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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. július 26. napján – 1500 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében 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,
Kolozsi József műszaki csoportvezető
Miykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Kerekes György képviselő jelezte távolmaradását.
Javaslatot tett a meghívóban ismertetett napirendek megvitatására:
1. Felber Józsefné határozott idejű közalkalmazotti kinevezése
2. A különböző TOP pályázatok előkészítését, közbeszerzését, nyilvánosság biztosítását,
marketing tevékenység végzését és Közösségi Beavatkozási Terv, valamint Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítését végző cégek kiválasztása
Bejelentések
Miykó 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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Felber Józsefné határozott idejű közalkalmazotti kinevezése
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egysége egyik
szociális gondozója várandós, egy ideje táppénzen van és a szülés után GYES-en lesz, ezért
az Ő munkaköre hosszabb ideig ellátatlan lesz. Mivel az intézményegységnél megnövekedett
az ellátotti létszám, és felhalmozódtak a feladatok, szükség van a helyettesítésére. Felber
József Zoltánné szakképzett, így alkalmas a feladat ellátására. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Felber József Zoltánnét 3 hónapnál hosszabb időre nem vehetik
fel?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Lehetséges a jövőben a jogviszony meghosszabbítása, de
egyelőre 3 hónap az ésszerű időtartam.
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Mitykó Zsolt polgármester: Van-e egyéb kérdés, észrevétel? Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nevezze ki Felber
József Zoltánné Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 1/B 4/15. szám alatti lakost közalkalmazotti
jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egysége házi segítségnyújtás
szakfeladatára, szociális gondozói munkakörbe, Varga Tiborné közalkalmazott
helyettesítésére, 2017. augusztus 1.-jétől határozott időre, három hónap időtartamra heti 40
órás teljes munkaidőben, és illetményét bruttó 172.288,- Ft/hó összegben állapítsa meg, mely
magába foglalja a garantált bérminimum – 161.000,- Ft/hó – valamint a kötelező szociális
ágazati összevont pótlék – 11.288,- Ft/hó – összegét, 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:
132/2017. (VII.26.) Kt. sz. határozat
Felber Józsefné határozott idejű közalkalmazotti kinevezése szociális gondozó
munkakörbe - Varga Tiborné helyettesítésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kinevezi
Felber József Zoltánné (Szül: Oláh Judit, Kapuvár 1964.07.10., an: Poros Erzsébet)
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 1/B 4/15. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba
Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociális Egysége házi segítségnyújtás szakfeladatára,
szociális gondozói munkakörbe, Varga Tiborné közalkalmazott helyettesítésére, 2017.
augusztus 1.-jétől határozott időre, három hónap időtartamra (2017. november 1.-jéig), heti 40
órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.
15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó 172.288,- Ft/hó összegben állapítja meg,
mely magába foglalja a garantált bérminimum – 161.000,- Ft/hó – valamint a kötelező
szociális ágazati összevont pótlék – 11.288,- Ft/hó – összegét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2017. augusztus 1.
2. napirendi pont: A különböző TOP pályázatok előkészítését, közbeszerzését,
nyilvánosság biztosítását, marketing tevékenység végzését és Közösségi
Beavatkozási Terv, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítését
végző cégek kiválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület korábban felhatalmazta a polgármestert, hogy a
különböző pályázatok esetében, a külső feladatok ellátására vonatkozóan legalább három
ajánlatot szerezzen be és azokat döntésre terjessze a Testület elé. A felhatalmazás alapján az
előterjesztésben ismertetett feladatok ellátására, azaz meghatározott TOP pályázatok
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közbeszerzési tevékenységének, nyilvánossága biztosításának feladatai, marketing és
kommunikációs szolgáltatások ellátására, pályázatok előkészítésére, továbbá Közösségi
Beavatkozási Terv, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére
árajánlatokat kértek be ezen feladatok ellátására alkalmas vállalkozásoktól. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az ajánlattételi felhívásra minden vállalkozás határidőben
megküldte az árajánlatát?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Hat különböző témakört érintően küldték meg a
vállalkozásoknak az ajánlattételi felhívást. Mindezeket az írásos előterjesztés részletesen
tartalmazza. Minden esetben a legkedvezőbb ajánlatot adó árajánlatának elfogadására tettek
javaslatot.
