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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. augusztus 24. napján – 1300 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, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi vezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. A Képviselő-testület tagjai és az érintettek megkapták az írásos előterjesztéseket.
Az alábbi napirendi pontokkal kéri kiegészíteni az előzetesen megküldött napirendet: 3.
Alpolgármester felhatalmazása a TOP-5.3.1-16. kódszámú, „A helyi identitás és kohézió
erősítése” című pályázattal kapcsolatosan; 4. Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi
gyakorlaton résztvevők részére. A meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását
követően bejelentések között ismerteti azokat a témákat, amelyek a testületi ülést közvetlenül
megelőzően érkeztek. Fentieknek megfelelően javaslatot tett az alábbi napirendek
megvitatására:
1. Ingatlan hasznosítás – értékesítés (szóbeli előterjesztés)
2. Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen és a Mezőhegyes összefog komplex program a társadalmi befogadásért című TOP projektek marketing és
kommunikációs szolgáltatások ellátásáról szóló korábbi döntés visszavonásáról és új
ajánlatok megkéréséről
3. Alpolgármester felhatalmazása a TOP-5.3.1-16. kódszámú, „A helyi identitás és
kohézió erősítése” című pályázattal kapcsolatosan
4. Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevők részére
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, azt tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a
javasolt napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy a 1. napirendi pont – az ingatlan
hasznosítás - értékesítés – önkormányzati vagyont érintő kérdés, amely kérdésben a
Testületnek döntenie kell, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján zárt ülés elrendelését
javasolja. Ezen túlmenően, kérelem érkezett önkormányzati földterületek bérletével
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kapcsolatosan, ami bár még nem igényel jelen ülésen döntést, javasolja, hogy ezen kérdést is
zárt ülésen tárgyalja a Testület.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Mötv. vonatkozó rendelkezései
értelmében az önkormányzat vagyonával való rendelkezésre hivatkozással, az önkormányzati
ingatlan hasznosításáról – értékesítéséről, valamint önkormányzati földterületek bérletéről
szóló napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendeljen el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
152/2017.(VIII.24.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a vagyonával való rendelkezésre
hivatkozással, az önkormányzati ingatlan hasznosításáról – értékesítéséről, valamint
önkormányzati földterületek bérletéről szóló téma tárgyalására zárt ülést rendel el. A zárt
ülésre a nyílt ülés megszakításával kerül sor.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
Zárt ülést követően
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (3) bekezdésében foglaltakra – miszerint a zárt ülésen
hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános – tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Testület
a 2017. augusztus 24.-ei zárt ülésén arról döntött, hogy értékesíteni kívánja a Mezőhegyes 1
hrsz-on lévő, természetben 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11. szám alatti, korlátozottan
forgalomképes ingatlanát.
2. napirendi pont: Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen és a
Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért című TOP
projektek marketing és kommunikációs szolgáltatások ellátásáról szóló korábbi
döntés visszavonásáról és új ajánlatok megkéréséről
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 134/2017. (VII.26.) kt. sz. határozatában úgy
döntött, hogy a csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen című TOP-2.1.3-15BS1-2016-00003 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 szolgáltatások feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon
szereplő bruttó 2.235.200,- Ft ajánlati árért - felkéri a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft-t.
A Kft. azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a közelmúltban egyidejűleg igen sok
pályázati menedzseri feladatot vállalt, melyek ellátását nem tudja hatékonyan, a nyertes
pályázó érdeksérelme nélkül elvégezni, ezért az előbb említett elnyert munkát visszaadja.
Kéri, hogy a cég döntését a Testület vegye tudomásul és a megbízásra irányuló határozatot
vonja vissza. Annak érdekében, hogy a támogatási szerződésben vállalt marketing és
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kommunikációs szolgáltatások biztosítására vonatkozó kötelezettségeket teljesíteni tudják,
szükséges másik vállalkozás kiválasztása. Javasolja, hogy az említett TOP pályázatok
marketing és kommunikációs szolgáltatások feladatainak elvégzésére kérjenek be
árajánlatokat ezen speciális feladatra alkalmas, megfelelő referenciával rendelkező
vállalkozásoktól, továbbá annak érdekében, hogy meggyorsítsák a munkát, a beérkezést
követően hatalmazza fel a polgármestert a képviselő-testület, hogy a megfelelő referenciát
igazoló, a munkákra a legkedvezőbb árat ajánló vállalkozóval kösse meg a szerződést. Az
alábbi, megfelelő referenciával rendelkező vállalkozásoktól javasolja megkérni az árajánlatot:
- Kreatív Tanácsadó Központ Kft (4100 Berettyóújfalu, Bartók B. u. 10.)
