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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. január 30. napján – 730 órai kezdettel –
a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Jeszenka
Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Deli Zoltán, Magyar Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, 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. Deli Zoltán és Magyar Tibor képviselő urak távolmaradásukat előzetesen
jelezték. Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. EFOP-1.5.3-16 kódszámú és EFOP-3.9.2-16
részvételről
2. A Jövő Építők TDM-hez való csatlakozásról

kódszámú

pályázatokon

történő

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 egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.

1. napirendi pont: EFOP-1.5.3-16
pályázatokon történő részvételről

kódszámú

és

EFOP-3.9.2-16

kódszámú

Mitykó Zsolt polgármester: A 2017. január 25-ei rendes ülésen tájékoztatta a Testületet
arról, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, és Battonya Város Önkormányzata is
pályázatot kíván benyújtani az EFOP 153–16 és EFOP 392-16 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben című pályázati kiírásra. A program megvalósításához
konzorciumpartnereket kerestek, és kérték, hogy amennyiben Mezőhegyes Város
Önkormányzata részt venne a partnerségben, szándéknyilatkozattal jelezze azt. A
szándéknyilatkozatokat aláírta. A támogatás mértéke maximum 500 millió Ft. A
konzorciumok vezetői Mezőkovácsháza és Battonya. A pályázati kiírás a humán kapacitások
területi különbségeinek csökkentése érdekében megvalósuló projektötleteket támogatja,
melyen olyan konzorciumok indulhatnak, melyben legalább 5 önkormányzati konzorciumi
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partner szerepel és a konzorcium vezető települése fel van sorolva a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm.
rendelet mellékletében. Mivel Mezőhegyes nincs felsorolva a mellékletben, kizárólag
konzorciumi partnerként csatlakozhat. Arról, hogy Mezőhegyesen milyen projektek
valósulhatnak meg a pályázat pozitív elbírálása esetén, később kapnak információt. A
pályázatokat a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft. készíti
el. A pályázatok benyújtását megelőzően a Testületnek határozattal kell döntenie arról, hogy
konzorciumi tagként csatlakozik a pályázathoz.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a pályázatot illetően, azt tegye meg. (Az
előterjesztések és a tájékoztatók a pályázati felhívásokról a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület csatlakozzon a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz, melyben konzorciumi
tagként vegyen részt, 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:
16/2017.(I.30.) Kt. számú határozat
A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázaton való részvételről
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz történő csatlakozásról, melyben
konzorciumi tagként kíván részt venni;
2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon
a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című,
EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati kiírásra Battonya Város Önkormányzata által
benyújtandó pályázathoz, melyben konzorciumi tagként vegyen részt, 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:
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17/2017.(I.30.) Kt. számú határozat
A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázaton való részvételről
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati kiírásra Battonya Város
Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz történő csatlakozásról, melyben
konzorciumi tagként kíván részt venni;
2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerű
2.napirendi pont: A Jövő Építők TDM-hez való csatlakozásról
Mitykó Zsolt polgármester: A Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület a dél-békési
kistérség idegenforgalmának fellendítéséért, a helyi turizmus fejlesztéséért jött létre. A
Testület korábban már két alkalommal is jelezte csatlakozási szándékát a TDM irányába,
azonban a tagfelvételre nem került sor. 2017. évben a korábbiaknál is több és nagyobb
volumenű pályázati lehetőségek lesznek az Egyesület előtt. Az egyesületi tagság feltétele
önkormányzat esetében, hogy a tag köteles az állami támogatással növelt idegenforgalmi
adója 41 %-ával megegyező támogatást vagyoni hozzájárulásként megfizetni az Egyesület
részére. Az Egyesület az önkormányzat által megfizetett hozzájárulást a város idegenforgalmi
marketingjére használja fel, a település által meghatározott feltételek szerint.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat által fizetendő vagyoni hozzájárulás mértéke
az előző évi adatok alapján hozzávetőlegesen 700.000,- Ft lesz. Az önkormányzat által
megfizetett hozzájárulás felhasználásáról a település dönt, de az kizárólag turisztikai célokra
történhet. A hozzájárulás összege tehát valamilyen formában megtérül a településnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az
Egyesülethez történő csatlakozást illetően, azt tegye meg. (Az előterjesztés, az Egyesület
tájékoztatója és alapszabálya a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület csatlakozzon a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú
Egyesülethez, az egyesület tagjaként vegyen részt a 2014-2020. közötti programozási
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, a csatlakozással vállalja a tagdíj
megfizetését a turisztikából származó forgalmával arányos mértékben, a támogatással növelt
idegenforgalmi adó 41%-ával megegyező mértékben, valamint a tagság fennállásáig vállaljon
kötelezettséget arra, hogy a jövőben is a költségvetésében tervezi és biztosítja a tagdíj
megfizetését, 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:
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18/2017.(I.30.) Kt. számú határozat
Csatlakozás a Jövő Építők TDM Közhasznú egyesülethez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Jövő Építők
Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülethez.
A TDM-hez történő tagként való csatlakozással részt kíván venni az egyesület 2014-2020.
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban.
Az egyesület alapszabályát, az abban foglaltakat megismerte, azzal egyetért és az egyesület
tagjaként 2017. évben a tagdíjat a turisztikából származó forgalmával arányos mértékben, a
támogatással növelt idegenforgalmi adó 41%-ával megegyezően a költségvetésében biztosítja.
A tagság fennállásáig kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben is a költségvetésében tervezi
és biztosítja a tagdíj megfizetését.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a határozat továbbítására 2017. február 1.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Mivel az ülésen bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és
Uj Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, az ülésen való részvételt, és az ülést – 740 órakor
– berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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