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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
2/2014. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 
15:00 órakor kezdődött ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti terme. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király 
Gyöngyi, Kraller József, Farkas Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző, Szabó Istvánné Kész kft. ügyvezetője, 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási 
Központ intézményvezetője.  
 
Meghívottként részt vesz: Simonka György országgyűlési képviselő, Béni Attila Járási 
Hivatal hivatalvezető.   
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Köszöntöm Simonka 
György országgyűlési képviselőt, és Béni Attila urat, aki a Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházi Járási Hivatalának vezetője. Számos alkalommal kinyilvánítottuk, hogy 
együttműködésre törekszünk. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ülést 
megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat. Javaslom felvenni a tájékoztatók közé a 
Magyar Dinnyetermelők Egyesülete tájékoztatóját. Javaslom levenni napirendről a III/3. számú 
napirendet, a Képviselő-testület bizottságainak nem önkormányzati képviselő tagjainak 
megválasztását, a III/9. számú napirendet, mely a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosítószámú pályázathoz 
kapcsolódó többletigénye. Javaslom felvenni az I. számú háziorvosi körzet működtetése és a 
DAREH önkormányzati delegálás felülvizsgálata tárgyú napirendeket. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. KÉSZ Kft. tájékoztatója a 2015. évet érintő számlatartozásokról, valamint a 
Sportcsarnok és Uszoda műszaki állapotáról 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
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3. Tájékoztató a Területfejlesztési Operatív Programról 

 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosítási 
lehetőségéről 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

5. Tájékoztatás a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének munkájáról 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 

II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
Előadó: Liker János aljegyző 
 

2. Beszámoló a függőben lévő Képviselő-testületi határozatokról 
Előadó: Liker János aljegyző 

                    
III. Fő napirendek: 

 
1. KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgató pályázatának elbírása  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3. dr. Nagy Béla György polgármester szabadságolási tervének elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4. Dr. Hargel Ahmad gyermekorvos szerződésmódosítási igénye 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

5. Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

6. Állati hullák elszállítására-ártalmatlanítására szolgáltatási szerződés megkötése 
Előadó:  dr. Nagy Béla György polgármester  

 
7. Helyi értéktár bizottság létrehozása  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

8. Békés Manifest Kft. 2014-2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és a 
szükséges döntések meghozatala  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 
9. A Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség tájékoztatója 
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Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
10. Nemzetközi Konfekció Kft. bérleti díj csökkentési kérelme 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
11. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

12. 1182/2. hrsz.-ú Szondy utcai Tüzép ingatlan albérletbe adása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
13. I. számú háziorvosi körzet működtetése    

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

14. DAREH önkormányzati delegálás felülvizsgálata   
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

IV. Zárt ülés: 
 

1. Dr. Dumitras Octavian temetési költségével kapcsolatos döntés meghozatala 
     Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. Szociális tüzelőanyag támogatás fellebbezés     
     Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a javasolt 
módosításokkal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Tekintettel arra, hogy számos megtárgyalandó 
napirend van, de nem minden napi lehetőség, hogy vendégül lássuk a képviselő urat, és a 
hivatalvezető urat. Azt javasolnám a testület tagjainak, hogy bármilyen munkájukkal, 
tevékenységükkel, közérdekkel kapcsolatos kérdésüket tegyék fel. Fontosnak tartom, hogy 
képviselő úr útba igazítson minket a költségvetés tervezésével kapcsolatban, a fejlesztési 
program és Medgyesegyháza lehetőségeiről.  
A beszámoló első pontjában leírtam, hogy ilyen pályázati céljaink voltak, különösen az év 
végén, amikor nehéz helyzetbe került az önkormányzat. Minden egyes pályázati kérelemmel 
felkerestük a képviselő urat, aki minden esetben maximális segítséget nyújtott, útbaigazítást 
adott, személyesen vitte a megfelelő kormányszervekhez a kérelmeinket. Ennek szól, hogy a 
pályázataink sikeresek lettek. Ez úton szeretném megköszönni, mert nem kis dolog, hogy 
ilyen nagyarányú támogatást kaptunk, két részletben. December hónapban. 5, 4 millió Ft-ot, 
január hónapban 30 millió Ft-ot. Ez nagyon nagy segítség a feladataink ellátására.  
 
