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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. június 12. napján – 1330 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, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Kerekes György, Magyar Tibor és Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető, Soósné
Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője
Miykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Kerekes György, Magyar Tibor és Zsóriné Kovács Márta képviselők jelezték
távolmaradásukat.
Javaslatot tett a meghívóban ismertetett napirendek megvitatására:
1. Rendkívüli szociális támogatás igénylése
2. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
3. A 742/14 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
4. A TOP pályázatok közbeszerzését végző cég 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 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Rendkívüli szociális támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a rendkívüli szociális támogatás iránti igény benyújtásának
szükségességéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A rendkívüli szociális támogatás egy
új, három éve bevezetett támogatási forma. A megszokottól eltérő indokokra hivatkozással
lehetett kérelmet benyújtani, ennek ellenére az első években nem nyert támogatást az
önkormányzat. Az idei évben a rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet a települési
támogatások egy részének kifizetése érdekében nyújtaná be az önkormányzat.
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Mitykó Zsolt polgármester: A megpályázandó összeg 12.205.800,- Ft.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Olyan költségtételekre lehet a
kérelmet benyújtani, amit tartalmaz az önkormányzat költségvetési rendelete.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adjon
felhatalmazást a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat munkaanyagának elkészítésére
és a pályázat benyújtására, melyben a pályázott összeg: 12.205.800,- forint, 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:
100/2017. (VI.12.) Kt. sz. határozat
Rendkívüli szociális támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Magyarország 2017. évi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet, III.1. pontja szerint, helyi
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás munkaanyagának elkészítésére és a pályázat
benyújtására. A megpályázott összeg: 12.205.800,- forint.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: Folyamatában
2. napirendi pont: A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
tájékoztassa a Testületet a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásának
lehetőségéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: 2016. évben az önkormányzat
173.000,- Ft-ot nyert ezen pályázat keretében, melyhez önrész is társult. Az idei évben –
hasonlóan a korábbi évekhez – a támogatás összege a vállalt önerő kilencszerese lehet. A
pályázat célja a közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának
gyarapítása. Ennek okán az ÁMK Közművelődési Intézményegysége összeállította a
szükséges eszközlistát. A pályázat hátránya, hogy az önerőt abban az esetben is az
előterjesztésben ismertetett összeggel kell vállalni, ha nem a megpályázott összeget nyeri el az
önkormányzat. A 160.094,- Ft önerőt az adóbevételi többlet terhére lehetne vállalni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyújtson be
pályázatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában 1.600.944,- forint
összköltséggel, 1.440.850,- forint támogatási résszel, azzal, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges 160.094,- forint önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi
többlete terhére biztosítsa, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
101/2017. (VI.12.) Kt. számú határozat
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás tárgyában pályázatot nyújt be 1.600.944,- forint összköltséggel, 1.440.850,- forint
támogatási résszel.
A pályázat benyújtásához szükséges 160.094,- forint önerőt az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. június 23.
3. napirendi pont: A 742/14 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Abonyi Zoltán, a Bi-Line Szerviz Kft. ügyvezetője azzal a
kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy értékesítse a Kft. részére a 742/14 hrsz-ú
ingatlant, a volt hőközpont épületét. Az ügyvezető úr bővíteni kívánja vállalkozását,
létrehozta a Hegyesi Kémény és Légtechnikai Kft-t, amelynek a Testület engedélyezte, hogy a
Kozma Ferenc utca 22. szám alatti ingatlanban székhelyet jegyeztessen be. A Testületnek
abban kell jelen ülésen döntenie, hogy a Kft. által kért 263 m2 nagyságú, kivett gazdasági
épület, udvar művelési ágú ingatlant értékesíteni kívánja-e, vagy sem. Amennyiben igen, úgy
az ingatlanról az eladási ár meghatározása érdekében értékbecslést kell készíttetni. Kéri a
kérdéseket, véleményeket.
