Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
12/R/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. május 17. 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, Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Deli Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Kolozsi József műszaki csoportvezető
Miykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Deli Zoltán és Zsóriné Kovács Márta képviselők jelezték távolmaradásukat. Magyar
Tibor képviselő nem jelezte távolmaradását, vélhetően később érkezik az ülésre. Javaslatot tett az
alábbi napirend megvitatására:
1. A TOP-1.1.1 kódszámú, Ipari parkok fejlesztésére kiírt pályázathoz szükséges terveket
elkészítő cég kiválasztása
Bejelentések
Miykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a napirendet
illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt napirenddel
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: A TOP-1.1.1 kódszámú, Ipari parkok fejlesztésére kiírt pályázathoz
szükséges terveket elkészítő cég kiválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: Mint ismert, az önkormányzat 2015. évben szerződést kötött a
Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft-vel a TOP pályázatok,
projektek előkészítésére, ezen belül többek között a tervezésre, műszaki tervek elkészítésére,
mérnöki tevékenységre. A szerződés értelmében minden olyan projektet illetően, ahol mérnöki
tevékenységre van szükség, a Kft. bízza meg a mérnöki feladatok ellátásra alkalmas vállalkozást.
Ezen tevékenység ellátásáért fizetendő díj a projekt előkészítési költségének – ami 5 % – 1,5 %-a,
ami elszámolható a pályázatban. Korábban tájékoztatta a Testületet arról, hogy annak érdekében,
hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tervezett beruházását elősegítse, és az
előkészítő folyamatot felgyorsítsa az önkormányzat, megkeresték a TOP pályázatok
előkészítésével megbízott Projektfelügyelet Kft-t., a Ipari Parkok, Iparterületek fejlesztésére
benyújtandó TOP pályázattal kapcsolatosan. Kérték a Kft-t, hogy ezen pályázat kapcsán adja át
az önkormányzatnak a mérnök kiválasztásának a lehetőségét, és ezzel együtt az ezen
tevékenységre fordítható 1,5 % költség saját hatáskörbe vonásához járuljon hozzá. Tájékoztatja a
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Testületet, hogy a Projektfelügyelet Kft. az önkormányzat megkeresésére az alábbi nyilatkozatot
tette: (a nyilatkozatot tartalmában ismertette)
„1) A Projektfelügyelet Kft. és Mezőhegyes Város Önkormányzata között 2015. augusztus 10-én
létrejött együttműködési megállapodás alapján a Projektfelügyelet Kft. jogosult előkészíteni
Mezőhegyes Város Önkormányzata azon projektjeit, amelyeket a Széchenyi 2020 program
keretében kíván a város benyújtani, és amelyek előkészítésére a Projektfelügyelet Kft.
kiválasztásra kerül.
2) 2016. márciusában Mezőhegyes Város Önkormányzata képviselői megkeresték a Kft-t, hogy a
település a TOP-1.1.1-16 megjelölésű pályázati ablakra pályázatot kívánnak benyújtani. A
településvezetők előzetes információt kértek, hogy amennyiben a tervezési tevékenységet az
önkormányzat végeztetné el, és ezért az előkészítési költség 5 %-ából az önkormányzat 1,5 %-ot
(az előkészítési költség 30 %-át) saját hatáskörébe vonná, akkor ezt a Projektfelügyelet Kft.
összeegyeztethetőnek tartaná-e az 1.) pontban hivatkozott együttműködési megállapodással.
3) Felek az 1) pontban hivatkozott együttműködési megállapodás 7) pontjában megjelölték a
nyilatkozatra jogosult partnereket.
4) Alulírott Kiss Tamás a 3) pontban megjelölt felhatalmazás alapján nyilatkozom, hogy a
Projektfelügyelet Kft. az együttműködési megállapodásban foglaltakkal összeegyeztethetőnek
ítéli meg ebben az esetben az önkormányzat szándékát és eljárását.” A nyilatkozat értelmében a
Kft. semmiféle kártérítési igénnyel nem fog élni az önkormányzat irányába. A TOP -1.1.1
kódszámú, Ipari parkok fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához előzetes engedélyezési és
felmérési tervekre van szükség, valamint részletes, tételes költségvetésre, így a korábbi testületi
felhatalmazás alapján árajánlatot kértek három, erre a feladatra alkalmas gazdasági társaságtól.
Az ajánlatok megérkeztek, a kiválasztásra nincs a Testület részéről felhatalmazása, ezért jelen
ülésen kell azt megtenni. A következő ajánlatok érkeztek: a Transzprojekt Kft., ajánlata a nettó
beruházási költség 2 %-a + ÁFA, a Berpromer Mérnöki és Szolgáltató Kft., ajánlata a nettó
beruházási költség 1,9 %-a + ÁFA, valamint a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.,
ajánlata a nettó beruházási költség 1,5 %-a + ÁFA. A három árajánlat közül összességében a
KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Javasolja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági társasággal kössön a Testület tervezői szerződést. A
KÖVIMET Kft. nyilatkozata értelmében összehangoltan fog folyni a munka a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tervezett beruházásának mérnöki tevékenységét végző
szakembereivel, a terveket illetően folyamatos egyeztetésekre fog sor kerülni. Kéri a kérdéseket,
észrevételeket, véleményeket, esetleges más javaslatot. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény, más
javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a mezőhegyesi Ipari Park
megvalósítására benyújtandó TOP-1.1.1 kódszámú pályázat benyújtása céljából készítendő
tervdokumentáció elkészítésével bízza meg a legkedvezőbb ajánlatot adó Kövimet Mérnöki
Tervező és Szolgáltató Kft-t, az általa ajánlott nettó beruházási költség 1,5 %-a + ÁFA összegű
tervezői díjért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
81/2017.(V.17.) Kt. számú határozat
A TOP-1.1.1 kódszámú, Ipari parkok fejlesztésére kiírt pályázathoz szükséges terveket
elkészítő cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi Ipari Park megvalósítására benyújtandó
TOP-1.1.1 kódszámú pályázat benyújtása céljából készítendő tervdokumentáció elkészítésével
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Kövimet Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t (címe:
Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. ).