A közbeszerzési feladatok ellátására hét vállalkozásnak, vállalkozónak küldték meg az
ajánlattételi felhívást, amelyek közül kettő részéről nem érkezett árajánlat. Dr. Domján Ákos
ügyvéd és Dr. Magyar Balázs ügyvéd a felkérésre nem adott árajánlatot. Minden más témát
érintően határidőben és az előírásoknak megfelelően megérkeztek az árajánlatok.
A közbeszerzési feladatok ellátását illetően a legkedvezőbb ajánlatot Dr. Fodor András
ügyvéd úr adta, ajánlata 7.162.800,- Ft.
Krcsméri Tibor képviselő: Ezen összeg a pályázati támogatásból finanszírozható?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen. A közbeszerzési feladatok ellátásának költsége, illetve
minden egyéb kötelező feladat ellátásának költsége beépítésre került a pályázatba. Ebből
kifolyólag nem az önkormányzat költségvetését fogják terhelni.
Krcsméri Tibor képviselő: Azonban az ezen feladatok ellátására fordítandó költségek
csökkenteni fogják a beruházásra fordítható összegeket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden pályázat esetében – a kiírásnak megfelelően – előírtak
kötelezően ellátandó feladatokat, amelyek költségét be kellett építeni a pályázatba.
Meghatározásra került, hogy egy adott összegű támogatás mekkora része fordítható egy-egy
kötelező feladat ellátására. Ennek megfelelően készítették elő a pályázatokat, azok
költségvetését. Az is meghatározásra került, hogy egy-egy felújítás a támogatás hány
százalékát teheti ki. Ezen költségeken a későbbiekben sem lehet változtatni.
Krcsméri Tibor képviselő: Minél több kötelező elem szerepel egy-egy pályázatban, annál
kevesebb összeg jut felújításra.
Rajos István alpolgármester: A közbeszerzési feladatok ellátásának költségét például
minden pályázatba be kellett építeni. A beruházásra fordítható összeget ezen költség nem
csökkentheti. A pályázat teljes költségvetése tartalmazza a kötelezően ellátandó feladatok
költségét, és azok az összegek csak az adott feladatra fordíthatóak, másra nem használhatóak
fel.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázati kiírás értelmében a pályázatokkal
kapcsolatos elemek kötelező feladatok, amelyeket el kell végeztetnie az önkormányzatnak.
Pozitívum, hogy mindezen kötelező feladatok költségét 100 %-ban el lehet számolni a
pályázatban. Korábban volt olyan nyertes pályázata az önkormányzatnak, amely bizonyos
kötelező elemek költségét nem támogatta, azt saját költségvetésből kellett biztosítani.
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Rajos István alpolgármester: A beruházás költségét nem csökkentheti a kötelező elemek
költsége. A pályázati kritériumokban szerepel, hogy a kötelező elemek költsége, a beruházás
és az egyéb költségek mekkora részét tehetik ki a támogatásnak. Ennek megfelelően
készítették elő és nyújtották be a pályázatot.
Krcsméri Tibor képviselő: Nincs részletes információja arról sem, hogy a pályázati
támogatásból pontosan milyen felújításokat végeznek el az egyes intézményekben. A
lakosság tájékoztatása érdekében tisztában kell lennie a Testületnek is azzal, hogy pontosan
milyen beruházásokra kerül sor a TOP pályázatok által.
Rajos István alpolgármester: Jelen ülésen a Testületnek a kötelező feladatokat ellátó
gazdasági szereplők kiválasztásáról kell döntenie, többek között a közbeszerzési feladatot
ellátó személy kiválasztásáról is. A közbeszerzési eljárás keretében határozzák meg a pontos
műszaki paramétereket, amelyek alapján kérnek ajánlatokat és választják ki a leendő
kivitelezőt. Ezt követően tudnak részletes és pontos adatokkal szolgálni a kivitelezésre
vonatkozóan.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázatokat elkészítő cég, a Projektfelügyelet
Kft. a Testület által meghatározott projektötletek alapján készítette el a pályázatokat. A
pályázat elkészítésének költsége magába foglalta a szükséges műszaki tervezés, különböző
tanulmányok elkészítésének költségét. A központi óvoda esetében – mivel a tervezett
beruházás nem építési engedély köteles – nem kiviteli terveket, hanem egy egyszerűsített
műszaki tervet kellett elkészíttetni, és azzal benyújtani a pályázatot. Ezen műszaki terv
alapján készítették el a költségvetést. A részletes műszaki terveket, amely elkészítését
többszöri egyeztetés előzi meg, a közbeszerzési eljárás kiírásáig kell elkészíttetni. A
közbeszerzési feladatok ellátásával megbízott ügyvéd a Kft-vel egyeztetve készíti elő a
közbeszerzési ajánlattételi felhívást, amelyet megküld a lehetséges kivitelező cégeknek.