Uj Zoltán képviselő: A 742/14 hrsz-ú ingatlan mekkora részét képezi a volt hőközpont
épülete melletti telek? Mekkora területű telket adnának el a hőközpont épületével együtt?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint, illetve a
rendelkezésre álló térképek alapján maximum egy járdaszakasznyi terület tartozik a 742/14
hrsz-ú ingatlanhoz. Tehát a volt hőközpont épületéhez nem tartozik telek, csak az épület
kerülne értékesítésre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület értékesítse az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, 742/14
hrsz.-ú, 263 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú ingatlant, melynek
érdekében kérje fel a polgármestert, hogy készíttessen értékbecslést az ingatlanról és az
értékbecslést az eladási ár meghatározása céljából terjessze a Testület elé, 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:
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102/2017. (VI.12.) kt. sz. határozat
A 742/14 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
742/14 hrsz.-ú, 263 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú ingatlan
értékesítését határozza el. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy készíttessen
értékbecslést az ingatlanról és az értékbecslést az eladási ár meghatározása céljából terjessze a
Képviselő-testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő: 2017. július 31.
4. napirendi pont: A TOP pályázatok közbeszerzését végző cég kiválasztása
Mitykó Zsolt polgármester: A TOP pályázatok közbeszerzési feladatainak ellátására
árajánlatot kértek több ezen feladat ellátására alkalmas vállalkozástól. Mint korábban arról
tájékoztatta a Testületet, több nyertes TOP pályázat esetében megkötötte a támogatási
szerződést, így a kivitelező munkálatok még az idei évben megkezdődhetnek. Ennek okán
vélhetően az eddigieknél is több rendkívüli ülésre fog sor kerülni. A Testület korábbi
felhatalmazása értelmében három árajánlatot kért be a TOP pályázatok közbeszerzését végző
cég kiválasztása érdekében. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a
Projektfelügyelet Kft. adta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a Testületet, hatalmazza fel, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
adó Projektfelügyelet Kft-vel kösse meg a szerződést. Kéri a kérdéseket, észrevételeket,
véleményeket. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a TOP pályázatok közbeszerzési feladatainak elvégzésére kérje fel a
legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet Kft.-t, az általa adott ajánlati lapon szereplő
ajánlati árért, és kérje fel a polgármestert, hogy a közbeszerzési feladatok elvégzésére kösse
meg a szerződést a vállalkozással, 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:
103/2017. (VI.12.) kt. sz. határozat
A TOP pályázatok közbeszerzését végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ajánlattételre felkért
vállalkozások részére kiküldött ajánlati lapon szereplő TOP pályázatok közbeszerzési
feladatainak elvégzésére felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet Kft.-t (1163
Budapest, Batsányi János u. 28-32.), az előterjesztés mellékletét képező ajánlati lapon
szereplő ajánlati árért.
A benyújtani kívánt pályázatokhoz kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő projektek
közbeszerzését kell elvégezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési feladatok elvégzésére kösse meg a szerződést a
vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2017. június 30.
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Bejelentések
1. Jubileumi Mazsorett Fesztivál
Mitykó Zsolt polgármester: 2017. június 9. napján köznevelési kerekasztal megbeszélést
tartottak a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola Intézményvezetőjével, Paulikné Szabó Ildikóval, valamint Intézményvezetőhelyettesével Nagyné Nádaski Évával. Beszámoltak a város olaszországi testvértelepülésén
Mordanóban töltött kirándulás tapasztalatairól. Ezen túlmenően előrevetítették, hogy 2018.
évben az olaszországi Mordanoból, illetve San Giorgioból is érkezik 1-1 busszal delegáció,
fúvószenekarok, gyerekek. A jövő évi költségvetés tárgyalásakor ezen kiadást is vélhetően
számításba kell venni, amennyiben a Testületnek szándékában áll meghívni a
testvértelepüléseket.
Korábban tájékoztatta a Testületet, hogy Paulikné Szabó Ildikó, a Mezőhegyesi
Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület vezetője azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy az
augusztus 18-20. napja között megrendezésre kerülő Jubileumi Mazsorett ünnepséget
támogatni szíveskedjen. A Mazsorett Fesztivál meghívott fellépői megvendégelésének
kiadásaira kér anyagi fedezetet. A jelenlegi adatok alapján négy település fúvószenekara és
mazsorett egyesületei vesznek részt a fesztiválon. Felkéri Soósné Záluszki Máriát, a József
Attila ÁMK intézményvezetőjét, tájékoztassa a Testületet arról, hogy hozzávetőlegesen hány
étkezést, mekkora összegben kellene biztosítania az önkormányzatnak.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Augusztus 17. napján vacsorát, augusztus 18. napján reggelit, ebédet,
vacsorát, augusztus 19 napján reggelit kell biztosítani a kézdivásárhelyi vendégeknek.
