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II/1. 
  

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. június 26-ai ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
73/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ 2012. évi költségvetésben a gyermeknapi program – városi gyermeknap, 
kerékpártúra - támogatására 320 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít. A 2012-es 
költségvetés polgármesteri keret előirányzatát 1 200 E Ft-al megemeli. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek támogatására használja fel.  
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet módosítás előkészítésére.  
 
A költségvetési rendelet módosításakor – május 30. – az összegek átvezetésre kerültek a 
polgármesteri keret terhére és támogatási szerződés került megkötésre a 
Sportegyesülettel. 
 
105/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. 
 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 
 
106/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a –2012. március  és 2012. április  
hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 
107/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló beszámolót. 
 
Intézkedést nem igényel. 
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108/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
tartalommal – 2012. június 1. napjával elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, 
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, az ügyvezetőt pedig a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Az alapító okirat módosítás a bírósághoz benyújtásra került.  
 
109/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Balogh László 
Csabának lemondását az ügyvezetői tisztségről 2012. május 31. napjával elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   
 
Az ügyvezető megbízási jogviszonya megszüntetésre került.  
 
110/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. június 1. 
napjától határozatlan időre 

Horváth László Árpád 
6724 Szeged, Csaplár Benedek u. 1/C. 2/8. szám alatti lakost 

jelöli ki. 
Az ügyvezetői feladatok ellátása határozatlan idejű munkaviszony keretében, havi bruttó 320.000,- 
Ft munkabérrel történik. 
Az ügyvezető részére 2000 km/hó saját gépjármű használatot engedélyez a vonatkozó 
jogszabályok szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződését aláírja.   
 
A munkaszerződés és a munkaköri leírás aláírásra került.  
 
112/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 47 894 E Ft, a mérleg szerinti eredmény, nyereség 14 610 E Ft, 
elfogadja.  
 
 
113/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2011. évi 14 610 E Ft nyereségét eredménytartalékba 
helyezi.  
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114/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító  
87.233.271 Ft bevétellel 
86.007.292 Ft költség-ráfordítással 
1.225.979 Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel 
3.000.000 Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával 
elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét. 
 
A 112-113-114. határozatok tekintetében: Intézkedést nem igényel. 
 
115/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2012. évre a határozat 
mellékletét képező tartalommal prémium feladatokat határoz meg.  

 
 

Melléklet 115/2012. (V. 30. ) Kt. határozathoz 
 

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója részére 
2012. évre kitűzött prémiumfeladatok 

1) A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás 
eredményességének biztosítása. 

 
 

2) A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló települési 
fejlesztések minél jobb színvonalú megvalósulásának elősegítése, az üzemeltetői 
érdekek képviselete. 
 

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó 
bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az 
eredmény fedezetet nyújt.  
 
Az ügyvezető tájékoztatva lett a prémium feladatok meghatározásáról. 
 
116/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító 3.000 E Ft 
működési támogatást biztosít 2012. évre a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. részére a 
városüzemeltetési feladatok ellátására. A támogatás forrása az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a közhasznú foglalkoztatás 11.805 E Ft-os szakfeladat személyi és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata terhére 1.000 E Ft, a közutak üzemeltetése, fenntartása 
szakfeladat dologi előirányzata terhére 2.000 E Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződés megkötésére. 
 
A finanszírozási szerződés megkötésre került.  
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117/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító  

Korom Mihály Dombegyháza, Sugár u. 3. szám alatti lakost 
a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tag tisztségéből 2012. május 31. 
napjával visszahívja. 
Új felügyelő bizottsági tagnak 

Kraller József, 5666 Medgyesegyháza, Batthyány u. 2/b. szám alatti lakost 
megválasztja, 2012. június 1. napjától 2014. október 19. napjáig. 
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A döntésről az érintettek tájékoztatva lettek.  
 
118/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező tartalommal a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága ügyrendjét.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 
119/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János 
ügyvezető részére, a 2011. évi munkája elismeréseként, jutalom címén 2 havi bruttó bér 
kifizetését engedélyezi.  
 
A jutalom kifizetése megtörtént.  
 
120/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna építés első, 
második és harmadik ütemében épült csatornahálózatra utólag csatlakozni kívánók esetében a 
közműfejlesztési hozzájárulás összegét azon igénylők esetében, akik a hozzájárulást egy 
összegben, vagy több részletben, de 2012. december 31-ig megfizetik 48.000,-Ft-ban állapítja 
meg. 
A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére 10 éves részletfizetési kedvezményt biztosít. 
Ebben az esetben a közműfejlesztési hozzájárulás összegét 60.000,-Ft-ban állapítja meg 
(negyedévente 1.500,-Ft vagy havonta 500,-Ft, esedékesség a negyedév vagy tárgyhó 5. 
napjáig), de a részletfizetés befejező időpontja 2022. december 31-nél későbbi nem lehet. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletfizetést igénylőkkel a megállapodást a 
megkösse.  
         
Az érdeklődő kérelmezők tájékoztatva lettel a részletfizetésről. 
 
122/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat mellékletét képező 26/2012. 
(IV.27.) számú tanácsi határozatban foglalt tartalommal jóváhagyja. 
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Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és az okirat módosítás 
aláírására. 
 
A döntés, továbbításra került a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás 
munkaszervezetének.  
 
 
123/2012. (V. 30.) Kt. számú határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

· „Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése” 
című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0563 azonosító jelű, 

· „Medgyesegyházi Városi Uszoda épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, 
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0562 azonosító jelű, 

· „Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése” című, 
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0557 azonosító jelű, 

· „Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektoros rendszer telepítése” 
című, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0553 azonosító jelű 

pályázatok megvalósítását a támogatói okiratokban megjelölt Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Medgyesegyháza kedvezményezett helyett, a pályázati 
dokumentációban vállalt kötelezettségek betartásával jogutódként vállalja. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy mint jogutód kedvezményezett a támogatott 
beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát 
lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5. naptári év végéig és az után is fenntartja és 
üzemelteti. 
Felhatalmazza a polgármestert a jogutódlással kapcsolatos intézkedések végrehajtására, 
illetve az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
A jogutódlással kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. 
 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2012. június 13. 

 

      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                jegyző 
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