 
Simonka György országgyűlési képviselő: Szeretettel köszöntöm mindenkit. Polgármester 
úr hangsúlyozta az együttműködési szándékát. Az elmúlt években Medgyesegyháza 
fejlődésének kulcsa is az együttműködés volt. Az elmúlt években több 2 milliárd Ft-os 
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támogatásban részesült Medgyesegyháza. Ha ez a szándék és a cél, hogy mindenkivel 
együttműködjön Medgyesegyháza, akkor jó úton jár polgármester út és a testület is. Bár nem 
a medgyesegyházi polgármester a kistérség elnöke, sikerült elérni azt, hogy Medgyesegyháza 
maradt a kistérség székhelye. Ez azért nem mindegy, hogy hol van, hiszen az előző időszaki 
forráselosztáshoz képest nagy változások fognak beállni. Az elmúlt években a regionális 
fejlesztési ügynökségeken keresztül tudták kipályáztatni a pénzeket, az uniós forrásokat. A 
következő időszakban pedig a megyék lesznek azoknak a pénzeknek az elosztó helyei, 
ahonnan a fejlesztési források érkezhetnek a településre. A kistérségnek kulcsszerepe lesz. A 
kistérség lesz a pénzhez vezető út egyik állomása.  
A járási hivatal vezetőjével a közigazgatási reformról pár szót szeretnék szólni. A 
közigazgatási reformnak kettős célja volt. Szerettük volna elérni, hogy azok az idősebb 
emberek, akik nem igazodnak el bonyolult rendszerekben, azok számára egyszerűbbé, 
olcsóbbá és gyorsabbá tegyük az ügyintézést. Másrészről szerettük volna elérni, hogy adott 
településeknek a válláról levegyük azokat a terheket, melyeket a költségvetés nem tud 
finanszírozni. Gondolok itt többek között az iskolákra is. Az adósságállományuk jelentős 
részét is át tudta vállalni, az azóta keletkezett adósságokat kompenzálni, ahogy azt az elmúlt 
hónapokban tette Medgyesegyházával is.  
A jó együttműködésnek megvannak az alapjai, ezt csak folytatni kell, ezt csak elrontani lehet.  
Medgyesegyházára kulcsszerep fog hárulni, mint kistérségi központ, valamint kapuja a 
következő választó körzetnek. Minden segítséget, támogatást meg fogok adni. Ajtókat tudunk 
nyitni, érvelni tudunk, ha kapunk megfelelő muníciót. Ez idáig jól működött. Amikor egy-egy 
pályázatnak megállat a kifizetési kérelme, nagyobb probléma előtt álltunk, megmozgattunk 
minden szálat annak érdekében, hogy visszafordíthatatlan problémákban ne ütközzünk. Ez is 
az együttműködésnek köszönhető. A kistérségben, a választókerületben azt látom, hogy nincs 
olyan település, aki ne ebben lenne érdekelt. Nem egymással konkurálunk. Abban az esetben, 
ha megosztottak lesznek a polgármesterek, akkor természetesen nem tudjuk képviselni a lobbi 
erőnket, természetesen ez által kevesebb forrás fog számunkra jutni. Szabad vállalkozói 
zónává tudtuk emelni a kistérséget, az itt alapított munkahelyekre jóval kevesebb járulékot 
kell fizetnie a vállalkozóknak, gazdáknak. Ezen kívül kiemelt kormányzati programmal 
támogatott térséggé tettük. Ennek köszönhetően plusz pontszámot fognak kapni az itt induló 
önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek. Több milliárd forint fog a térségbe 
áramolni. Battonyán például 34 milliárd forintból fog egy geotermikus erőmű épülni. Ennek 
három csatlakozási pontja lesz, mely közül az egyik Medgyesegyháza. A gőz, ami fel fog 
áramlani  a  földből,  azt  több  kilométeren  keresztül  el  tudják  vezetni.  Nem  csak  a  
mezőgazdasági termelők fogják ennek az előnyét élvezni, hanem az önkormányzatok 
távhőszolgáltatás formájában fűthetik az intézményeiket. Ez egy olyan rendszer lesz, amit itt 
kell feltápláljanak a mi kistérségünkben. A rendszerek visszatáplálásra nem alkalmasak, tehát 
a megtermelt energiát itt el kell adni a mindenkori áron, csak így tudják eladni, tehát 
kényszerpályán lesznek. Megállapodásokat lehet kötni gyárakkal, önkormányzatokkal, 
vállalkozásokkal. Ez lesz szerintem az igazi rezsicsökkentés, aminek a hatására jöhet ide sok 
vállalkozás, akinek nagy energiaigénye van. Ez munkahelyteremtéshez vezet. A programot 
ebben a ciklusban biztos nem lehet megvalósítani. Ha a fiatalok látják, hogy van fejlődés, van 
egy jövőkép, márpedig mi ezt meg kell adjuk nekik. A polgármestereknek és a testületeknek 
igen nagy felelősségük van ebben. Ha mi ezt meg tudjuk adni a fiataloknak, nem fognak 
elmenni. A cél, hogy olyan hellyé tegyük az elkövetkezendő években –többek között az uniós 
források segítségével – hogy a fiatalok megvessék itt a lábukat. Ha támadás van a rendszeren 
belül, és gyengülünk, akár a belső viták miatt, akkor mások hozzánk képest biztos erősödni 
fognak. Minden esetben meg kell nézni, hogy aki támadó jelleggel lép fel, akkor az a mi 
barátunk, építő jelleggel gondolkozik, vagy abban érdekelt, hogy ne legyen sikeres 



5 
 
 

Medgyesegyháza. A választási kampány véget ért, az emberek döntést hoztak, innentől kutya 
kötelessége mindenkinek azt támogatni, aki ebbe a rendszerben részt vesz, amit a választók 
megszavaztak. Ha ez így lesz, akkor a siker sztori itt Medgyesegyházán folytatódni fog. Mert 
az elmúlt négy év Medgyesegyházán az volt. A számok makacs dolgok, azokat nehéz cáfolni 
ez a két milliárd forint ide érkezett. Az önkormányzatnak nem kellett önerőt tenni ezekbe a 
fejlesztésekbe. Hiszek abban, hogy együtt tudunk működni az elkövetkezendő négy évben. A 
továbbiakban is megpróbálom kiemelten kezelni Medgyesegyházát, ahogy azt a korábbi 
időszakban tettem. Bár a medgyesegyháziak nem minden esetben vették ezt észre. Más 
településen szememre vetették, hogy mert Medgyesegyháza. Igen, mert volt itt egy stáb, egy 
akarat, ami előre mutató volt, jövőképet alkotott, és velük együtt lehetett dolgozni. Hiszem 
azt, hogy ez fent fog maradni az elkövetkezendő években, és akkor könnyű lesz a dolgom. 
Keressenek nyugodtan, ha tudok segítek, és várom a kérdéseket, javaslatokat.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Nem értek egyet az államosítással, a 
helyi önkormányzatok önállóságának a megnyirbálásával. Azt mind szépen hangzik, hogy 
létrehoztak kistérségeket, meg járásokat, de gyakorlatilag az önkormányzatoktól a feladatokat 
elvitték, a pénzt elvitték, nekünk a nyűg maradt, mert nekünk kell a lakossággal 
szembenéznünk. Nem beszélve arról, hogy márciustól változnak a szociális ellátások. Ehhez 
forint is kellene, mert aki megkapta ma azt az egy-két mázsa fát vagy szenet, annak holnap is 
fűtenie kéne, de nem tud az önkormányzat adni, mert ezek a lehetőségek nincsenek. A 
méltányossági ápolási díj. Kicsit furcsán hangzik, hogy a család lássa el. A család úgy tudta 
ellátni, ha otthagyta a munkahelyét. Iskolák államosítása. Az állami iskola minimális 
támogatást kap, az egyházi iskolák többet ugyanúgy az állam pénzéből. Az állami oktatásban 
a képzés röghöz kötött, az egyházi iskolában ilyen nincs. A területen szeretnénk, ha itt 
maradnának a fiatalok, ha okos emberek lennének, hát ebből nem lesznek okos emberek. 16 
évre levitték a tankötelezettséget, holott Európa szerte felfelé viszik. Gyakorlatilag ingyenessé 
teszik a középiskolákat. Sokan elhagyják az országot, van aki nem itt tanul. Az orvosképzést 
is szét akarják bontani. Tiltakoznak ez ellen, süket fülekre talál. Ahhoz, hogy művelt emberek 
legyenek, legyen választási lehetőség az oktatásban. Együtt kell működni azzal egyet értek. A 
lényeg, hogy a térség, a településünk fejlődjön. Annak örülök, hogy Battonyán végre 
megvalósul a geotermikus erőmű. Megvalósítunk egy értékteremtő produktumot. A 
mezőgazdaságban lehet gondolkozni, de a mezőgazdaságban dolgoznak a legkevesebben. A 
fiataloknak nincs kötődésük. Tudnunk kell biztosítékot adni a fiataloknak.  
 