Augusztus 19. napján hozzávetőlegesen 200 fő részére ebédet, 100 fő részére vacsorát kell
biztosítani. Augusztus 20. napján a kézdivásárhelyi vendégek számára reggelit és vacsorát,
augusztus 21. napján reggelit és 50 főre hideg csomagot kellene biztosítani. A Mazsorett
Bálról az egyesület vezetője még nem nyilatkozott. A felsorolt étkeztetés költsége eddig
hozzávetőlegesen 455.000,- Ft-ot ölel fel.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Információja szerint a Mazsorett Bál kiadásait az Egyesület
fedezi.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: A bálon a kézdivásárhelyi vendégek és a bálon játszó zenekar
étkeztetését kellene az önkormányzatnak biztosítania, de a részletekről ezt követően
egyeztetnek.
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve mekkora
összeget tudna az önkormányzat biztosítani a rendezvényre?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Az önkormányzat anyagi helyzetét illetően a
nyári hónapok a legnehezebbek. Meglátása szerint maximum 200.000-250.000,- Ft-tal tudná
az önkormányzat támogatni a rendezvényt.
Krcsméri Tibor képviselő: Természetbeni támogatást nem tudna biztosítani az
önkormányzat? A Pilot program keretében felnevelt sertésekből az étkeztetéshez nem tudna
felajánlani az önkormányzat?
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Rajos István alpolgármester: Nem, tekintettel arra, hogy arra az időre a Pilot program
keretében nevelt sertések nem fogják elérni a vágósúlyt.
Uj Zoltán képviselő: Akár a Fúvószenekar, akár a Mazsorett Egyesület mekkora mértékben
járul hozzá anyagilag egy-egy saját rendezvénye megszervezéséhez?
Krcsméri Tibor képviselő: A Fúvószenekar alapítványa megszűnt, így a zenekarnak nincs
pénzeszköze. A 2015. évben megrendezett fúvószenekari fesztiválra 450.000,- Ft-ot
biztosított az akkor még működő fúvószenekari alapítvány.
Uj Zoltán képviselő: Arról van információ, hogy a Mazsorett Egyesület mekkora összeget
áldoz a rendezvény megszervezésére? Azzal egyetért, hogy az önkormányzat támogassa a
rendezvényt, de elvárható, hogy bizonyos mértékben az egyesület is áldozzon a saját
rendezvényére.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Mazsorett Egyesületnek minden
hónapban 50.000,- Ft összegű támogatást nyújt az ÁMK.
Uj Zoltán képviselő: Azt a kevés helyi értéket, amellyel a város rendelkezik, meg kell
becsülni és őrizni, valamint biztosítani a fennmaradását, de a támogatást illetően egy bizonyos
mértéket tartani szükséges.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testület állapítson meg egy támogatási összeget, majd az
egyesület megvizsgálja, hogy a fennmaradó részt milyen formában tudja előteremteni,
biztosítani. Célszerű lenne az étkeztetést a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központon
keresztül igénybe venni. Akár a támogatás nyújtásának a feltétele is lehetne.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Több szempontból is célszerű lenne, ha a
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ biztosítaná az étkeztetést. A számlázást, illetve a
kifizetést illetően előnyösebb, ha a Centrálon keresztül történik az étkeztetés.
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője: Az egyesület vezetője kimondottan az étkeztetéshez kért támogatást, ami
véleménye szerint egyet jelent azzal, hogy a Centrálon keresztül kívánják azt igénybe venni.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető: Amennyiben az egyesület elnöke a
költségvetés elfogadását megelőzően jelzi az igényét, úgy a rendezvényt be lehetett volna
építeni a városi rendezvénytervbe és annak összegét a rendezvényterv költségvetésébe
betervezhették volna.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az egyesület elnöke azért nem jelezte igényét az önkormányzat
felé az év elején, mert a rendezvényre pályázatot nyújtott be, ami sajnálatos módon nem nyert.