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A tervezői díját az ajánlatnak megfelelően a nettó beruházási költség 1,5 %-a + ÁFA összegben
állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: A döntés meghozatala azért a mai napon vált szükségszerűvé, mert
a holnapi nap folyamán Lázár János, Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úr részt vesz a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. igazgatótanácsának ülésén. A Zrt. vezérigazgatója,
Pap István Tibor Úr tájékoztatni tudja a Miniszter Urat, hogy az önkormányzat részéről minden
olyan feladat megoldásra került, amelyet elvárásként támasztottak az önkormányzat felé, és hogy
a Zrt. és az önkormányzat között harmonikus és gyors az együttműködés.
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. évben is megrendezésre kerül az „Ötszínvilág” elnevezésű
kreatív játszóház, mely az Önkormányzat Szociális Egysége szervezésében valósul meg. A
korábbi években támogatók segítették a játszóház megszervezését. Az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet, amelyre a
Szociális Egység be kívánja nyújtani a pályázatát. Így az idei évben lehetőség nyílik arra, hogy az
Erzsébet programon keresztül támogatást nyerjenek az „Ötszínvilág” elnevezésű kreatív
játszóház és a Hagyományőrző tábor megszervezéséhez. A pályázat 100 %-os állami
támogatottságú, és az Alapítvány felügyeli az egész pályázati rendszert. A táborok az
Önkormányzat Szociális Egysége és az ÁMK Közművelődési Intézményegysége közös
együttműködésével valósul meg. Kéri a Testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához. Kéri a
kérdéseket, észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális
Egysége pályázatot nyújtson be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által
meghirdetett Napközi Erzsébet-tábor elnevezésű pályázati felhívásra, és hatalmazza fel a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására, és intézkedések megtételére, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
82/2017.(V.17.) Kt. számú határozat
Hozzájárulás Napközi Erzsébet-tábor elnevezésű pályázat benyújtásához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Mezőhegyes Város
Önkormányzata Szociális Egysége pályázatot nyújtson be az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett Napközi Erzsébet-tábor elnevezésű pályázati
felhívásra, az „Ötszínvilág” elnevezésű kreatív játszóház és a Hagyományőrző tábor
megszervezése, lebonyolítása érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert, mint kötelezettségvállalót a szükséges nyilatkozatok aláírására, és
a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Magyar Tibor képviselő megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek rendkívüli ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy a József Attila ÁMK pályázatot
szeretne benyújtani. A pályázat kidolgozott dokumentumai egy későbbi testületi ülés napirendjét
fogják képezni. A pályázat 100 %-ban állami támogatottságú, nem kell hozzá önerőt biztosítani.
A megpályázni kívánt összeg hozzávetőlegesen 13 millió Ft. A pályázati támogatás lehetőséget
biztosítana az ÁMK épülete mellett egy kisebb közösségi terület felújítására, térburkoló kővel
történő ellátására. Amennyiben a pályázat megengedi, úgy a térburkoló követ az önkormányzat
biztosítaná, illetve a kivitelezési munkálatokat is az önkormányzat végezné el.
Mitykó Zsolt polgármester: Ezen pályázati lehetőségről vélhetően már a rendes testületi ülést
megelőző együttes bizottsági ülésen tájékoztatást tudnak nyújtani.
Az együttes bizottsági ülésre meghívást kap Krisztován Anna, a Dél-Békés Mezőgazdasági
Termelőiért Közhasznú Alapítvány Elnöke, aki tájékoztatást fog nyújtani az „Esély Otthon”
elnevezésű pályázati felhívásról. Kéri, akinek rendkívüli ülésen bejelentenivalója, kérdése van,
azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Van arra lehetőség, hogy a Kollégium főbejárata előtti területet az
önkormányzat által gyártott térburkoló kövekből felújítsák? A bejárat előtti terület rendkívül
balesetveszélyes.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Megvizsgálják a kérést, de az önkormányzat jelenleg nem
rendelkezik kellő mennyiségű térburkoló kővel. A térburkoló kő bevizsgáltatása 600.000,- Ft-ba
került, ezért értékesíteni kellett a legyártott térburkoló kő meghatározott részét, hogy megtérüljön
annak költsége. Ettől függetlenül megnézik, hogy milyen formában tudják a problémát orvosolni.
Mitykó Zsolt polgármester: Megérkezett Túrkeve meghívója a Kevi Juhászfesztiválra. Kéri, aki
teheti, vegyen részt rajta. Kéri, akinek jelen ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és
Kerekes György képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, az ülésen való részvételt, és az ülést – 740 órakor –
berekesztette.
K. m. f.
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