Simonka György országgyűlési képviselő: A feladat ellátás, a feladat elvitel, az 
önkormányzatok kisemmizésével kapcsolatban. Először is tisztázni kell, hogy mi a cél. Ha a 
polgármester, vagy a képviselő-testület úgy tekint a szervezetre, mint amit feltétlenül neki kell 
vezetnie és mindenképp a kezében tartania, vagy úgy tekint a szervezetre – legyen szó 
iskoláról, gyámhivatalról – mint egy olyan szerv, aki azért működik, hogy az embereknek az 
ellátásáról gondoskodjon. Megvan az ellátás, az oktatás ugyan úgy működik tovább. A 
településeknek az MSZP kormányzása idején hozzá kellett tenni jelentős összegeket saját 
költségvetésükből, iparűzési adóból és egyéb bevételeikből. 50-60 % volt ahol nagyon jól 
működött az iskola gazdaságilag. Odáig vezetett, hogy a települések egy része nem tudott 
önerőt biztosítani a pályázatokhoz. Ezért a lakókat sarcolták, és elkezdték felvenni a hiteleket. 
Mert fejlődni és működni akartak. Erre mondta a kormány 2010-ben, hogy nem szabad 
hagyni, hogy az önkormányzatok eladósodjanak. Átvállalta az önkormányzatok adósságát, 
átvették az intézmények működtetését, ami veszteséges volt egyébként, az iparűzési adót 
meghagyta az önkormányzatoknak. Az egyházi iskoláknak a kiegészítő normatívájára lehet 
azt mondani, hogy nem jó. A lehetőség meg van minden település számára, hogy 
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kezdeményezze, hogy nemzetiségi iskolának adná át, vagy egy egyházi iskolát szeretne látni a 
településen. Ha pluszforrást akarnak, át lehet menni egyházi kötelékbe.  
Az emberek szerintem nem lesznek buták. Nekem sincs mindenhez végzettségem, de 
bizonyos dolgokhoz mégis értek. Lehet elvégezni főiskolát, de nincs szükség ennyi 
diplomásra. Jogászból nagyon sok van, de nem tudnak elhelyezkedni és kimennek külföldre. 
Ezért diplomás munkanélkülit képeztünk. Szerintem ezek az emberek nem elhagyták az 
országot, hanem csak kimentek dolgozni, de vissza fognak jönni. De miért ne hagynák el az 
országot ideiglenesen. A 80-as években lehet, hogy elmentek volna dolgozni külföldre, de 
nem adott meg a lehetőség, hogy kimenjenek. Azokra, akik ideiglenesen elmennek az 
országból, dolgoznak, pénzt keresnek, azok szorgalmas emberek. Tudásukat kiviszik igaz, de 
vissza akarnak jönni.  
Az orvosképzésbe nem szabad vinni politikát. Úgy hiszem, hogy ez a kormány megtesz 
mindent annak érdekében, hogy az orvosokról próbáljon gondoskodni, abban a helyzetben, 
amit örökölt 2010-ben. Az ország nagyon el volt adósodva. Amit lehetett megpróbáltunk 
megtenni az orvosokért. Amikor a magyar állam kiképez sok millió Ft-ból orvost, kimegy és 
sokkal  több  pénzt  keres.  Erre  azt  mondja  a  kormány,  aki  itt  szeretné  hasznosítani  a  tudását  
szeretné itt végezni a munkáját, akkor ingyenesen végezheti el az iskoláját. Aki nem, annak 
vissza kell fizetnie a tandíjat. Próbálunk megtenni mindent, de évtizedes elmaradások vannak. 
Vannak eredményeink, de azt a nehéz helyzetet, amit örököltünk, kezelni nem volt egyszerű. 
Próbálunk a  dolgozóknak is  segíteni  és  az  eszközfejlesztés  az  20  éves  csúcsokat  dönt.  Soha  
ekkora fejlesztések, mint 2013-14-ben, még nem voltak Magyarországon. Még nem értünk a 
végére. Nekünk ennél az asztalnál, Medgyesegyházán nem biztos, hogy az országos 
költségvetéssel, az alkotmány módosításával, az egészségügyi törvénnyel, oktatási ügyekkel 
kellene foglalkoztunk, nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy itt és most ebben a helyzetben a 
legtöbbet kell kihozni Medgyesegyháza érdekében. Ebben partner vagyok.  
 
Kraller József képviselő: A tavalyi évi támogatást megköszönjük. Beszéltünk 
beruházásokról, és mindenféleképp fontos cél, hogy a településen a beruházások jó 
finanszírozás mellett valósulhassanak meg. A tavalyi évben fizikailag megvalósultak az 
energetikai beruházásaink. A finanszírozása 100 %-os volt. Előfinanszírozása volt részünkről, 
hitelt kellett felvennünk. A választások után lakossági tájékoztatás kapcsán negatívan 
hangzott el, hogy a település milyen rossz helyzetben van ezen beruházások finanszírozása 
kapcsán. Holott minden fórumon el lett mondva, hogy ezeknek a pályázatoknak a 
finanszírozása megoldódott, támogatási szerződések vannak e mögött. A támogatás 
lehívásának akadálya van. Ebben kérném a segítségedet, milyen előrelépés várható?  
 
Simonka György országgyűlési képviselő: Nagyon sok település szeretne ilyen „rossz” 
helyzetben lenni. Olyan rossz helyzetben, hogy sok százmilliós vagyonnövekedés van a 
településen. A lakosságnak nem kellett egy fillérrel sem hozzájárulnia, az önkormányzati 
önerőt is átvállalta az állam. Mindenhol van hitelkeret. Az uniós források csak 
utófinanszírozásúak. Meg kell valósítani, le kell hívni a támogatást, és ebből vissza kell 
fizetni a hitelt. Természetesen hitelköltségek vannak. Decemberben volt egy válságkezelés, 
akkor elhárítottunk egy nagyobb akadályt. Az irányítóhatóság átszervezése miatt mennek 
lassabban a dolgok. Tudomásom szerint ugyan az a kivitelező dolgozott Medgyesegyházán, 
aki Pusztaottlakán is. Krucsai Mariann nagyon keményen visszatartotta a kifizetéseket, amíg 
minden le nem lett dokumentálva. A munka el lett végezve, ezek a források a tavasz folyamán 
meg fognak érkezni.  
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Béni Attila Járási Hivatal hivatalvezető: A kovácsházi járási hivatal nevében szeretném 
köszönteni önöket. Január 15 óta látom el a hivatalvezetői feladatot. A térséget ismerem, 
korábban is a térségben élő lakosokat szolgáltam. Elmondhatjuk, hogy a járási rendszernek 
történelmi múltja van. A járási rendszer jól vizsgázott. Egy folyamat indult el, ahol a 
létrehozott szolgáltató állam képeként fogunk megjelenni, illetve mai napig is ezt a 
tevékenységet látjuk el. Célunk, hogy a lakossághoz minél egyszerűbb formában vigyük el az 
ügyintézést. Kirendeltségeinkhez folyamatosan fordulhatnak a lakosok. Kormányablakokat 
hozunk létre, Mezőkovácsházán még az év első felében átadásra kerül. Az ügyfél mindent egy 
helyen fog tudni elintézni. Próbáljuk erősíteni a szolgáltató állam képét. Rengeteg feladat fog 
átkerülni a járási hivatalokhoz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az 
állampolgároknak a döntés úgy jusson át, ahogy azt a döntéshozók szándékozták. Egyszerűbb, 
hatékonyabb legyen, és könnyebb legyen elérni a szolgáltatást. A terheket az 
önkormányzatoktól át kell vállalni. Szeretném felajánlani a segítségemet, bármiben állok 
rendelkezésükre.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszönöm, a hivatalvezető és a képviselő úr 
jelenlétét. Mindent meg fogunk tenni, hogy az eddig is jól működő együttműködés továbbra is 
sikeres legyen.   
 