Mivel igen komoly lesz a rendezvény költségvetése, így önerőből az egyesület nem tudná
megvalósítani.
Mitykó Zsolt polgármester: Viszonylag rövid idő alatt kell az egyesületnek pénzt
előteremtenie a rendezvényre, ezért fordult elsősorban az önkormányzathoz. Javasolja, hogy a
Testület 250.000,- Ft-tal támogassa a Mazsorett Fesztivál megszervezését. Kéri a kérdéseket,
véleményeket, esetleges más javaslatokat.
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Uj Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy pályázatot nyújtott be az
egyesület a rendezvény támogatására, fel kellet volna készülniük arra, hogy a pályázat nem
nyer, és valóban jelezhették volna év elején, a rendezvényterv elfogadása előtt, hogy
szükségük lehet anyagi támogatásra. Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve
pozitívum, ha bármekkora összeggel is támogatja az egyesületet a rendezvény
megszervezésében.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel
egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület azzal támogassa a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület által 2017.
augusztus 17-21. napja között az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából
megrendezendő Mazsorett Fesztivál megszervezését, hogy maximum 250.000,- Ft, azaz
Kettőszázötvenezer forint erejéig biztosítja a fesztiválon fellépő vendégek étkeztetését,
vendéglátását, a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központon keresztül, 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:
104/2017. (VI.12.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete azzal támogatja a Mezőhegyesi Gyöngyszemek
Mazsorett Egyesület (5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) által 2017. augusztus 17-21. napja
között az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezendő Mazsorett
Fesztivál megszervezését, hogy maximum 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint
erejéig biztosítja a fesztiválon fellépő vendégek étkeztetését, vendéglátását, a Centrál
Élelmezési és Szolgáltató Központon keresztül.
A támogatáson felüli kiadásokat az egyesület maga biztosítja.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értesítésre: 2017. június 20.
2. „Iskolánk Büszkesége” pályázati felhívás általános iskolások számára
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. évben első ízben került a Testület által meghirdetésre
általános iskolások részére az „Iskolánk Büszkesége” elnevezésű pályázat. A köznevelési
kerekasztal megbeszélésen e témát is érintették. Mivel a tanév végén több díj is kiosztásra
kerül, így az intézményvezető javaslata, hogy 1-3. helyezettig egy-egy tanulót díjazzanak.
Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy a Testület az idei évben adományozzon-e
„Iskolánk Büszkesége” címet és ha igen, mekkora pénzjutalom mellett.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az intézményvezető asszony véleménye, hogy nem szükséges
túl nagy pénzjutalomban részesíteni a diákokat, mert az elveszíti valódi értékét. A korábbi
években a Mezőhegyes Városért Közalapítvány adott át „Év Tanulója” díjakat. Az alapítvány
elnöke jelezte, hogy az alapítvány nem rendelkezik kellő anyagi fedezettel ahhoz, hogy
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kiossza ezen díjakat. Ezért 2016. évben a díjakhoz már az önkormányzat biztosította a
fedezetet. A probléma abból adódott, hogy miután a Testület tagjai tiszteletdíjukból vállalták
a díjak odaítéléséhez szükséges anyagi fedezet biztosítását, az alapítvány az utolsó pillanatban
úgy döntött, hogy saját költségvetéséből mégis átadja az „Év tanulója” díjat, így kétszer is
jutalmazták ugyanazon gyerekeket. Számos díj kerül átadásra a tanévzáró ünnepségen, ami
nem feltétlenül jó, mert a diákok nem értékelik kellőképpen azokat.
Uj Zoltán képviselő: Az idei évben az Alapítvány átadja az „Év Tanulója” díjakat?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Erről jelenleg nincs információjuk.
Deli Zoltán képviselő: Az Alapítvány elnöke, Malya András Úr 2016. évben már nem az
Alapítvány költségvetéséből, hanem saját forrásból biztosította a fedezetet a díjak átadásához.