Folyamatosan dolgoznak a műszaki terveken, hogy azok kellően részletesek, a pályázati
feltételeknek mindenben megfelelőek legyenek. A Testület időközben kiválasztotta a műszaki
ellenőr személyét, aki az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva fogja ellenőrizni a
kivitelezéseket.
Krcsméri Tibor képviselő: A Testület tagjai kaphatnak egy olyan tájékoztató levelet,
amelyben részletesen leírásra kerül, hogy milyen műszaki felújításokat terveznek az egyes
intézményekben?
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a műszaki csoport vezetőjét, hogy aktualizálja a már
korábban ismertetett, TOP pályázati felújításokat tartalmazó táblázatokat, és azt küldje meg a
Testület tagjai részére.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Jelenleg három pályázat vonatkozásában kötötték
meg a támogatási szerződést. Ezen három pályázatra vonatkozóan tud elkészült műszaki
terveket és költségvetéseket rendelkezésre bocsátani. A többi pályázat esetében azért nincs
értelme most megküldeni a terveket, mert a tervezés még folyamatban van, azok nem
mutatnak pontos képet a felújításokról.
Krcsméri Tibor képviselő: Az nem jelent problémát, hogy a feladatot, amelynek elvégzésére
felkérik a gazdasági szereplőket, olyan pályázat írja elő, amelynek kapcsán még nincs döntés,
támogatási szerződés?
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Kolozsi József műszaki csoportvezető: A megbízott gazdasági szereplő csak abban az
esetben végzi el a feladatot, ha a támogatási szerződést az önkormányzat megköti a
támogatóval.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Több olyan egyeztetést, megbeszélést tartottak TOP pályázatok
kapcsán a Projektfelügyelet Kft-vel, a Kft. tervezőivel, szakembereivel, amelyre a Testület
tagjai is meghívást kaptak. Ezeken a megbeszéléseken meglehetősen kevesen vettek részt a
képviselők részéről. A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően minden egyes pályázat
esetében a Testület elé terjesztik a témát, tehát a képviselők pontos tájékoztatást kapnak a
felújítások részleteiről. Igyekeznek olyan megoldásokat találni, amellyel a lehető
legmagasabb összeget tudják felújításra fordítani, amely megfelel a pályázati kritériumoknak
és amely a lakosság számára is kedvező feltételeket biztosít. Ennek érdekében folyamatosak
az egyeztetések, a megbeszélések a szakemberekkel.
Rajos István alpolgármester: A Testület tagjainak azzal is tisztában kell lenniük, hogy egyegy elnyert pályázati támogatás milyen elemekből tevődik össze, és hogy miért akkora
összeget lehet konkrét felújításra fordítani.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Emlékei szerint nem egy alkalommal nyújtottak
tájékoztatást a pályázatokról, többek között arról is, hogy milyen felújítások várhatóak és
milyen kötelező elemekből tevődik össze a támogatás.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A rendelkezésükre álló támogatási szerződéseket,
tervdokumentációkat az ülés után haladéktalanul a Testület tagjai rendelkezésére bocsátják.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Szociális Egység, az I. számú Óvodai telephely és
az orvosi rendelő épületének tervdokumentációi és a hozzájuk kapcsolódó költségvetések
készültek el olyan szinten, amelyet rendelkezésre tudnak bocsátani. Javasolja, amennyiben
bárki a lakosság részéről érdeklődik a TOP pályázatokról, a várható felújításokról, irányítsák
a Polgármesteri Hivatalba, ahol készséggel állnak a rendelkezésükre.
