Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
2/R/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. január 18. napján – 1430 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István, Deli Zoltán, Jeszenka
Zoltán, Kerekes György, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Krcsméri Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, 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. Krcsméri Tibor képviselő úr távolmaradását előzetesen jelezte. Zsóriné Kovács
Márta képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. A meghívóban kiküldött napirend
megvitatását kéri azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendek megvitatását megelőzően
tájékoztatást kér Csokán Anitától, a József Attila ÁMK Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ élelmezésvezetőjétől az elmúlt ülésen tárgyalt diétás étkeztetéssel kapcsolatos
intézkedésekről. Továbbá kéri, hogy az ügy sürgősségére tekintettel a 3. napirendi pont
megtárgyalásával kezdjék az ülést.
A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. Együttműködési megállapodás a Békéscsaba1912 Előre Sportegyesülettel
2. Együttműködési megállapodás Tarpa Nagyközség Önkormányzatával
3. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című pályázat önereje
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel, és a napirendek megtárgyalásának sorrendjére tett javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtt
Mitykó Zsolt polgármester: Elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet Szügyiné Kassai
Henrietta és Szügyi Szabolcs beadványáról, melyben kérik gyermekeik diétás étkeztetésének
biztosítását. Felkéri Csokán Anitát, a József Attila ÁMK Centrál Élelmezési és Szolgáltató
Központ élelmezésvezetőjét, tájékoztassa a Testületet arról, hogy milyen intézkedést
foganatosítottak az érintett gyermekek diétás étkeztetésének a biztosítása ügyében.
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Csokán Anita élelmezésvezető: A diétás étkeztetés biztosítása érdekében felvették a
kapcsolatot olyan cégekkel, amelyek elő tudják állítani a szükséges ételeket. Egy orosházi
céggel sikerült megállapodni. 2017. január 23. napjától tudják biztosítani az érintett
gyermekek részére a napi háromszori étkezést, 1540,- Ft/nap/fő áron. A Diákotthon
tálalókonyhájára kerül éjszaka beszállításra a következő napi étel, amelynek tárolására külön
hűtőszekrényt kell biztosítani. Az adott napi ételt a Centrál szállítja tovább az óvodába, ahol
mikrohullámú sütőben kell megmelegíteni. Mivel igen körültekintően kell eljárni a diétás
étkeztetésnél, az óvodai dajkákat tájékoztatni fogja a diétás étel kezeléséről, az evőeszközök
tisztításáról, használatáról. A diétás ételt egy egyszer használatos, steril, eldobható
csomagolásban szállítják. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az étel, az evőeszközök
mással ne szennyeződjenek.
Mitykó Zsolt polgármester: Mekkora plusz költséget fog jelenteni a diétás étel biztosítása az
önkormányzatnak?
Csokán Anita élelmezésvezető: Egy évre hozzávetőlegesen 2 millió Ft, ekkora összeget
terveztek be a költségvetésbe is. A többi gyermek térítési díjainak összegét ezen változás
vélhetően nem fogja érinteni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A diétás étkeztetés biztosításából eredő plusz költséget
támogatásként vissza lehet igényelni az Államtól.
Csokán Anita élelmezésvezető: A diétás étel előállításáért hetente kell majd fizetni.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzatnak tehát nem kerül plusz költségébe a
diétás ételek biztosítása, csak meg kell előlegeznie, majd visszaigényelheti azt az Államtól?
Csokán Anita élelmezésvezető: A költség egy részét lehet visszaigényelni. A személyi
térítési díj a nyersanyagnormából és az ÁFA-ból tevődik össze, míg az intézményi térítési díj
a nyersanyagnormából, a rezsiből és az ÁFA-ból. A rezsiköltséget jogszabály értelmében nem
fizetheti a szülő, csak a nyersanyagnormát és az ÁFA-t.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, véleményeket. Mivel további kérdés,
vélemény nem volt, köszöni Csokán Anita élelmezésvezető tájékoztatását.
3. napirendi pont: A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat önereje
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a pályázattal kapcsolatos ismeretekről. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Testület a korábbi ülésén döntött arról, hogy
szándékában áll benyújtani a pályázatot a „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra, mely
pályázatok előkészítésére – mind az 1. és 2. célterület vonatkozásában – a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesületet kérte fel. Az 1. célterület vonatkozásában a 81. majori út felújítása
szerepel az elképzelések között. Ezen fejlesztés tervdokumentációjának elkészítésére a Civis
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Mérnökiroda Kft-t kérte fel a Testület. A Kft. a felkérésnek megfelelően elkészítette a
tervdokumentációt, mely szerint – az 1. célterületre – a beruházás kivitelezési költsége bruttó
21.341.671,- Ft. Elszámolható költségek: a tervezési díj, műszaki ellenőr díja, közbeszerzési
eljárás, tájékoztatás, nyilvánosság költsége. Az 1. célterület vonatkozásában a beruházás teljes
költsége 22.431.444,- Ft, amely összeg kerül be a pályázati dokumentációba. A támogatás
maximum 95 %-os intenzitású lehet – azaz 21.309.872,- Ft – így a szükséges önerő
1.121.572,- Ft. A sikerdíjat nem lehet elszámolni, így a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület részére fizetendő 1.353.177,- Ft-ot saját erőből kell finanszíroznia az
önkormányzatnak. A 2. célterület vonatkozásában gépbeszerzésre van lehetőség.
Szakemberek véleményét kikérve három árajánlatot kértek egy 90 lóerős SOLIS típusú
traktorra – amelyre szerelhető hókotró tolólap – , a pályázattal elnyerhető maximum 10 millió
Ft értékig. Az ajánlat szerint 10.526.316,- Ft lesz a traktor. Az önerő mértéke 5 %, összege
526.316,- Ft. A sikerdíj nem elszámolható, így a pályázat előkészítéséért az Egyesület részére
fizetendő 635.000,- Ft saját forrást jelent az önkormányzat költségvetéséből. Az 1. célterület
vonatkozásában a határozatban pontosan meg kell jelölni, hogy mely helyrajzi számú
útszakaszokon kerülhet sor az útburkolat felújítására. Az összegek tájékoztató jellegűek,
azokban nagyon minimális eltérés adódhat.
Zsóriné Kovács Márta képviselő megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Mitykó Zsolt polgármester:
eredményhirdetés?