Ettől függetlenül kellemetlen helyzetet teremtett ezáltal.
Krcsméri Tibor képviselő: Az önkormányzat és az iskola mellett a József Attila Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány is ad át különböző kategóriákban díjakat.
Szentmihályi Ferenc jegyző: 2016. évben Zsóriné Kovács Márta képviselő asszonyt, a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét kérték fel a pályázat
előkészületeinek koordinálására és kérték, hogy a Testület oktatási szakembereivel
együttműködve dolgozzák ki a pályázati kiírással kapcsolatos javaslatot, annak
feltételrendszerét. A tavalyi pályázati kiírás és feltételrendszer idén is adott, az felhasználható.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület 50.000,- Ft-ot biztosítson az általános
iskolai diákok tanév végi jutalmazásához az „Iskolánk büszkesége” pályázat keretében. A
Békéscsabai Tankerületi Központ a diákok tanév végi jutalmazásához 150,- Ft/diák összeggel
járult hozzá.
Rajos István alpolgármester: A Békéscsabai Tankerületi Központ vezetőjének, Bánki
András Úrnak a tájékoztatása szerint ezen túlmenően az iskoláknak lehetőségük volt, hogy a
diákok tanév végi jutalmazásához további támogatást kérjenek. A Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola nem élt ezzel a lehetőséggel.
Krcsméri Tibor képviselő: Amennyiben a Testület egyetért a polgármester úr javaslatával,
úgy a pénzjutalom felosztásáról, odaítéléséről, a díjazandó diákok személyéről a tantestület,
az iskola vezetése dönt vagy a Képviselő-testület?
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a pénzjutalom odaítéléséről, a díjazandó diákok
kiválasztásáról az idő rövidségére tekintettel az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság döntsön. A bizottság kikérheti a tantestület véleményét is a döntéshozatal előtt.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A pályázati feltételek a 2016. évi pályázati kiíráshoz hasonlóan
kerüljenek meghatározásra?
Mitykó Zsolt polgármester: Igen, véleménye szerint a feltételeken ne változtasson a
Testület. 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 Képviselőtestület 2017. évben is hirdessen pályázatot az ”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére, azzal,
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hogy a díjazásra 50.000,- Ft-ot biztosítson, és a pályázatok elbírálására az Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottságot hatalmazza fel, 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:
105/2017. (VI.12.) Kt. sz. határozat
”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére pályázat kiírása
2017.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az ”Iskolánk Büszkesége” cím
elnyerésére.
A kitüntető címet azoknak az általános iskolai 5-8. osztályos gyermekeknek adományozza,
akik az iskolai tanulmányaik során példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi
eredményeikkel az iskola tanulói elé példaképül állíthatók és a mindennapi tanulás mellett
vállalták a tanulmányi versenyeken való szereplést, a kulturális seregszemléken,
sportversenyeken való aktív részvételt, és akiknek tanulmányi eredménye minimum 4,7
félévkor és az előző tanév végén, figyelemmel az országos, regionális, megyei, területi és
körzeti versenyeken elért eredményekre (tanulmányi, művészeti és sport versenyeken), az
aktív, közösségért végzett munkára, valamint vállalják a pályázat saját kézzel történő
megírását
A Testület az „Iskolánk Büszkesége” cím díjazására 2017. évben 50.000,- Ft-ot biztosít,
melynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére
biztosítja.
A pályázatok benyújthatóak a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskolában.
A pályázatok elbírálására a Testület az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságot hatalmazza fel.
Az elismerések átadására 2017. június 17. napján, a ballagási és tanévzáró ünnepség
keretében kerül sor.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a pályázatok elbírálására: 2017. június 16.
3. Vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.3 kódszámú pályázat
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a Vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére kiírt pályázati felhívásról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Megjelent a Vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.3
kódszámú pályázat. A két célterület közül az önkormányzat a 2. célterületre, a közétkeztetés
fejlesztésére nyújthatná be a pályázatát. A pályázati támogatással lehetőség nyílik a Centrál
épület konyhájának felújítására, eszközbeszerzésére. Ezen célterület esetében a Kormány
maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a pályázót, a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A szükséges önerő a megpályázott összeg 5 %-a, 20
millió Ft esetében 1.052.631,- Ft. Az elnyert támogatást elsősorban eszközbeszerzésre lehet
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fordítani, továbbá akadálymentesítésre, illetve energetikai felújításra. Mivel a Centrál épülete
műemlék, elképzelhető, hogy építési engedély köteles lesz a felújítási tevékenység. Ebben az
esetben a beadási határidőig valószínű, hogy nem lehet prezentálni jogerős építési engedélyt.