Magyar Tibor képviselő: Tudomásul kell venni, hogy jelenleg a TOP pályázatokkal
kapcsolatos kérdések még rendkívül képlékenyek. Korábban arról kaptak tájékoztatást, hogy
komoly áremelkedések várhatóak az építőiparban, ami megnehezítheti a kivitelezéseket,
hiszen a költségvetést korábbi árak alapján készítették el. Emiatt vélhetően változtatásokat
kell eszközölni a terveken, a költségvetéseken. Elképzelhető, hogy lesznek olyan felújítási
elképzelések, amelyek nem kerülnek megvalósításra. Vannak pályázati előírások, amelyeknek
meg kell felelni, azokat teljesíteni kell. A tervek, a költségvetések az utolsó pillanatban, a
közbeszerzési eljárás megindítását közvetlenül megelőzően kerülnek véglegesítésre.
Vélhetően lesznek problémák a kivitelezéssel az áremelkedések miatt, hiszen elképzelhető,
hogy a vállalt felújításokat a rendelkezésre álló támogatásból nem tudják teljesíteni. Az
építőiparban rendkívül kevés olyan vállalkozás van, amely rendelkezik szabad kapacitással,
ezért miden lehetőséget meg kell ragadni, és mindenre oda kell figyelni azért, hogy a vállalt
feladatot határidőre teljesíteni tudják. Amennyiben határidőre nem tudnak teljesíteni, úgy a
támogatást vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A műszaki szakembereknek a pályázat
benyújtásához vázlattervek alapján kellett olyan részletes, tételes költségvetést készíteniük,
amelyet normál helyzetben kiviteli tervek alapján készítenek el. Ebből adódóan lehetnek
anomáliák, tehát nem kizárt, hogy a költségvetés alapján kért árajánlatok közül a
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legkedvezőbb ajánlat is magasabb összegű lesz, mint amekkora támogatást elnyert az
önkormányzat a felújításra. Számos egyeztetésre, megbeszélésre került már sor, és várhatóan
lesznek is még, annak érdekében, hogy a tervezett felújítások az elképzelések szerint
valósuljanak meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Várhatóan érik majd negatív kritikák az önkormányzatot a
felújítások miatt, tekintettel arra, hogy a lakosság esetlegesen más jellegű felújítást remél az
egyes pályázatok által. Ilyen például az I. számú óvoda épülete, ahol a felújítás elsősorban az
energetikai-, gépészeti- és fűtéskorszerűsítésre fog irányulni, nem olyan felújításra, amelyet a
szülők elvárnának. Az orvosi rendelő esetében a jogszabály kötelezően előírja a parkoló
meglétét, de azt a pályázati támogatásból nem tudják megvalósítani, ezért vélhetően saját
erőből kell megoldaniuk annak kivitelezését.
Rajos István alpolgármester: Fontos tisztában lenni azzal, hogy mely felújítási tételek
számolhatók el a pályázatban. A kivitelezés során a műszaki ellenőrnek mindenképpen az
önkormányzat érdekeit kell képviselnie. A közbeszerzési feladatok ellátásával szintén olyan
személyt kell megbízniuk, aki ismert, elismert, és megbízható, ezáltal együtt tud működni az
önkormányzattal. Fontos, hogy az ajánlattételi felhívás úgy kerüljön összeállításra, hogy az
abban szereplő felújítási előírások a kivitelező számára is vállalhatóak legyenek.
Mitykó Zsolt polgármester: Lehetőséget fog biztosítani személyes megbeszélésre a Testület
tagjainak azon pályázatokkal kapcsolatosan, amelyeknél már megkötötték a támogatási
szerződést. Számítani kell arra, hogy lesznek negatív kritikák. Sajnos azonban a pályázatok
sem fedeznek minden, amire szükség lenne az egyes intézményekben.
Kéri a további kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel további kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a hat különböző pályázati
feladatot illetően hozza meg döntését a Testület.
1. A TOP pályázatok közbeszerzését végző cég kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP
pályázatok közbeszerzési feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó
7.162.800,- Ft ajánlati árért – kérje fel a legkedvezőbb ajánlatot adó Dr. Fodor András
Ügyvédet, és kérje fel a polgármestert a szerződést megkötésére, 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:
133/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A TOP pályázatok közbeszerzését végző cég kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ajánlati lapon szereplő TOP
pályázatok közbeszerzési feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó
7.162.800,- Ft ajánlati árért - felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Dr. Fodor András
Ügyvédet (5600 Békéscsaba, Luther u. 12.). A benyújtani kívánt pályázatokhoz kapcsolódóan
az ajánlati lapon szereplő projektek közbeszerzését kell elkészíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozóval.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.