Köszöni

a

tájékoztatást.

Várhatóan

mikor

lesz

Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az eredményhirdetésre vonatkozóan nincs
információja. Még a 2016. évben benyújtott VP-s pályázatok vonatkozásában sem hirdettek
eredményt.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű Európai Uniós
pályázati kiírásra, a Mezőhegyes, 81. majori 2190/2, 2113/1, 2183, 2158 és 2113/2 hrsz-ú
közterületi ingatlanokon útburkolat felújítása és építése tárgyában, azzal, hogy a Testület
vállalja a pályázathoz szükséges 5 % önerő megfizetését, és azt az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítsa, 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:
3/2017.(I.18.) Kt. számú határozat
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című 1. célterületre benyújtandó pályázatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Mezőhegyes, 81. majori
(Külsőfecskéspusztai) 2190/2, 2113/1, 2183, 2158 és 2113/2 hrsz-ú közterületi ingatlanokon
útburkolat felújítása és építése tárgyában. A beruházás a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
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karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat keretein belüli Európai
Uniós támogatásból kerül megvalósításra.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5 % önerő megfizetését vállalja, azt az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be
pályázatot a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” elnevezésű Európai Uniós pályázati kiírásra, a külterületi úthálózat
karbantartása céljából hókotró tolólappal is felszerelt traktor vásárlására, azzal, hogy a
Testület vállalja a pályázathoz szükséges 5 % önerő megfizetését, 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:
4/2017.(I.18.) Kt. számú határozat
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című 2. célterületre benyújtandó pályázatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a külterületi úthálózat
karbantartása céljából hókotró tolólappal is felszerelt traktor vásárlására. Az eszközbeszerzés
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
pályázat keretein belüli Európai Uniós támogatásból kerül megvalósításra.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5 % önerő megfizetését vállalja, azt az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Magyar Tibor képviselő elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
1. napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Békéscsaba 1912 Előre
Sportegyesülettel
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy
megállítsa a település lakosságszámának a csökkenését. Különböző programokat indítanának
el annak érdekében, hogy a lakosságszám csökkenése megszűnjön, és a növekedés elinduljon.
Egyik ilyen program a város sportéletének a fellendítése. Ez a program lehetőséget nyújtana
arra, hogy jobb feltételeket biztosítsanak a Mezőhegyesen sportolni szándékozóknak,
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elsősorban a gyerekeknek, és arra, hogy ösztönözzék Őket a sportolásra. Hosszú távú cél,
hogy Mezőhegyesen egy utánpótlás-nevelési alközpont jöjjön létre, egyelőre a labdarúgás
területén. Ennek első lépése a szerződéskötés egy sportegyesülettel. Több irányba indultak el,
de legoptimálisabb, ha a Békés megyei egyesülettel köt az önkormányzat szerződést. A
Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület kész megállapodást kötni az önkormányzattal és a
Mezőhegyesi Sportegyesülettel. A megállapodás értelmében három év alatt kell úgy
felfejleszteni a sportpályát, hogy az megfeleljen az utánpótlás nevelés alközpont
kialakításának a feltételeinek. Ezzel a fejlesztéssel vonzóvá tehetik a sportolást mind a
mezőhegyesiek, mind a vidékiek számára, illetve az a cél, hogy a jelenleg is sportolók sokkal
céltudatosabban készüljenek a pályára, illetve sokkal komfortosabban érezzék magukat. (Az
előterjesztés és az együttműködési megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Felkéri Uj Zoltán képviselő urat, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnökét, hogy tájékoztassa a
Testületet a tárgyalások eredményeiről.
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A Mezőhegyesi Sportegyesület
célja már nem csak a fennmaradás, hanem hosszú távú terveik között szerepel a sportpálya
fejlesztésével az utánpótlás-nevelési alközpont kiépítése, a sportolás minél vonzóbbá tétele a