16:00  dr. Nagy Béla György polgármester 10 perc szünetet rendelt el.  
 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A beszámoló során több ponton van megemlítve két 
fontos beruházás, az ivóvízminőség-javító program és a szennyvízberuházás. Szeretném 
megemlíteni azt, hogy télvíz idején, kedvezőtlen körülmények között folynak munkák. 
Nagyon sok nehézséget jelent. Azért kell ilyen körülmények között végezni a beruházást, 
mivel a határidő, a megkötött szerződések kötnek minket. Az elmúlt egy-két hétben merült 
fel, azt tapasztalták a lakosok, hogy a kivitelező a beruházási szerződéstől eltérően olyan 
munkálatokat végzett, melyek nem tartalmazták a pályázat részét. A Vécsey utcában az út 
nyomvonalán kívül vezetik a vezetéket. Ezt a munkát még nem kezdték meg, összehívtunk 
egy tanácskozást, a leghatározottabban kinyilvánítottuk, hogy minden a tervektől eltérő 
munkához nem járulunk hozzá. A kivitelező ennek tudatában végzi a munkáját. Ha a 
kivitelezéssel kapcsolatban észrevétel van, Molnár Zoltán műszaki főelőadónál lehet 
bejelenteni.  
A 2015-ös évben nagyarányú közmunka lesz, beadtuk a pályázatot. Gondolkoztunk az 
ésszerűbbé tételén. Március 2-án megindul a program. A foglalkoztatottak némileg 
biztonságosabb helyzetbe kerülnek, hiszen indokolt esetben akár 1 éves munkaszerződést is 
lehet kötni. Lehetőség szerint a programot úgy tervezzük, hogy az intenzitása a 
mezőgazdasági munkákon kívül esik. Legyen lehetőségük mezőgazdasági foglalkoztatásban 
is részt venni, ami némileg előnyösebb a közmunkánál. Amennyiben van kérdés, szívesen 
állok rendelkezésre.  
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Kraller József képviselő: A szennyvízberuházás kapcsán már én is több kérést tolmácsoltam 
polgármester úr felé. Említetted a Vécsey utcában a nem nyomvonal szerinti kiépítést. Ebben 
a kérdésben olyan gondolatom merült fel, hogy minden beruházásnak van műszaki ellenőre, 
akinek az önkormányzat érdekeit kell képviselnie. Ő hol van? Csak az egyeztetéseken vesz 
részt. Elvárás, hogy a műszaki ellenőr jelen legyen egy beruházáson. Ha lehetőség van rá, 
akkor a műszaki ellenőrt többször hívjuk ki, és dokumentáljuk is adott esetben. A tegnapi 
bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy még a beruházás megkezdése előtt cél volt az, hogy a 
nyomvonal tervezésénél a kivitelező az önkormányzat érdekeit vegye figyelembe. 
Nevezetesen arról beszélek, hogy a négy utcát kivéve a nyomvonal lehetőség szerint az út 
közepén menjen, mivel a beruházás költségei között szerepel olyan, ami a helyreállításban 
nekünk kedvező lehetőség. Szóba kerülhet az út teljes helyreállítása. Meg van határozva, hogy 
bizonyos útkeresztmetszeteken milyen helyreállítás szükséges. Medgyesegyháza érdekében 
ezeknek a dolgoknak adjunk hangot. Neked van lehetőséged a kivitelezőkkel tárgyalni, 
nyomást gyakorolni rájuk.  
A közmunkaprogram kapcsán létrehoztak egy börzét, melyben a START-ban előállított 
termékeket egymás között értékesítse. Nem látom Medgyesegyházát ezen a felületen. 
Szeretném, ha megtennénk a regisztrációt.  
Nem lett megemlítve a beszámolóban a kamerarendszer második üteme, ez hogyan áll?  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A lakossági észrevételnek köszönhető, hogy nem 
vétettek a Vécsey utcában a kivitelezők. Probléma, hogy az önkormányzat részéről nem volt 
felelőse a munkának. Most lett kijelölve. A múlt héten kapta meg a tervdokumentációt, ez 
alapján követi a kivitelezést. A mi szerződéseinkben és a tervekben az szerepel, hogy a 
csatornafektetés során 120 cm-t bontanak fel, jobbra-balra van 60-60 cm. Valószínű, hogy az 
ami elmarad, az is meg fog rongálódni. A beton utat teljes egészében helyre kell állítani. A 
leghatározottabban kiálltunk a legutóbbi megbeszélésen, ahol ott volt a műszaki ellenőr. Az 
ellenőrzésre egy ajánlott levélben fel fogom hívni a figyelmét az ellenőrnek.  
A START program információs rendszerbe való regisztrálás azért maradt el, mert megbíztuk 
Juhász György kollégánkat, csak hirtelen kórházba került. Fekvőbeteg, de jogos a jelzés, 
pótolni fogjuk. 
Szabó Istvánné figyelemmel kíséri a beruházásokat, és annyit megtudtunk, hogy a 
kamerarendszer megvalósítója az Ivóvízellátó Kft. komoly lemaradásban van. Klárika 
összehívott minden érdekeltet. Mivel dokumentumok elmaradtak, késve lettek benyújtva a 
kifizetési kérelmek, e miatt a civileket is komoly kár érte. A megvalósításhoz hitelt kellett 
felvenniük.  
 
Kraller József képviselő: Lakossági bejelentés volt, hogy útburkolat alatti átfúrást 
megelőzően nem úgy történt a munkagödör kiásása, ahogy az szükséges volt.  
 