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2. A „Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című TOP-2.1.3-15-BS12016-00003 azonosító számú projekt és a „Mezőhegyes összefog - komplex program a
társadalmi befogadásért” című TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú projekt
marketing és kommunikációs szolgáltatásait végző cég kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A „Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című és a „Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi
befogadásért” című projekt vonatkozásában kötelező elem a marketing és kommunikációs
szolgáltatások ellátása. Az elmúlt ülésen a Testület döntött arról, mely három gazdasági
szereplőtől kér árajánlatot. Az ajánlatok a kért határidőre megérkeztek, és a legkedvezőbb
ajánlatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. adta, bruttó 2.235.200,- Ft ajánlati összeggel.
Ez az összeg a pályázatba beépíthető, 100 %-ban elszámolható.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
„Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen” és a „Mezőhegyes összefog komplex program a társadalmi befogadásért” című TOP projektek marketing és
kommunikációs szolgáltatások feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó
2.235.200,-Ft ajánlati árért – kérje fel a legkedvezőbb ajánlatot adó Dél-Békési Jövőkép
Nonprofit Kft-t, és kérje fel a polgármestert a szerződés megkötésére, 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:
134/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A „Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című TOP-2.1.3-15-BS12016-00003 azonosító számú projekt és a „Mezőhegyes összefog - komplex program a
társadalmi befogadásért” című TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú projekt
marketing és kommunikációs szolgáltatásait végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Csapadék- és belvíz-védelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú projekt és
a „Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért” című TOP-5.2.1-15BS1-2016-00010 azonosító számú projekt marketing és kommunikációs szolgáltatások
feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó 2.235.200,-Ft ajánlati árért felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.-t (5800
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.). A pályázatokhoz kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő
projektfeladatokat kell elvégezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.
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3. A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 azonosító számú projekt; a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 azonosító számú projekt; a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 azonosító számú
projekt; a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számú projekt; a TOP-4.3.1-15BS1-2016-00009 azonosító számú projekt és a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010
azonosító számú projekt kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását végző cég
kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A foglalkoztatás és az életminőség javítása
Mezőhegyesen - I. sz. óvoda óvodai energiahatékony felújítása, a Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen, az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Mezőhegyesen, a Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése és a
Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért című projektek estében
kötelezően előírt feladat a nyilvánosság ellátása. A Testület döntött arról, hogy a Békés
Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft-től, a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesülettől és a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft-től kér árajánlatot. Az ajánlatok a kért
határidőre megérkeztek. A legkedvezőbb ajánlatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. adta,
bruttó 1.210.000,- Ft ajánlati összeggel. Ez az összeg a pályázatba beépíthető, 100 %-ban
elszámolható.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
„Foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen - I. sz. óvoda óvodai
energiahatékony felújítása”, a „Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen”, az
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”, a „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen”, a „Mezőhegyes
leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” és a „Mezőhegyes összefog - komplex
program a társadalmi befogadásért” című TOP projektek kötelezően előírt nyilvánosság
biztosítása feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó 1.210.000,-Ft ajánlati
árért – kérje fel a legkedvezőbb ajánlatot adó Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.-t, és kérje
fel a polgármestert a szerződés megkötésére, 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:
135/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 azonosító számú projekt; a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 azonosító számú projekt; a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 azonosító számú
projekt; a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számú projekt; a TOP-4.3.1-15-BS12016-00009 azonosító számú projekt és a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú
projekt kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Foglalkoztatás és az
életminőség javítása Mezőhegyesen - I. sz. óvoda óvodai energiahatékony felújítása” című
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 azonosító számú projekt; a „Csapadék- és belvíz-védelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú projekt;
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” című TOP-4.1.1-15BS1-2016-00021 azonosító számú projekt; a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen” című TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számú
8

projekt; a „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” című TOP-4.3.115-BS1-2016-00009 azonosító számú projekt és a „Mezőhegyes összefog - komplex program
a társadalmi befogadásért” című TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú projektek
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon
szereplő bruttó 1.210.000,-Ft ajánlati árért - felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Dél-Békési
Jövőkép Nonprofit Kft.-t (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.). A pályázatokhoz
kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő projektfeladatokat kell elvégezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.