- Health Projekt Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 46.)
- Projektdekor Kft. (4100 Berettyóújfalu, Margitta u. 10.)
Kéri a kérdéseket, véleményeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vonja
vissza a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003, és a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító
számú projektek marketing és kommunikációs szolgáltatások feladatainak elvégzésére a DélBékési Jövőkép Nonprofit Kft. kiválasztásáról szóló 134/2017. (VII.26.) kt. sz. határozatát,
kézfelnyújtással jelezze
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
154/2017.(VIII. 24.) kt. sz. határozat
Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen című TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 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 szolgáltatásainak ellátásáról szóló 134/2017. (VII.26.) kt. sz.
határozat visszavonása
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 – a
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) kiválasztásáról
szóló 134/2017. (VII.26.) kt. sz. határozatát visszavonja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-2.1.315-BS1-2016-00003 és a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú projektek
marketing és kommunikációs szolgáltatások feladatainak elvégzésére kérjen árajánlatot a
Kreatív Tanácsadó Központ Kft-től, a Health Projekt Kft-től és a Projektdekor Kft-től, azzal,
hogy a vállalkozásoknak referenciaként fel kell sorolniuk az utóbbi öt évben végzett EU-s
projektjeiket, továbbá a Testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megfelelő referenciát
igazoló, a munkákra a legkedvezőbb árat ajánló vállalkozóval kösse meg a vállalkozási
szerződést, kézfelnyújtással jelezze
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
155/2017.(VIII.24.) kt. sz. határozat
Csapadék- és belvíz-védelmi fejlesztések Mezőhegyesen című TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 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 szolgáltatásainak ellátására vonatkozó ajánlattételi
felkérésekről és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás 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 árajánlatot kér az alábbi három vállalkozástól:
 Kreatív Tanácsadó Központ Kft (4100 Berettyóújfalu, Bartók B. u. 10.)
 Health Projekt Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 46.)
 Projektdekor Kft. (4100 Berettyóújfalu, Margitta u. 10.)
A vállalkozásoknak referenciaként fel kell sorolniuk az utóbbi öt évben végzett EU-s
projektjeiket. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megfelelő
referenciát igazoló, a munkákra a legkedvezőbb árat ajánló vállalkozóval kösse meg a
vállalkozási szerződést.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
3. napirendi pont: Alpolgármester felhatalmazása a TOP-5.3.1-16. kódszámú, „A
helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázattal kapcsolatosan
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2017. augusztus 16.-ai rendkívüli ülésén döntött
arról, hogy csatlakozni kíván a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megjelent TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt
megvalósításához, amelynek érdekében konzorciumi megállapodást kíván kötni
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával. A pályázat és a konzorcium részleteiről Balogh
László Csaba, a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. képviselője
tájékoztatta a Testületet. A Képviselő-testület hozzájárulását kéri ahhoz, hogy ezen pályázat
vonatkozásában Rajos István alpolgármester helyette eljárhasson, aláírhasson. A pályázatok
benyújtásánál nélkülözhetetlen a képviselő-testületi felhatalmazás. A polgármester
akadályoztatása esetén, a projekt gördülékeny lebonyolítása érdekében, javasolja Rajos István
alpolgármester úr felhatalmazását. Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel
kérdés, vélemény, észrevétel nem volt kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
hatalmazza fel Rajos István alpolgármestert, hogy a jövőben a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A
helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat esetében a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye, szerződéseket aláírja, amennyiben azok nem a képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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156/2017. (VIII.24.) kt. sz. határozat
Alpolgármester felhatalmazása a
TOP-5.3.1-16 - „A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat vonatkozásában
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Rajos István alpolgármestert, hogy a
