 számú, „az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésére” elnevezésű pályázati kiírásra. A TOP 4.2.1 számú pályázat az önkormányzat
Szociális egysége épületének felújítására irányul. A pályázati dokumentáció elkészítésére
három, arra alkalmas vállalkozástól kértek árajánlatot. Az ajánlatok a következők: Softmentor
Kft. ajánlata a tervezett bruttó összköltség 5 %-a + kiszállási díj, a Tertius Kft. ajánlata a
tervezett bruttó összköltség 5 %-a + ügyviteli díj, valamint a Projektfelügyelet Kft. ajánlata a
tervezett bruttó összköltség 5 %-a. A legkedvezőbb ajánlatot a Projektfelügyelet Kft. adta.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen pályázat konkrétan milyen felújításra irányul?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázaton elnyert támogatással a Kossuth u. 20.
szám alatti önkormányzati ingatlan külső – homlokzati – felújítása, energetikai felújítása, illetve
minimális mértékű eszközbeszerzés valósulna meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a TOP 4.2.1 számú pályázattal kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.2.1 számú, „a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű pályázat elkészítésére bruttó 5% összegért a
Projektfelügyelet Kft-t kérje fel, 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:
108/2016. (V.13.) kt. sz. határozat
A TOP-4.2.1 számú, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztésére kiírt pályázat elkészítését végző cég kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.2.1 számú, a szociális
alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztésére kiírt pályázat elkészítésére –
árajánlatát elfogadva – bruttó 5% összegért felkéri a Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest,
Batsányi János u. 28-32.). A benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan az alábbi projekt
előkészítési tevékenységeket kell elvégezni:
1. szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
2. szükséges tervek elkészítése
3. az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 30.
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- TOP-2.1.2 számú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű
dokumentációja elkészítését végző cég kiválasztása

pályázat pályázati

Kolozsi József műszaki csoportvezető: A TOP 2.1.2 számú, „Zöld város kialakítása”
elnevezésű pályázat az ÁMK környékén közösségi tér kialakítására irányul, amelybe többek
között beletartozik a piactér, és a szabadtéri színpad kialakítása.
Mitykó Zsolt polgármester: A pályázati támogatással szeretnék megoldani az ÁMK épülete
előtti közlekedési problémát is. Fontos, hogy ezen pályázat előkészítése időigényesebb, éppen
az említett közlekedési probléma megoldási lehetőségei miatt.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázati dokumentáció elkészítésére három, arra
alkalmas vállalkozástól kértek árajánlatot. Az ajánlatok a következők: Softmentor Kft. ajánlata a
tervezett bruttó összköltség 5 %-a + kiszállási díj, a Socius Trinus Kft. ajánlata a tervezett bruttó
összköltség 5 %-a + projektet érintő egyeztetéseken való részvétel költsége, valamint a
Projektfelügyelet Kft. ajánlata a tervezett bruttó összköltség 5 %-a. A legkedvezőbb ajánlatot a
Projektfelügyelet Kft. adta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a TOP 2.1.2 számú pályázattal kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-2.1.2 számú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű
pályázat elkészítésére bruttó 5% összegért a Projektfelügyelet Kft-t kérje fel, 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:
109/2016. (V.13.) kt. sz. határozat
A TOP-2.1.2 számú, „Zöld város kialakítása” pályázat elkészítését végző cég
kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.2 számú, „Zöld város
kialakítása” pályázat elkészítésére – árajánlatát elfogadva – bruttó 5% összegért felkéri a
Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.). A benyújtani kívánt
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi projekt előkészítési tevékenységeket kell elvégezni:
1. szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
2. szükséges tervek elkészítése
3. az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 30.
- TOP-1.4.1 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat
pályázati dokumentációja elkészítését végző cég kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A TOP 1.4.1 számú pályázat óvoda felújításra irányul.
A Testület korábbi döntése alapján a József Attila ÁMK Óvoda I. számú, Kozma Ferenc utcai
telephelye energetikai felújítása, bővítése, akadálymentesítése valósulna meg. Ezen pályázaton
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elnyerhető keretösszeg nem lenne elegendő az óvoda mindhárom telephelyének a felújítására,
ezért döntött úgy a Testület, hogy egy telephelyet újít fel. Az óvoda Ruisz Gyula utcai
telephelyének felújítására a TOP szabad kerete, vagy egyéb pályázati támogatás terhére
igyekeznek forrást keresni. A pályázati dokumentáció elkészítésére három, arra alkalmas
vállalkozástól kértek árajánlatot. Az ajánlatok a következők: Széllovagok Kft. ajánlata a
tervezett bruttó összköltség 5 %-a + konzultációs díj, a Socius Trinus Kft. ajánlata a tervezett
bruttó összköltség 5 %-a + projektet érintő egyeztetéseken való részvétel költsége, valamint a
Projektfelügyelet Kft. ajánlata a tervezett bruttó összköltség 5 %-a. A legkedvezőbb ajánlatot a
Projektfelügyelet Kft. adta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a TOP 1.4.1 számú pályázattal kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-1.4.1 számú, „a foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű
pályázat elkészítésére bruttó 5% összegért a Projektfelügyelet Kft-t kérje fel, 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:
110/2016. (V.13.) kt. sz. határozat
A TOP-1.4.1 számú, „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat elkészítését végző cég
kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1 számú, „a
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat elkészítésére – árajánlatát elfogadva – bruttó 5%
összegért felkéri a Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.). A
benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan az alábbi projekt előkészítési tevékenységeket kell
elvégezni:
1. szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
2. szükséges tervek elkészítése
3. az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 30.