4. A TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” megnevezésű
benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési tevékenységek ellátását
végző cég kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” megnevezésű benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó projekt
előkészítési tevékenységek ellátására szükséges kiválasztani a gazdasági szereplőt. A
pályázati támogatással az önkormányzat tulajdonában lévő terület ipari parkká történő
alakítása, és közművel történő ellátása valósulhat meg. A Testület korábban már megbízta a
Kövimet Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t a tervdokumentáció elkészítésével. Jelen
ülésen a pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési tevékenységek ellátására kell felkérni a
legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást. A korábbi felhatalmazás alapján árajánlatot kértek a
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-től, a Kreatív
Tanácsadó Központ Kft-től és a Projektfelügyelet Kft-től. A legkedvezőbb ajánlatot bruttó
11.000.000,- Ft ajánlati összeggel a Projektfelügyelet Kft. adta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” megnevezésű benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó
projekt előkészítési tevékenységek ellátására – az ajánlati lapon szereplő bruttó 11.000.000,Ft ajánlati árért – kérje fel a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet Kft-t, és kérje fel a
polgármestert a szerződés megkötésére, 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:
136/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” megnevezésű
benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési tevékenységek ellátását
végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” megnevezésű benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó
projekt előkészítési tevékenységek ellátására – az ajánlati lapon szereplő bruttó 11.000.000,Ft ajánlati árért - felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest,
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Batsányi J. u. 28-32.). A pályázathoz kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő projektelőkészítő feladatokat kell elvégezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.
5. A TOP-1.1.3-16 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű benyújtani kívánt
pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési tevékenységek ellátását végző cég
kiválasztása
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A TOP-1.1.3-16 kódszámú „Helyi
gazdaságfejlesztés” megnevezésű felhívásra a Testület korábban már benyújtotta pályázatát,
de az elutasításra került. A pályázat – tekintettel arra, hogy a lehatárolt keret nem került
felhasználásra – újból kiírásra került, és az önkormányzatnak lehetősége van ismételten
benyújtani a pályázatát. Így az ehhez szükséges eljárásokat újra le kell folytatni. Jelen ülésen
a pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési tevékenységek ellátását végző céget kell
kiválasztania a Testületnek. Ehhez árajánlatot kértek három gazdasági szereplőtől. A felkért
cégek az alábbi ajánlatokat adták: I. MF Első Magyar Farmenergia Zrt. bruttó 9.400.000,- Ft,
a Tarna ’91 Kft. bruttó 9.000.000,- Ft, a Projektfelügyelet Kft. bruttó 8.680.000,- Ft. A
vállalkozások közül összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Projektfelügyelet Kft. adta.
Csak abban az esetben kerül a megbízás teljesítésre, és a megbízási díj kifizetésre, ha a
pályázat pozitív elbírálásban részesül. Ez az összeg a pályázatba beépíthető, 100 %-ban
elszámolható.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a „Helyi
gazdaságfejlesztés” megnevezésű benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó projekt
előkészítési tevékenységek ellátására – az ajánlati lapon szereplő bruttó 8.680.000,- Ft ajánlati
árért – kérje fel a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet Kft-t, és kérje fel a
polgármestert a szerződés megkötésére, 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:
137/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A TOP-1.1.3-16 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű benyújtani kívánt
pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési tevékenységek ellátását végző cég
kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16 kódszámú
„Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó projekt
előkészítési tevékenységek ellátására – az ajánlati lapon szereplő bruttó 8.680.000,- Ft ajánlati
árért - felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest, Batsányi
J. u. 28-32.). A pályázathoz kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő projekt-előkészítő
feladatokat kell elvégezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.