Ezen kérdéskört még meg kell vizsgálnia. Első lépésként a Testületnek azt kell eldöntenie,
hogy kíván-e indulni a pályázaton, avagy sem. Amennyiben igen, úgy vállalnia kell a
szükséges önerőt, amely a pályázat pozitív elbírálása esetén vélhetően a 2018. évi
költségvetést terhelné. Másrészről ki kell választani a pályázatot előkészítő szervezetet. A
Testület korábbi felhatalmazása alapján bekértek három erre a feladatra alkalmas gazdasági
szereplőtől árajánlatot. A pályázat benyújtásának a határideje: 2017. június 22.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását a maximálisan megpályázható
20 millió Ft támogatási összegre. Kéri a kérdéseket, véleményeket, esetleges más
javaslatokat. Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Magyarország Kormánya által meghirdetett VP67.2.1-7.4.1.3-16. kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű felhívásra, „Közétkeztetés fejlesztése”
pontra a Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. szám alatti Centrál Étterem Konyhájának fejlesztésére,
azzal, hogy a pályázaton igényelt támogatás 20.000.000,- Ft, amelyhez a szükséges önerőt,
1.052.631,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítsa, 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:
106/2017.(VI.12.) kt. sz. határozat
VP6-7.2.1.-7.4.1.3-16 kódszámú – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásáról
(2.célterület – Centrál Étterem konyhájának fejlesztése)
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson
be a Magyarország Kormánya által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.3-16. kódszámú, „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
elnevezésű felhívásra, a 2. célterületre, a Közétkeztetés fejlesztése pontra a Mezőhegyes,
Kozma F. u. 22. szám alatti, 3 hrsz-ú, Centrál Étterem Konyhájának fejlesztésére.
A pályázaton igényelt támogatás 20.000.000,- Ft.
A szükséges önerőt, 1.052.631,- Ft-ot az önkormányzat aktuális költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázati dokumentáció elkészítésére az alábbi
vállalkozásoktól kértek ajánlatot: 1. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, ajánlata a
pályázat elkészítési díja 50.000,- Ft + ÁFA, és vállalkozói díj az elnyert támogatás 5 %-a +
ÁFA. 2. Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és Felügyelő Kft., ajánlata a
pályázat elkészítési díja 65.000,- Ft + ÁFA, és vállalkozói díj az elnyert támogatás 6 %-a +
ÁFA. 3. Arsenal Complex Kft., ajánlata a pályázat elkészítési díja 60.000,- Ft + ÁFA, és
vállalkozói díj az elnyert támogatás 7 %-a + ÁFA. Mindkét célterületre vállalják a pályázati
dokumentációk elkészítését. Összességében a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
ajánlata a legkedvezőbb. A korábban benyújtott VP-s pályázatok mindegyikét a Kertészek
10

Földje Akciócsoport Egyesület készítette el. A mai napig nincs döntés egyik VP-s pályázatról
sem, de a pályázatokat befogadták, annak szakmai tartalma megfelelő.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, esetleges más javaslatot.
Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a VP6-7.2.1.-7.4.1.3-16 kódszámú – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” – 2. célterület, Centrál Étterem
közkonyha fejlesztése – elnevezésű pályázat előkészítésére – árajánlatát elfogadva – 50.000,Ft + ÁFA elkészítési díj és az elnyert támogatás 5 %-a + ÁFA vállalkozói díj fejében kérje fel
a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületet, 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:
107/2017.(VI.12.) Kt. számú határozat
VP6-7.2.1.-7.4.1.3-16 kódszámú – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” – 2. célterület – elnevezésű
pályázat előkészítését végző szervezet kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VP6-7.2.1.-7.4.1.3-16
kódszámú – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” – 2. célterület, Centrál Étterem közkonyha fejlesztése – elnevezésű
pályázat előkészítésére – árajánlatát elfogadva – 50.000,- Ft + ÁFA elkészítési díj és az
elnyert támogatás 5 %-a + ÁFA vállalkozói díj fejében felkéri a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesületet (5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20).