- TOP-4.1.1 számú, „az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére” kiírt
pályázat pályázati dokumentációja elkészítését végző cég kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A TOP 4.1.1 számú pályázat keretében a III. számú
háziorvosi rendelő áttelepítése valósulna meg a Hild J. u. 1. szám alatti ingatlanba, ahol jelenleg
a gyermekorvosi és védőnői szolgálat is működik. A pályázati dokumentáció elkészítésére
három, arra alkalmas vállalkozástól kértek árajánlatot. Az ajánlatok a következők: a Tertius Kft.
ajánlata a tervezett bruttó összköltség 5 %-a + ügyviteli díj, a Projektfelügyelet Kft. ajánlata a
tervezett bruttó összköltség 5 %-a, a Proximus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Bt. nem adott
árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a Projektfelügyelet Kft. adta.
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Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Guti Pál Úr örömmel fogadta az önkormányzat ez irányú
elképzelését, törekvését, a rendelő és környezetének kialakításában felajánlotta segítségét. A
Testület az irányú elképzelése, hogy a volt Démász épületében egészségügyi központ jöjjön
létre, ezen pályázati program keretében nem valósulhat meg, de az orvosi rendelő áttelepítésével
egy úgynevezett „mini egészségközpont” jönne létre. Kéri a TOP 4.1.1 számú pályázattal
kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.1.1 számú, a szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztésére kiírt pályázat elkészítésére bruttó
5% összegért a Projektfelügyelet Kft-t kérje fel, 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:
111/2016. (V.13.) kt. sz. határozat
A TOP-4.1.1 számú, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére kiírt
pályázat elkészítését végző cég kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.1.1 számú, az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat elkészítésére – árajánlatát
elfogadva – bruttó 5% összegért felkéri a Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest, Batsányi
János u. 28-32.). A benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan az alábbi projekt előkészítési
tevékenységeket kell elvégezni:
1. szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
2. szükséges tervek elkészítése
3. az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. május 30.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
1. napirendi pont: Rendkívüli támogatás
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezetőt, tájékoztassa
a Testületet a rendkívüli támogatással kapcsolatos ismeretekről. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.)
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: A rendkívüli támogatás az év során
folyamatosan, pályázat útján igényelhető, évente legfeljebb kettő alkalommal, de legkésőbb
szeptember 30-áig. Célszerű időben benyújtani a pályázatot, tekintettel arra, hogy a korábbi
évben hasonló időszakban benyújtott pályázat elbírálására július végén került sor. A tavalyi
évhez képest annyiban változott a pályázati feltételrendszer, hogy a pályázatban beállított
tartozásokkal – ami lehet szállítói, vagy például a társulás felé fennálló tartozás – kell számla
szerint elszámolni. Az elnyert támogatás folyósítását követő három hónapon belül el kell
számolni, de elszámolható az a pályázatba beállított tartozás is, amelyet a pályázat benyújtását
követően, de még az esetlegesen elnyert támogatás folyósítását megelőzően teljesítenek. A
József Attila Általános Művelődési Központnak jelentős összegű közüzemi díjtartozása van,
amelyet rövid időn belül ki kell fizetni, és fontosnak tartotta azt szerepeltetni a pályázatban. A
rendkívüli kiegészítő támogatási rendszer (REKI) nem minden tartozást vesz figyelembe, csak
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például a közüzemi, az élelmiszerbeszállítók felé fennálló, valamint a közös feladatellátással
kapcsolatos tartozásokat, ilyen például a társulási és egyéb tagdíjak. Csak a lejárt tartozásokat
lehet szerepeltetni a REKI pályázatban. Az előterjesztésben szerepel, hogy milyen adatokkal
nyújtják be a pályázatot, amelyből kitűnik, hogy a 60 napon túli tartozás közel 15 millió Ft,
leginkább a 60 napon túli tartozásokat veszi figyelembe a döntéshozó.
Uj Zoltán képviselő: Mik tartoznak az egyéb tartozások közé?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Olyan tételek, mint például a biztosítási díj, az
irodaszerek, olyan tételek, amelyek a mindennapi működéshez elengedhetetlenek. Az egyéb
tartozásokat veszi figyelembe a legkevésbé a döntéshozó.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a pénzügyi csoportvezetőnek a rendkívüli támogatás
munkaanyagának összeállítását. Kéri a további kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel
kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon
felhatalmazást a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli
támogatás munkaanyagának elkészítésére és a pályázat benyújtására, 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:
112/2016. (V.13.) Kt.sz. határozati javaslat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának elkészítésére
és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel az ülésen
további bejelentenivaló nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és
Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 750 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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