Liker János aljegyző: A kivitelezőnek nem volt lehetősége máshogy átfúrni. Egy másik 
közmű miatt.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A pályázatok esetében a legnagyobb károsult az 
önkormányzat, mert az önkormányzat kézfizető kezességet vállalt, és ha nem érkezik meg a 
forrás, akkor nem tudják visszafizetni a hitelt, akkor a pénzintézet a készfizető kezességet 
érvényesíti az önkormányzattal szemben. Az eredeti befejezési határidő december 31. volt. 
Már nem lehet még egy határidőt módosítani.  
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Szabó Istvánné: Január 22-én összehívtam egy megbeszélést a futó projektekkel 
kapcsolatban. Jöttek a problémák az érintettektől. A kamerarendszernél 10 %-os forráslehívás 
történt meg csak. A kivitelező azt mondta, hogy az alvállalkozója még nem végezte el a 
szolgáltatásokat. Mondtam a képviselőknek, aki tud, jöjjön el a megbeszélésre, hallja, mi az 
igazság. Jegyzőkönyv készült, és minden testületi tagnak el fogom juttatni.  
 
 
Kraller József képviselő: Igaz, hogy Takarékszövetkezetes hitelhez az önkormányzati 
kézfizető kezesség kapcsolódik. A Takarékszövetkezet rugalmasan kezeli a kérdést. Vannak 
költségeik, amiket meg kell téríteni. Klárika az előbb jelezted, hogy szóltál a képviselőknek 
az egyeztetésről, én nem tudtam erről, kaptam meghívást.  
 
Szabó Istvánné: Pont itt volt Dusik Jani és mondtam neki, ha van ideje, jöjjön be. A 
nagyteremmel  kapcsolatban  érintett  a  KÉSZ  kft.  Feltettem  a  kérdést,  hogy  a  nagyterem  
beruházás  milyen  stádiumban  van.  Balog  László  lett  megbízva,  hogy  a  futó  pályázatokat  
vigye. Amikor megkérdeztem, hogy áll a nagyterem és a színpad elszámolása, az volt a 
válasz, hogy a kivitelező Vízmű Kft. 900 000 Ft-os számlát kiállított még júniusban. A 
projektmenedzsertől megkérdeztem nem fizették ki a számlát, nem tudja hol a számla, ezért 
nem tudja a forráslehívást eszközölni. A Kft-nek fel kell vállalni, hogy a 6. hónapban kiállított 
számlát ki kell fizetni. Megvan az eredeti számla, holnap átutaltatom ahhoz, hogy a forrás 
lehívás megtörténhessen. Lesz még egy 270 000 Ft-os számla, hogy lezárulhasson a pályázat.  
 
 
Kraller József képviselő: Én azt tudom, hogy a beruházás elkészült, a számla kiállításra 
került, viszont a volt ügyvezető azt mondta, hogy a számlához szükséges még dokumentáció, 
ami csak decemberben érkezett meg, addig a számlát nem volt lehetséges kifizetni. Pontosan 
azért nem lett kifizetve a számla, hogy ne legyen a kifizetés felelőtlen.  
Polgármester úr a 13-as pontban említette, hogy készül a költségvetés. A 2015-ös évet úgy 
tudjuk elkezdeni, hogy látjuk a 2014-es évet. Beszámoló még nem készült el, azonban a 
mostani technikai rendszerünkből látni, hogy hogyan zárta az önkormányzat az évet.  Ebben a 
tekintetben nagyon negatív hírverést kapott 2014. októbert követően, hogy a település hogyan 
áll költségvetés terén.   
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Nem akartam ezen vitatkozni, amikor a képviselő úr 
is itt volt, mert ő maximálisan segítőkész volt. Amit én leírtam abban az újságcikkben, annak 
tartalmilag vállalom a felelősségét. A számok pontosak, hogy mennyi hitel volt felvéve, 
mennyi ki nem fizetett számla volt, a költségvetés kb. 50 millió Ft hiánnyal lett tervezve. Az 
egyik nagy probléma az volt, hogy fel lett véve ez a hitel, de a határideje november 30-ra 
szólt.  Itt  is  olyan  szerződés  volt  aláírva,  mint  minden  banki  szerződésnél,  hogy  ha  nem  
teljesül a hitel visszafizetése határidőre, az OTP élhetett volna az inkasszó jogával. Az újabb 
szabályozás értelmében az újabb hitel felvételéhez kormányengedély lett volna szükséges. 
Ebben is segített a képviselő úr, mert vállalta, tartja a hátát, és nyugodtan írjuk alá 
kormányengedély nélkül a szerződést. December 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben, 
hogy megkaptuk a kormányengedélyt. Tervezzük a 2015. évi költségvetésbe ennek a hitelnek 
a következményeit. Ez olyan 7-8 millió forintot fog kitenni. A 2014. évre pedig 3 millió forint 
a terhe.  
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Sulczné Lipcsei Zsuzsanna: A pénzmaradvány értéke 50 862 E forint, de tudni kell, hogy a 
2015. évi állami támogatásnak egy részét már megkaptuk, és benne van, hogy megkaptuk a 
35 000 E Ft működőképesség támogatását, és 4 000 E Ft-ot kaptunk a pályázatokra, amelyek 
novembertől indult, ennek az előlege. Elvileg nulla a pénzmaradvány. December 31-én a 
bankszámlánk egyenlege az 50 862 E Ft.  
 
Kraller József képviselő: A kérdésem célja az volt, hogy tájékoztatni kell a lakosságot, hogy 
Medgyesegyháza költségvetése, a beruházások hogyan állnak. Úgy gondolom, hogy ezekért a 
beruházásokért megfizetett hitelkamat ekkora beruházások kapcsán nem nagy áldozat.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Bővebben szólnál a 2015. január 22-én Kunágotán az 
orvos ügyelettel kapcsolatos megbeszélésről. Az elsősegélynyújtó hely helyzetéről.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Szeptember óta folyamatosan folynak a tárgyalások 
az  orvosi  ügyelet  tárgyában.  Megnyugtató  döntés  még  nincs.  Holnap  lesz  egy  kistérségi  
rendkívüli  ülés  ahol  reményeink  szerint  döntés  születik,  hogy  a  kistérség  szervezze  meg  az  
orvosi ügyeletet. Ez azért volna szerencsés, mert egy nonprofit szervezet vállalhatná ezt fel. 
Már Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Magyarbánhegyes nem a kistérséggel kívánja 
elláttatni a feladatot. Az lenne a jó megoldás, ha együtt tudnánk ellátni. Az elsősegélynyújtó 
hellyel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, többszöri rendszeres ellenőrzés eredménye, 
hogy  nem  látják  el  a  feladatot.  Én  nem  járultam  hozzá  hogy  elutaljuk  az  önkormányzat  
finanszírozását a január hónapra. A legrosszabb esetben az önkormányzat fogja közvetlenül 
működtetni, ha nem valósul meg a kistréségi ellátás azonnal. A jelenlegi szolgáltatónak január 
31-ig van engedélye. A települések megállapodtak egy másik szolgáltatóval a közbeszerzés 
eljárások idejére. Azonban nem teljesítette a működési engedély kiadásához az ÁNTSZ 
feltételeket. A holnapi megbeszélés után tájékoztatok mindenkit a döntésről.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester úr a napirendet lezárta.  
 