jövőben a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat
esetében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja, amennyiben azok
nem a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a hozott döntésekről, megtett jognyilatkozatokról
tájékoztassa a Testületet.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevők
részére
Mitykó Zsolt polgármester: A korábbi években a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szervezésében több, a megyében működő mentőcsoport katasztrófavédelmi
gyakorlatot tartott a volt cukorgyár területén. Az idei évben szeptember 15-16.-án kerül
megrendezésre Mezőhegyesen, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében a Körös Mentőcsoport nemzeti minősítését megújító törzsvezetési- és
terepgyakorlata, a megyében működő járási mentőcsoportok, valamint a Dél-Békés
Mentőcsoport és a mezőhegyesi önkéntes települési mentőcsoport állományának kiemelt
részvételével. A gyakorlat eredményes megvalósítása érdekében a szervezők 65 fő részére
kétszeri hideg étkezés biztosítását kérik az önkormányzattól. Ajánlatot kértek a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központtól, mely szerint 700,- Ft/fő összegből tudnák a vacsorát és
500,- Ft/fő összegből a reggelit előállítani, mindösszesen 78.000,- Ft összegből. Javasolja,
hogy az önkormányzat a mentőcsoportok gyakorlatához a támogatást biztosítsa a 2017. évi
költségvetés adóbevételi többlete terhére. Az önkormányzat támogatását egy-egy városi
rendezvény alkalmával történő bemutatóval tudná az igazgatóság viszonozni.
Kéri a kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel kérdés, vélemény, észrevétel nem volt
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2017. szeptember 15-16. napján a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által Mezőhegyesen megrendezésre kerülő
katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásához biztosítson a résztvevők részére kétszeri
hidegétkezést
a Centrál Étteremben 78.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
157/2017. (VIII.24.) kt. sz. határozat
Étkezés biztosítása a katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevők részére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. szeptember 15-16.
napján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által Mezőhegyesen megrendezésre
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kerülő katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásához a résztvevők részére kétszeri
hidegétkezést biztosít a Centrál Étteremben 78.000,- Ft összegben.
Az étkeztetés fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
Rajos István alpolgármester: Fontos hangsúlyozni, hogy a gyakorlat a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében valósul meg. A gyakorlat keretében történik
meg a Körös Mentőcsoport nemzeti minősítését megújító törzsvezetési- és terepgyakorlata.
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet, hogy az önkormányzat a
közfoglalkoztatási program keretében az öntözőtelep kiépítése helyett kérte a támogatás
átcsoportosítását új kistraktor megvásárlásához. A kistraktor beszerzése megtörtént,
hamarosan használatba kerül. Tájékoztatja továbbá a Testületet, hogy az önkormányzat
lombseprű-festőüzemre benyújtott kérelmét pozitív elbírálásban részesítették, 3.9 millió Ft
támogatást ítéltek meg a megvalósítására.
Dr. Varga Sándor, az Orosházi Kórház Gyermekosztályának vezető főorvosa arról
tájékoztatta, hogy rendkívül nehéz helyzetbe került a gyermekosztály, mivel azt szakorvosok
hagyták el. Az osztály szakorvosok nélkül, és a főorvos úr jelenléte nélkül nem működhet.
Mivel nincs szakorvos, így a főorvos úrnak ott kell lennie az osztályon. Ebből kifolyólag
azonban a főorvos úr nem tudja az eddigi rendelési időben ellátni Mezőhegyesen a
gyermekorvosi feladatát. A főorvos úr kérése, hogy a Testület fogadja el, hogy szeptember 15.
napjától a rendelési időt hétfőtől csütörtökig tartó napokon 1230-1530 óráig, pénteki napokon
9-12 óráig tartó időintervallumban határozza meg. A Testület nevében is köszöni a főorvos
úrnak, hogy a rendkívüli helyzet ellenére a jövőben is ellátja a mezőhegyesi gyermekorvosi
feladatokat.
Kéri, akinek jelen ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentést nem
tettek a jelenlévők, megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkáját, és jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérte Kerekes György és Magyar Tibor képviselőket.
Mivel a zárt ülést a nyílt ülés megszakításával megtartották, megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést –1415órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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