helyi és a vidéki fiatalok, gyermekek számára. Az utóbbi időben a kistelepüléseken annyira
lecsökkent a lakosságszám, annyira kevés volt a gyermek, hogy az egyesületek nem tudtak
indítani a különböző korosztályokban egy-egy szakosztályt. Tenni kell annak érdekében, hogy
Mezőhegyesen ne csak a fennmaradásért küzdjenek, azért, hogy Mezőhegyes az utánpótlás
nevelés területén kiemelkedjen a környező települések között. A Békéscsaba 1912 Előre
Sportegyesület mellett tárgyalásokat folytattak a Tarpa Sport Clubbal, és Tarpa Nagyközség
Önkormányzatával. Tarpán rendkívül jól működik az utánpótlás-nevelés rendszere, ezért
igyekeznek ötletet meríteni az ottani rendszerből. Személyesen tapasztalhatták meg, hogy egy
Mezőhegyeshez hasonló, határmenti kistelepülésen milyen fejlesztést lehet elérni a sport
területén. Amennyiben kormányzati részről azt tapasztalják, hogy van a fejlesztésre akarat,
elképzelés, törekvés, úgy támogatást is nyújt annak megvalósítására. Véleménye szerint a
környékbeli nagyobb települések közül sportélet területén Mezőhegyes van a legjobb
helyzetben, ezen településnek van a legnagyobb esélye a kitörésre. Ezt kihasználva
igyekeznek különböző fejlesztéseket véghezvinni. A kapcsolatoknak köszönhetően olyan
információkhoz juthattak, amelyekkel korábban nem rendelkeztek, iránymutatást kaptak,
hogy a fejlesztést milyen formában lehetne megvalósítani. A polgármester úr által
elmondottakat annyiban helyesbíti, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület nem is köthet más
sportszervezettel szerződést, csak a Békés megyei Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesülettel.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2017-től a labdarúgás sportág kiemelt utánpótlás-nevelési
feladatainak ellátására, szervezésére 12 regionális Utánpótlás-központ felállításáról hozott
döntést. A dél-keleti régió Utánpótlás-központjának a Békéscsaba Labdarúgó Akadémiát
választotta ki. A BLA egyetértett azzal, hogy Mezőhegyesen három éven belül utánpótlás
nevelési alközpont jöjjön létre. Elképzelhető, hogy a fejlesztések megvalósítására 2018. évben
támogatáshoz jut az egyesület. Tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzat költségvetése
nem tudná finanszírozni az egyesület fenntartását, működtetését. Megpróbálnak más irányba
elindulni, első lépésként egyrészt a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület, másrészt Tarpa
Nagyközség Önkormányzata segítségével. A mezőhegyesi labdarúgás utánpótlás-nevelés
alközpont kiépítésének elindításához e két megállapodás megkötése elengedhetetlen. Ezen
túlmenően fontos, hogy a kellő akarat is meglegyen. Rendkívül nagy költségű beruházás
valósulhat meg a sportpálya területén. A meglévő labdarúgó pálya felújítása mellett tervezik
egy fedett, műfüves pálya kialakítását. A műfüves pálya kialakítása vagy a sportpálya
területén, vagy az ÁMK épülete melletti területen történne. A fejlesztések elsősorban az
MLSZ támogatásától függően valósulnak meg, illetve különböző pályázatok kihasználásával.
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A felújítások nem az önkormányzat költségvetését fogják terhelni. Mivel a sportpálya az
önkormányzat tulajdonában van, a felújításokhoz szükség van a Testület hozzájárulására.
Mint arról korábban beszámolt, jelenleg kisebb felújításokat hajtanak végre a sportpálya
területén, pályázaton nyert, illetve az önkormányzattól kapott támogatásból. Reményei szerint
két-három év múlva a Mezőhegyesi Sportegyesület önállóan fenn tudja tartani magát. A
fejlesztésekkel az egyesület is hozzájárul a város fejlődéséhez.
Mitykó Zsolt polgármester: Fontos hangsúlyozni, hogy sem a Békéscsaba 1912 Előre
Sportegyesülettel, sem a Tarpa Nagyközség Önkormányzatával kötött megállapodások egyike
sem jár anyagi kötelezettségvállalással. Az önkormányzat annyiban érintett a két
sportegyesülettel és az akadémiával kötendő megállapodásban, hogy tulajdonosa a sportpálya
területének. A megállapodásban rögzítik, hogy az önkormányzat hozzájárul a sportpálya
területén megvalósítandó fejlesztésekhez. A sportélet fejlesztése fontos abból a szempontból,
hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság több milliárdos beruházásai mellett a város is
hozzájáruljon a maga szintjén a fejlesztésekhez.
Jeszenka Zoltán képviselő: A társasági adó támogatásokat nem lehet a Mezőhegyesi
Sportegyesületnek igénybe venni a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesületén keresztül?