 
2. KÉSZ Kft. tájékoztatója a 2015. évet érintő számlatartozásokról, valamint a 

Sportcsarnok és Uszoda műszaki állapotáról 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A 2015. évi költségvetés 
tervezésekor került előtérbe. A tervezéskor kiderült, hogy nem fedezi az üzleti tervet az igény, 
ami be lett nyújtva. Utólag derült ki, hogy kifizetetlen számlák vannak. Az uszoda esetében is 
történt egy állapotfelmérés. Azt, hogy mi lesz a kft-vel, a bizottság a későbbiekben tuja 
megtenni a javaslatát.  
 
Kraller József képviselő: Elnök úr, egyszer te fogalmaztad meg kérdésként, hogy a 
gazdasági társaságnál miért nem módosították az üzleti tervet. Most is ez fennáll, át lehet 
dolgozni. Ha látszik, hogy nem tartható, úgy gondolom módosítható, kérhetjük, hogy kerüljön 
átdolgozásra.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: Az én javaslatom is a módosítás volt. 
Az igényét nem tudja teljesíteni a testület. Az átcsoportosítások kapcsán növekedett a 
hiányunk.  
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Nagy Attila képviselő: Nagy ellentmondás van az elmúlt időszaktól mostanáig. Az előző 
testület szándéka az volt, hogy a bizonyos feladatok kft-ben való üzemeltetése 
költséghatékonyabb. Ezzel szemben találkozunk egy tájékoztatással, mely azt tükrözi, hogy 
jelenleg a 2014. évről áthozott kifizetetlen számlák összege 11 millió Ft. A további létével 
kapcsolatban zsebbe kell nyúlnunk. A döntésünkkel volt probléma, vagy a működéssel? Erre 
bizonyosságot kell szerezni. Egy átvilágítás kapcsán, erre válaszokat kell kapjunk. Igen 
komoly kiadásaink vannak, nem megtakarítást hozott a kft. működése, most ezt látom. 
Előttünk áll az a döntés, hogy a továbbiakban milyen formában működjön, lássuk el a 
feladatokat.  
 
Kraller József képviselő: A szándék pozitív volt. A kft működésében valósítottak meg olyan 
dolgokat, ami mindenképpen pozitív kell legyen. A bérbe adott dolgaik, a konyha és a kábel 
tv visszakerült önkormányzati tulajdonba. Kellett rá költeni, mivel az előző használó lelakta. 
Ha egy vidéki cégnek megérte működtetni, akkor nekünk ezt feltétlenül meg kellett lépnünk. 
Kifizetetlen számlák tekintetében. Attila tegnap is elmondta a szerződések kérdését, mikor 
keletkeztek. Maga a szolgáltatóval megkötött szerződés dátuma nem bír jelentőséggel, a 
számla kiállításának a dátuma fontos. A beszámolóból az derül ki, hogy a 2014. október után 
keletkezett számlák vannak a ki nem fizetett számlák felsorolása között. Működésben hiba 
biztosan van, a testület döntésében is lehetnek hibák bármilyen jó szándék mellett. Az 
ellenőrzés eredménye meghatározó lesz. A kötelező feladatokon túl vállalt feladatainkból nem 
vettünk vissza.  
 
Farkas Gyula képviselő: Nem akarok felelősöket keresni vagy, hogy milyen problémák 
voltak, ez nem az én kompetenciám. Ez a 11 millió forint nem fél év alatt lett, régóta görgette 
maga előtt ezeket a kifizetetlen számlákat. Láttam korábbi testületi határozatokat és 
kérelmeket a KÉSZ Kft. ügyvezetőjétől, melyben jelezte a testület felé, hogy problémája van. 
A Dinnyefesztivál előtt előre kérte a következő hónapi önkormányzati támogatást. A 
felügyelő bizottság készített egy jegyzőkönyvet. Azt kérném a pénzügyi bizottságtól, hogy az 
utolsó pár mondatban jelzetteket tartsa szem előtt a költségvetés tervezésekor. Az ügyvezető 
asszony módosított az üzleti terven.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a 
polgármester úr a napirendet lezárta.  
 

 
3. Tájékoztató a Területfejlesztési Operatív Programról 

 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Erről a programról beszélt a képviselő úr, igényli az 
összehangolt munkát. Medgyesegyháza két egymással összefüggő programelemmel szerepel. 
Egy termálkút kiépítésével. Ez illeszkedi abba a programba, hogy Medgyesegyháza 
közintézményei költségkímélő energiaforrással legyenek ellátva. Mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy minél többet meg tudjunk ebből valósítani.  
 
Kraller József képviselő: Fontos teendők vannak. Ki szeretném emelni, hogy a TOP-ban 
gazdaságfejlesztési programokat lehet megvalósítani. Ehhez szükséges, hogy a településen élő 
vállalkozókkal az önkormányzat megfelelő szinten együtt működjön. A távlati érdekeket kell 
szolgálja.  
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Mindent meg fogok tenni, hogy ez sikeres legyen. 
Józsi számítok a te tevékeny közreműködésedre is.  
 
Nagy Attila képviselő: Ez az a program, amikor felmerültek más projektötletek is. Civil 
szervezetek, vállalkozók adtak ötleteket. Azokat ez tartalmazza, vagy ebben van benne?  
 
Kraller József képviselő: Abban  történt  a  LEADER  által  egy  felmérést,  hogy  a  majdani  
2014-20-as LEADER programban milyen támogatást tudnak biztosítani a vállalkozóknak. A 
két téma nem ugyan az.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a 
polgármester úr a napirendet lezárta.  
 

 
4. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosítási 

lehetőségéről 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: Felsorolásra kerültek az ingatlanok. Fel van sorolva, 
hogy a hasznosítása milyen költségek viselése árán valósulhat meg.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a 
polgármester úr a napirendet lezárta.  
 

 
5. Tájékoztatás a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének munkájáról 

 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Egyetértettünk abban, hogy érdekképviseletre, közös 
fellépésre van szükség. Az önkormányzatra felelősség hárul, fel kell lépni a dinnyetermelők 
érdekében.   
 
Kraller József képviselő: Fontos, hogy a medgyesegyházi dinnyetermelők eredményes évet 
tudjanak zárni az adófizetés szempontjából. Szükséges a kommunikáció.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a 
polgármester úr a napirendet lezárta.  
 