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6. A TOP-521-15-BS1-2016-00010 azonosító számú, „Mezőhegyes összefog - komplex
program a társadalmi befogadásért” című pályázat keretében Közösségi Beavatkozási
Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére való felkérés
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Közösségi Beavatkozási Terv és Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítése kötelező a TOP-521-15-BS1-2016-00010 azonosító
számú, „Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért” című pályázat
esetében. Amennyiben ezt nem készíttetik el, úgy a pályázaton nem indulhat az
önkormányzat. Ugyanezen feladat ellátása kötelező a TOP-4.3.1-15 kódszámú, Leromlott
városrészek rehabilitációja, illetve a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Mezőhegyesen
elnevezésű pályázatok esetében is. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet kötelezően előírja az
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészíttetését. Az önkormányzat ezen pályázat
keretében el tudná készíttetni a Stratégiát, tehát nem a saját költségvetését terhelné. A
Közösségi Beavatkozási Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére
árajánlatot kértek három gazdasági szereplőtől. A felkért cégek az alábbi ajánlatokat adták:
Mentor Menedzsment Kft. bruttó 7.250.430,- Ft, a K and K Tax Audit Kft. bruttó 7.194.550,Ft, a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. bruttó 6.788.150,- Ft. A
vállalkozások közül összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Békés Megyei Vállalkozási és
Fejlesztési Nonprofit Kft. adta. Ez az összeg a pályázatba beépíthető, 100 %-ban
elszámolható.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
„Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért” című pályázat
keretében Közösségi Beavatkozási Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia
elkészítésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó 6.788.150,- Ft ajánlati árért – kérje fel a
legkedvezőbb ajánlatot adó Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft-t, és kérje
fel a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással, 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:
138/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A TOP-521-15-BS1-2016-00010 azonosító számú, „Mezőhegyes összefog - komplex
program a társadalmi befogadásért” című pályázat keretében Közösségi Beavatkozási
Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére való felkérés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-521-15-BS1-2016-00010
azonosító számú, „Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért” című
pályázat keretében Közösségi Beavatkozási Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia
elkészítésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó 6.788.150,- Ft ajánlati árért - felkéri a
legkedvezőbb ajánlatot adó Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft-t (5600
Békéscsaba, Árpád sor 18.). A pályázathoz kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő Közösségi
Beavatkozási Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentumokat kell
elkészíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a napirendhez kapcsolódóan további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A leromlott városi területek elnevezésű TOP-os pályázatban utak
felújítására lenne-e esetleg lehetőség?
Rajos István alpolgármester: A „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált
fejlesztése” című TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú projektben szegregációs
területet kellett kijelölni, amely Mezőhegyes esetében csak 47. major lehetett. A pályázati
kiírás értelmében csak a szegregáción belüli területen lehet útfelújítást végezni.
Mitykó Zsolt polgármester: Emellett ezen pályázaton belül belterületen, önkormányzati
területen van lehetőség olyan lakóépületek megépítésére, amelyekbe a szegregációs területről
költöztethetnek be családokat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: 47. major, mint szegregációs terület a KSH felmérése alapján
került kijelölésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel a napirendre vonatkozóan további kérdés nem volt, kéri,
akinek jelen ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Bejelentések
1. Lakossági jelzések
Uj Zoltán képviselő: Több lakossági jelzés érkezett a 21. major felé vezető út rendkívül rossz
állapota miatt. Kinek a tulajdonában van az út? Amennyiben önkormányzati tulajdonú, úgy
van-e az önkormányzatnak lehetősége az út felújítására?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A 21. majori út a Magyar Állam tulajdonában van. Ismerik a
problémát, már több irányból is jelezték azt. Mivel több jelzés is érkezett, egyeztetett az út
kezelőjével, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel. Az út az önkormányzat
segítségével felújításra kerül. Amint lesz az önkormányzatnak szabad kapacitása, megkezdik
az út felújítását, kátyúzását.
Uj Zoltán képviselő: 21. majort érinti az a probléma is, hogy akadozik az ivóvízellátás. Kéri,
hogy ezen probléma megoldása érdekében is egyeztessenek a Zrt-vel, mivel az ivóvízrendszer
üzemeltetője a Zrt.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ezen problémát felé még nem jelezték. Felveszi a kapcsolatot e
kérdésben is a Zrt-vel.
2. A 97/2017. (V.24.) kt. sz. határozat módosításáról
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Képviselő-testület a 2017. május 24.-ei ülésén döntött arról,
engedélyezi, a Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft-nek, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. szám alatti ingatlanban székhelyet, a
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 1. szám alatti ingatlanban telephelyet jegyeztessen be a
cégbíróságon. A cégbírósági eljárás során a cégnél névváltoztatást kellett végrehajtani, a cég
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új neve a Békés Kémény és Légtechnikai Kft. Ennek okán módosítani szükséges a 97/2017.