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A TAO-s támogatások
elszámolása rendkívül szigorú rendszerben történik. Nagyon nagy lehetőség lenne a TAO-s
támogatásokban, hiszen amennyiben utánpótlás-nevelésre fordítják egy adott cég által fizetett
TAO összegét a támogatás tízszeresével támogatják az adott egyesületet. Sajnos azonban a
megyében egyre több cég megy csődbe, kevés azok száma, akik TAO-t fizetnek.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. által fizetendő – vélhetően
igen nagy összegű – TAO támogatást milyen indokok miatt nem lehet igénybe venni? A
tervezett beruházások ezekből a támogatásokból is megvalósulhatnak.
Rajos István alpolgármester: A TAO támogatások rendszere igen szigorú szabályok szerint
működik. Mezőhegyesen több olyan cég van, akik a társasági adójukat befizethetik a
Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület részére, úgy, hogy az egyesület egyik alközpontjának,
jelen esetben a Mezőhegyesi Sportegyesületnek címezik azt. A békéscsabai egyesület pénzt
nem, de eszközöket, felszereléseket juttathat a mezőhegyesi egyesületnek.
Jeszenka Zoltán képviselő: Időben meg kell kezdeni a TAO támogatásokra a pályázatok
előkészítését. A mezőhegyesi cégeket időben kellene értesíteni arról, hogy adójukkal
támogathatják-e a Mezőhegyesi Sportegyesületet. Fel kellene venni a cégekkel a kapcsolatot
és tájékoztatni Őket a lehetőségekről.
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A Mezőhegyesi Sportegyesület
eddigi fő támogatója a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. volt. A Zrt. a támogatás fejében
feltételeket szabott annak felhasználását, illetve bizonyos mértékig a működést illetően is,
elsősorban a felnőtt labdarúgó csapatra koncentrálódott a támogatás. A jövőben az egyesület
fő célja az utánpótlás-nevelés, majd azt követik azok a feladatok, amelyek az eddigiekben is
célként fogalmazódtak meg. A TAO támogatások felhasználási lehetőségei széleskörűek, de
minden esetben meg kell jelölni, hogy mire kívánják azt felhasználni. A TAO támogatások
odaítélése, a pályázatok elbírálása az MLSZ döntésétől függ.
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Mitykó Zsolt polgármester: Fontos, hogy az MSE kihasználja a TAO támogatás nyújtotta
lehetőségeket. Ennek érdekében célszerű megkeresnie a mezőhegyesi cégeket,
vállalkozásokat. A háromoldalú együttműködési megállapodás mutatja, hogy az MSE komoly
célokat tűzött ki maga elé, igen komoly energiát fektet bele az utánpótlás-nevelésbe, és
szándékában áll fejlesztéseket is végrehajtani. Az együttműködés eredményeiről,
tapasztalatairól az MSE elnöke évente beszámol a Testület előtt.
Rajos István alpolgármester: Fontos hangsúlyozni, hogy az utánpótlás-nevelés, a fejlesztés
az MSE minden szakosztályára vonatkozik, nem csak a labdarúgásra.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon
hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Posta utca 18. szám
alatti ingatlanon megvalósuljanak azon infrastruktúra fejlesztések a Mezőhegyesi
Sportegyesület beruházásában, amelyek biztosítják a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület
által előírt utánpótlás alközpont kialakításának feltételeit, valamint hatalmazza fel a
polgármestert a Békéscsaba 1912 Előre SE, a Mezőhegyesi SE és az önkormányzat között
létrejövő háromoldalú megállapodás aláírására az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, 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:
5/2017.(I.18.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Posta utca 18. szám (mezőhegyesi 151/1 hrsz.) alatti sporttelepen
létesítendő utánpótlás alközpont infrastruktúra fejlesztéséhez együttműködési
megállapodás kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőhegyesi 151/1 hrsz.-ú ingatlanon – amely természetben Mezőhegyes, Posta utca 18.
szám alatt van - megvalósuljanak azon infrastruktúra fejlesztések a Mezőhegyesi
Sportegyesület beruházásában, amelyek biztosítják a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület
által előírt utánpótlás alközpont kialakításának feltételeit.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Békéscsaba 1912 Előre SE, a
Mezőhegyesi SE és az önkormányzat között létrejövő háromoldalú megállapodás aláírására az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: az aláírásra - 2017. január 20.
2. napirendi
pont:
Önkormányzatával