 

II. Beszámolók: 
 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérdezem Liker János aljegyző urat, szeretné-e 
kiegészíteni a beszámolót?  
 
Liker János aljegyző: Nem. 
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

2/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Liker János aljegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
2. Beszámoló a függőben lévő Képviselő-testületi határozatokról 

 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérdezem Liker János aljegyző urat, szeretné-e 
kiegészíteni a beszámolót?  
 
Liker János aljegyző: Nem. 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Tegnapi napon a bizottsági ülésen elhangzott 
javaslatok beépítésre kerültek. A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a 
szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: A belső ellenőri feladatok nem 
tudjuk, hogy fognak alakulni. Annyiban módosítottuk a határozatot, hogy legkésőbb június 
30-ig kell a bizottságnak javaslatot tenni.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, a polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

3/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2014. (XII.16.) Kt. 
határozatát úgy módosítja, hogy a javaslattétel határideje legkésőbb 2015. június 30.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
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Liker János aljegyző: Visszavonásra kerül a szociális temetéssel kapcsolatos két 
határozatunk, valamint az, amelyben a Kolimár Könyvvizsgáló Kft-től megrendeltük a 
szolgáltatás.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

4/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2014.(XI.25.) Kt., 
148/2014.(XI.25.) Kt., 1/2014.  (I.9.) Kt. határozatait hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

5/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a függőben lévő 
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: Liker János aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

III. Fő napirendek: 
 
 

1. KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgató pályázatának elbírása  
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: Érvénytelen pályázat került 
benyújtásra, így a pályázatot javasolja a bizottság érvénytelennek nyilvánítani.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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6/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi Attila Nagykamarás, 
Kossuth L. u. 49. szám alatti lakosnak a Medgyesegyházi KÉSZ Kft. ügyvezetői pályázatára 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázó a pályázatban előírt 
feltételnek (felsőfokú iskolai végzettség) nem felel meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

2. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: Az éppen aktuálisan megtárgyalandó ügyeknek a 
listája, ez ki is egészülhet, vagy ha aktualitását veszíti valamelyik, lekerül a listáról.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

7/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Liker János aljegyző 
Határidő: értelem szerint. 

 
 

melléklet a 7/2015.(I.28.) Kt. határozathoz 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. évi 
MUNKATERVE 

 
 
 

Medgyesegyháza, 2015. január 28.     
 
Elfogadva: a 7/2015.(I .28.) Kt. határozattal 
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2015. február 12.   
 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetései rendeletének 
elfogadása. 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2015. február 24.   
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Liker János aljegyző 
 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  
Előadó: Nyáriné Szlávik Mária  

          Negra C. Dániel 
          

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi tevékenységéről.  
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 

4.   Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása 
      Előadó: Liker János aljegyző 

 
5.   Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról 

        Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök. 
rendelet módosítása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitva tartás 
meghatározása. 

       Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

5. Gondozási Központ szakmai programjának módosítása 
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
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2015. március 31.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Jegyző 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

2015. április 28.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról  
Előadó: Almási Levente r. alezr.  
 

3. Tájékoztató a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi 
Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
Előadó: Ádám Lajos elnök 
 

4.  Tájékoztató a kintlévőségekről 
                 Előadó: Jegyző 
 
 

II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Jegyző 
 

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2014. december – 2015. február havi átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  
Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 
III. Fő napirendek: 

 
1. Zárszámadási rendelet elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
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2. Közbeszerzési statisztika 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

 
2015. május 26.  Kihelyezett testületi ülés Bánkúton 
 
 

I. Közmeghallgatás 
 
II. Tájékoztatók 

 
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 
     Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

III. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Jegyző 
 

2.  Gyermekvédelmi beszámoló 
                 Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 
IV. Fő napirendek: 

 
1. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft 2014. évről szóló Gazdasági 

beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.  
Előadó: ügyvezető 

 
2. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évről szóló Gazdasági 

beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása 
Előadó:  ügyvezető 

 
2015. június 30.     
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2.  Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről. 
                 Előadó: Ádám Tamás falugazdász 

 
 

II. Beszámolók: 
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1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Jegyző 

 
2. Dél Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2015. március-május havi átruházott hatáskörben 

hozott döntések  
Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 
4.  Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója 
     Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
 

 
III. Fő napirendek: 

 
1. Költségvetési előirányzatok módosítása.  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2015. augusztus 25.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Jegyző 
 
2. Beszámoló a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2014. II. -2015. I. félévi     

tevékenységéről. 
      Előadó: Jegyző 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. Kitüntetések adományozása 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
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2015. szeptember 29.    
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. Tájékoztató a 2015. év beruházásairól 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 

II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
               Előadó: Jegyző 

 
2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2015. június – augusztus havi átruházott 

hatáskörben hozott döntések  
Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 
III. Fő napirendek: 

 
1. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
2. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2015. október 27.    
 

I.  Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

II. Beszámolók: 
 
1.  Beszámoló a költségvetés időarányos teljesítéséről. 

                 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása.  
   Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2015. november 24.     
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I. Közmeghallgatás 
 
II. Tájékoztatók 

 
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 

2.   Orvosi ügyeleti ellátás tapasztalatairól 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

III. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
                   Előadó: Jegyző 
 

 
IV. Fő napirendek: 

 
1. Díjtétel rendeletek módosítása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
3. A Medgyesegyházi Kész Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciója 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciója 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
6. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 

részvétel 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

2015. december 15.     
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Tájékoztató a kintlévőségekről  
Előadó: Jegyző 
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II. Beszámolók: 

 
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
       Előadó: Jegyző 
 
2. Szociális és Oktatási Bizottság 2015. szeptember - november havi átruházott 

hatáskörben hozott döntések  
       Előadó:  Farkas Gyula elnök 
 

III. Fő napirendek: 
 
1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2016. január 26.  
 

V. Tájékoztatók 
 

6. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

VI. Beszámolók: 
 

3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
                   Előadó: Jegyző 
 

VII. Fő napirendek: 
 

15. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
Előadó:  dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

3. dr. Nagy Béla György polgármester szabadságolási tervének elfogadása 
 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A polgármester szabadságát ütemezni kell, azt a 
testületnek jóvá kell hagynia.  
 
Nagy Attila képviselő: A szabadság kivételét ki ellenőrzi, milyen módon? 
 
Liker János aljegyző: Amikor kiveszi a szabadságát, akkor a munkáltatónak engedélyezni 
kell. A polgármester esetében az alpolgármester az engedélyező.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

8/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy Béla György 
polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „Értesítés a 2015. évi 
szabadság megállapításáról” című melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

4. Dr. Hargel Ahmad gyermekorvos szerződésmódosítási igénye 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság úgy döntött, hogy a 
költségvetés elfogadása után tárgyalja meg a testület a kérelmet.  
 