(V.24.) kt. sz. határozatot.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa a
Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft. részére történő székhely és telephely bejegyzésének
hozzájárulásáról szóló 97/2017.(V.24.) Kt. sz. határozatának első mondatát annak
megfelelően, hogy a Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft. neve Békés Kémény és
Légtecnikai Kft. névre módosul, 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:
139/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
A Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft. részére történő székhely és telephely
bejegyzésének hozzájárulásáról szóló 97/2017.(V.24.) Kt. sz. határozat módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Hegyesi Kémény és
Légtechnikai Kft. részére történő székhely és telephely bejegyzésének hozzájárulásáról szóló
97/2017.(V.24.) Kt. sz. határozatának első mondatát:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a megalakuló BÉKÉS KÉMÉNY
ÉS LÉGTECHNIKAI Kft. az önkormányzat tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 22. szám alatti ingatlanban székhelyet, a Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 1. szám alatti
ingatlanban telephelyet jegyeztessen be a cégbíróságon.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. Tájékoztatás a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kéréséről
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kérelméről.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez. A kérelem kellő előkészítést igényel, ezért jelen
ülésre döntésre nem terjesztették be. Előkészítést követően, a bizottság véleményét kikérve,
döntésre a Testület elé terjesztik a témát. A Zrt. kérelmét tartalmában ismertette: „A Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30., cégjegyzékszám:
0410-001421), a korábbi szóbeli egyeztetés alapján az alábbi kéréssel fordul a Képviselőtestülethez:
1. Mezőhegyes Város Önkormányzata szíveskedjen hozzájárulni a Mezőhegyes 0806/5
hrsz. szántó megosztásához.
2. Szíveskedjen hozzájárulni, hogy a megosztás után a most épülő gabona-feldolgozó
üzem területe mellett keletkező 806/9 hrsz-ú szántón a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. ipari utat építhessen.
3. Szíveskedjen szándéknyilatkozatba foglalni azt, hogy az említett út elkészülte után, a
806/9 hrsz-ú ingatlant Mezőhegyes Város Önkormányzata a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. részére eladja.
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Az ipari út építése során felmerülő mindennemű költséget a beruházó Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. viseli.”
Az építendő üzem mellé tervezendő út megtervezését és kivitelezését is a Zrt. vállalja, azt
használja mindaddig, amíg az ipari park ki nem épül. A Zrt. az üzem megépítését pár hónapon
belüli időpontra tervezi, amely működéséhez, kiszolgálásához szükség van az útra. A Zrt.
ezen kérését már szóban jelezte egy korábbi megbeszélés alkalmával, amelyen részt vett a
polgármester úr, az alpolgármester úr, és a jegyző úr is.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az érintett területen kialakítandó út miatt módosítani szükséges
a Helyi Építési Szabályzatot. Ennek érdekében az eljárás megindításához felkérték
Mezőhegyes város főépítészét. Az eljárás előkészítése, elindítása időt igényel, így a témát
testületi döntésre egy későbbi ülésre terjesztik elő.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Jelen ülésen döntött a Testület az „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” megnevezésű pályázat elkészítését végző cég személyéről. Fontos,
hogy a pályázatot a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel történő egyeztetésnek
megfelelően készítsék el, az illeszkedjen a létesítendő üzemhez. Felmerült annak kérdése is,
hogy a leendő ipari terület közműellátására vonatkozó terveket kinek a nevében készítse el a
tervező cég. A pályázat előkészítése során nagyon fontos, hogy egyeztessenek a Zrt.
szakembereivel.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
4. Részvétnyilvánítás
Mitykó Zsolt polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a Testületet, hogy 2017. július 25.
napján hosszú, súlyos betegség következtében elhunyt az Orosházi Kórház nyugalmazott
orvos igazgatója, Dr. Mlinarics József. A doktor úr 2017. márciusában a Békés Megyei
Közgyűlés Elnökének kitüntetését vehette át a Mezőhegyesre kihelyezett ünnepi közgyűlés
alkalmával. Javasolja, hogy a Testület határozattal fejezze ki részvétét a családnak és a kórház
vezetőségének.
Kéri a Testület tagjait, aki egyetért a javaslatával, 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:
140/2017. (VII.26.) kt. sz. határozat
Részvétnyilvánítás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a 2017.
július 25. napján elhunyt Orosházi Kórház nyugalmazott orvos igazgatója, Dr. Mlinarics
József hozzátartozóinak és az Orosházi Kórház vezetőségének.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek jelen ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka
Zoltán és Magyar Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, az ülésen való részvételt, és az ülést – 1600
órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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