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg az Egyesülettel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
4. „Esély otthon” elnevezésű pályázatról
Rajos István alpolgármester: A Testület a 2017. május 24.-ei ülésén döntött arról, hogy az
„Esély Otthon” elnevezésű pályázat keretében a Mezőhegyes, Kórház u. 24. szám alatti
ingatlant újíttatja fel. Ennek érdekében felkérte a polgármestert, hogy a tervdokumentáció
elkészítésére kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást válassza ki.
A pályázatot több ciklusban is be lehet nyújtani, első ízben 2017. június 25.-éig. Elképelhető,
hogy a pályázat benyújtását megelőzően rendkívüli ülés összehívására kell sort keríteni. A
tervdokumentáció milyen stádiumban tart? Elképzelhető, hogy az első körben benyújtásra
kerülhet a pályázat?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Kettő kivitelezésben járatos szakembert kért fel arra,
vizsgálják meg, van-e realitása annak, hogy a pályázat nyújtotta lehetőségből, az elnyerhető
támogatási összegből az elmúlt ülésen felvázolt elképzelést megvalósítsák, azaz, hogy a
Kórház u. 24. szám alatti, volt Zója telepi iskola épülete felújítható-e. Amennyiben építési
engedély köteles a felújítás, úgy bruttó 100.000,- Ft/m2 a támogatási összeg, 1 fő beköltöző
fiatal esetében maximum 50 m2 területnyi ingatlan felújítására és részleges berendezésére van
lehetőség. Ennek értelmében 1 lakás felújítására maximum 5 millió Ft áll rendelkezésre.
Amennyiben nem építési engedély köteles a felújítás, úgy bruttó 70.000,- Ft/m2 a támogatási
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összeg. A helyszíni szemle alapján mindkét szakember egybehangzó véleménye az volt, hogy
ekkora összegből az elképzelés nem megvalósítható. Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás
energia-hatékony megoldást ír elő a kivitelezésre – hőszigetelt nyílászárók, hőszigetelt
homlokzat, energiatakarékos kondenzációs kazán stb. – ekkora támogatási összegből az
nehezen kivitelezhető. A szakemberek véleménye szerint a pályázati előírás szerinti felújítást
hozzávetőlegesen 150.000-200.000,- Ft/m2 összegből lehetne megvalósítani. Más ingatlanban,
ahol nem olyan mértékű felújításra lenne szükség, mint a volt Zója telepi iskola ingatlanban,
megoldható lenne a pályázati összegből a felújítás. Kérdés, hogy a szűkös beadási határidőre
el tudják-e készíteni a szükséges tervdokumentációkat és az alapján ki tudják-e számolni a
pontos költségvetést. Mivel a szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy ekkora
támogatási összegből nem megvalósítható a beruházás, kérdésessé vált a pályázat benyújtása
a kiválasztott ingatlan vonatkozásában.
Mitykó Zsolt polgármester: Arra van lehetőség, hogy amennyiben a támogatási összeg nem
elegendő a teljes felújításra, úgy a támogatáson felüli összeget az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosítsa?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Igen, amennyiben a Testület úgy dönt, hogy
biztosítja a támogatási összegen felüli költségeket, úgy megvalósítható az elképzelés és
benyújtható a pályázat. Amennyiben a pályázat benyújtásához engedélyes tervekre van
szükség, úgy az első beadási határidőre nem is tudják teljesíteni a feltételeket.
Mitykó Zsolt polgármester: Mi a következő beadási határidő?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A pályázatokat több periódusban lehet benyújtani, a
következő beadási határidő július hónap vége. Véleménye szerint minél később nyújtják be a
pályázatot, forráskimerülés miatt annál kisebb az esélye, hogy pozitív elbírálásban részesül.