Együttműködési

megállapodás

Tarpa

Nagyközség

Mitykó Zsolt polgármester: Tarpa Nagyközség Mezőhegyeshez hasonlóan egy határ menti
kistelepülés, ahol rendkívül jól működik az utánpótlás-nevelés rendszere. Ennek okán
felvették a kapcsolatot Tarpa Nagyközség Önkormányzatával, és egy személyes látogatás
alkalmával igyekeztek ötletet meríteni az ottani rendszerből. Tarpa Nagyközség
Önkormányzata hajlandó az együttműködésre, és a szakmai segítségnyújtásra. Tarpa
segítségével kapcsolatba kerülhetnek olyan szakemberekkel, sportpolitikusokkal, akik
segítséget nyújthatnak Mezőhegyesnek a sportfejlesztési elképzelései megvalósításában. A két
önkormányzat közötti megállapodás elsősorban az oktatás, a sport, a kultúra, a
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hagyományőrzés és az identitástudat-formálás területén történő kölcsönös együttműködésre
irányul. (Az együttműködési megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület kössön
együttműködési megállapodást köt Tarpa Nagyközség Önkormányzatával a két önkormányzat
kapcsolatainak erősítése céljából, elsősorban az oktatás, a sport, a kultúra, a nemzeti
hagyományőrzés, az identitástudat-formálás, valamint a gazdaság területén, 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:
6/2017.(I.18.) Kt. sz. határozat
Együttműködési megállapodás Tarpa Nagyközség Önkormányzatával
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
együttműködési megállapodást köt Tarpa Nagyközség Önkormányzatával (4931 Tarpa,
Kossuth Lajos u. 23.), a két önkormányzat kapcsolatainak erősítése céljából, elsősorban az
oktatás, a sport, a kultúra, a nemzeti hagyományőrzés, az identitástudat-formálás, valamint a
gazdaság területén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Mivel az ülésen bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és
Uj Zoltán képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell
döntenie, és az érintettek kérték ügyeik zárt ülésen való tárgyalását, ezért a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését, az ülésen való részvételt, és az ülést – 1510 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K. m. f.
Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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