Krcsméri Tibor képviselő: Elkeserítő, hogy Mezőhegyesen az ingatlanok
négyzetméterenkénti eladási ára 100.000,- Ft-on alul van, míg egy-egy ingatlan felújítása akár
200.000,- Ft/m2 is lehet.
Mitykó Zsolt polgármester: A fentiek figyelembevételével kéri a véleményeket arra
vonatkozóan, hogy a pályázatot benyújtsák-e a júniusi határidőre, vagy a következő, júliusi
beadásra készítsék azt elő.
Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzat nem rendelkezik másik olyan ingatlannal, amelyet fel
lehetne újítani a pályázat kertében?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A felmérések alapján az önkormányzat nem rendelkezik másik
olyan ingatlannal, amely illeszkedne a pályázati feltételekhez, és ekkora támogatásból
megvalósítható lenne a felújítása.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A kivitelezésben járatos szakemberek szerint nincs
értelme elkészíttetni a tervdokumentációt sem, mert a helyszíni szemrevételezés alapján
megállapították, hogy a rendelkezésre álló támogatási összegből nem lehet felújítani a
feltételeknek megfelelően az ingatlant.
Uj Zoltán képviselő: Ezen ingatlan felújítására tehát nem állna rendelkezésre kellő mértékű
pályázati támogatás.
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Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat azért nem tud élni az „Esély Otthon”
elnevezésű pályázat nyújtotta lehetőséggel, mert nem rendelkezik olyan műszaki állapotú
ingatlannal, amelyet a pályázati támogatásból fel lehetne újítani. Ennek ellenére az a
véleménye, hogy a pályázat rendkívül jó lehetőséget kínál, sok fiatal számára tudnának
kedvező feltételeket biztosítani, kár lenne elszalasztani azt. Javasolja, a következő – július
30.-ai – beadási határidőig folytassanak további vizsgálatokat arra vonatkozóan, van-e az
önkormányzat tulajdonában olyan ingatlan, amely felújításra kerülhetne a pályázat keretében.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket, esetleges más javaslatot.
Mivel kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy Képviselőtestület az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély otthon” című pályázati felhívásra a pályázatát a
következő beadási határidőre nyújtsa be, 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:
108/2017.(VI.12.) Kt. számú határozat
Az „Esély otthon” pályázat benyújtásának átütemezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EFOP-1.2.11-16 kódszámú
„Esély otthon” című pályázati felhívásra a pályázatát a következő beadási határidőre nyújtja
be.
Felkéri a polgármestert az előkészítő intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést döntésre terjessze a Testület ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
5. A Mezőhegyesi Sportegyesület beszámolójának napirendről történő levétele
Uj Zoltán képviselő: A Testület a Mezőhegyesi Sportegyesület beszámolóját a 2017. június
28.-ai rendes ülésre tűzte napirendre. Tekintettel arra, hogy az egyesület életében igen komoly
változások várhatóak, amelyekről be kíván számolni a Testület előtt, kéri, hogy a beszámoló
megtárgyalását egy későbbi ülésre tűzzék napirendre.
Mitykó Zsolt polgármester: A szeptemberi rendes ülés megfelelő időpont?
Uj Zoltán képviselő: Igen. Ezen időpontra a TAO-s pályázatokról, és az egyéb változásokról
is be tudna számolni.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri az esetleges kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a munkaterv szerinti
2017. június 28.-ai képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontját, a Mezőhegyesi Sportegyesület
2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját, a Mezőhegyesi Sportegyesület
elnökének a kérésére vegye le napirendről, azt a 2017. szeptember 27.-ei ülésére tűzze
napirendre, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
109/2017.(VI.12.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatójának a
2017. június 28.-ai testületi ülés napirendjéről történő levétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a munkaterv szerinti 2017. június 28.-ai képviselőtestületi ülés 3. napirendi pontját – a Mezőhegyesi Sportegyesület 2016. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatóját – a Mezőhegyesi Sportegyesület elnökének a kérésére leveszi
napirendről, azt a 2017. szeptember 27.-ei ülésére tűzi napirendre.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek jelen ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Deli
Zoltán és Jeszenka Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, az ülésen való részvételt, és az ülést – 1415
órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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