Kraller József képviselő: A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az orvosok egységes 
elbánásban, önkormányzati támogatásban részesüljenek.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

9/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Hargel Ahmad szerződés 
módosítási igényére a 2015. évi költségvetés elfogadását követően tér vissza.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a márciusi rendes testületi ülésre terjessze elő a 
kérelmet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

5. Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása  
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: Az úgynevezett szociális boltra 
érkezett kérelem. A testület ragaszkodik ahhoz, hogy pályázat útján lehet bérbe adni az 
üzlethelyiséget.  
 
Liker János aljegyző: A pályázati kiírásban meg szokott határozni a testület egy minimális 
árat, amit elfogad az ajánlattevőtől.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Véleményem szerint, erről ne nyissunk most vitát, 
azonban fogadjuk el a határozatot e nélkül.   
 
Farkas Gyula képviselő: A kérelmezőnek fontos lenne, hogy az üzlethelyiséghez minél 
hamarabb hozzá lehessen jutni. Nem lehetne az időt lerövidíteni?  
 
Liker János aljegyző: A testületnek kell döntenie a bérbeadásról. A beérkezett pályázatok 
elbírálására össze lehet hívni rendkívüli ülést.  
 
Kraller József képviselő: Annyit kell tegyünk, hogy a mellékletben nem kötjük ki, hogy a 
soros ülésen bíráljuk el, hanem a következő ülésen.  
 
Liker János aljegyző: Akkor az előterjesztés mellékletéből a „soros és rendes” szót 
kivesszük, így a testület hamarabb is el tudja bírálni a beérkezett pályázatokat. Február 12-13 
körül a költségvetés miatt kell ülést tartani. A határozati javaslatot kérem eredetben a 
módosításokkal elfogadni.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

10/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet 
az önkormányzat tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti, 119/2 hrsz.-
ú 51,94 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti formában történő hasznosítására, a határozat 
mellékletét képező tartalommal. A pályázatot az önkormányzat honlapján, hivatalos 
hirdetőtábláján és a helyi kábel-televízióban kell megjelentetni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Liker János aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
melléklet a 10/2015.(I.28.) Kt. határozathoz 
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Pályázati kiírás 

helyiség bérbeadására 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/2 hrsz.-ú épületben található, közvetlen 
közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 51,94 m2 alapterületű üzlethelyiségét 
hasznosításra. 
 
A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

o a pályázó megnevezését, 
o a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, 
o bérleti díjként vállalt nettó összeget, 
o bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 
o a tevékenység során foglalkoztatottak számát 
o az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását: 

 
Bérbeadó feltételei: 
Ø A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak 

betartása 
Ø A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás 

nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának 
kötelezettsége. 

Ø Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem 
folytathat. 

Ø Bérlőnek a szerződés aláírásakor az első havi bérleti díjon felül további háromhavi 
bruttó bérleti díjat bérbeadónál letétbe kell helyezni kaucióként, amely a bérleti 
szerződés megszűnésekor a felek elszámolását követően visszafizetésre kerül a bérlő 
részére. 

Ø A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 
Ø A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 
Ø A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek 

mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 
Ø  A legalacsonyabb nettó bérleti díj …………………- Ft/hó 
  

A pályázatokat zárt borítékban  Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve, 
 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 24." 
megjelöléssel, 2015. február 10.-én 16.00 óráig 

 
lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 
Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek 
elbírálásra! 
A pályázatok bontása 2015. február 10-én 16.00 órakor történik. 
 
A pályázatok elbírálása a következő Képviselő-testületi ülésén történik meg. 
Az  elbírálás  során  -  azonos  ajánlatok  esetén  -  előnyben  részesülnek  azok  a  pályázók,  akik  
több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják. 
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Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a 
pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 
munkatársával, Molnár Zoltán vezető főtanácsossal egyeztetetett időpontban. 
 

 
6. Állati hullák elszállítására-ártalmatlanítására szolgáltatási szerződés megkötése 

 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javaslata, hogy 
a testület Gáspár Tamás vállalkozóval kössön szerződést.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

11/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Medgyesegyháza településen önkormányzati és lakossági körben keletkező állati hulladék 
elszállítására és ártalmatlanítására Gáspár Tamás (5830 Battonya, Ady E. u. 133/2.) 
vállalkozóval köt szolgáltatási szerződést 2015. február 1-től 2015. december 31-ig terjedő 
határozott időre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7. Helyi értéktár bizottság létrehozása  
 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Nekünk is meg kell jeleníteni a helyi értékeinket, ezt 
lehetőség szerint vonzana különböző pályázati lehetőségeket. A napirendet a Szociális és 
Oktatási bizottság megtárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a 
bizottság javaslatát.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal 
és a Földművelésügyi Miniszter is szorgalmazza ennek a létrehozását. A bizottság három 
személyt javasolt, akiket a mai napon meg is kérdeztem, hogy vállalják-e.  
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Farkas Gyula bejelenti érintettségét.  
 
Liker János aljegyző: Akit érint a döntés, be kell jelentenie az érintettségét. Ha a testületből 
nem javasolja senki, hogy a szavazásból ki legyen zárva, akkor szavazhat.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

12/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 
városban a helyi értékek felkutatásához, dokumentálásához Helyi Értéktár Bizottságot hoz 
létre. A Bizottság tagjainak száma 3 fő.  A bizottság tagjának 
 

Farkas Gyula Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 42. sz. alatti  
Nyáriné Szlávik Mária Medgyesegyháza, Béke u. sz. alatti,  
Dr. Karsai Ervin Medgyesegyháza, Damjanich u.  sz. alatti,  
 

lakosokat megválasztja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
13/2015.(I.28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Helyi Értéktár Bizottság feladatainak ellátásának támogatására kiírt pályázaton az 
Önkormányzat nevében pályázatot nyújtson be. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

 
8. Békés Manifest Kft. 2014-2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és a 

szükséges döntések meghozatala  
 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen megjelent a Békés-
Manifest Kft. ügyvezetője, bővebb tájékoztatást adott, és választolt a feltett kérdésekre.  
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A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: Ez  a  szemétszállítási  díj  többlet  
költségének átvállalása az önkormányzat részéről. Ezt a lakosságnak kellene kifizetnie.  
 
Nagy Attila képviselő: Idézek az előterjesztésből: „Tájékoztatásul jelzem, hogy a 
kormányzati intézkedések alapján a szolgáltatás lakossági díja a 2012. novemberi 
árszínvonalon került rögzítésre, és a rezsicsökkentésre vonatkozó előírások miatt a lakossági 
díj 2013. júniusától további 10%-al csökkent. Ezzel párhuzamosan a Szolgáltató által 
fizetendő költségek emelkedtek. Emiatt működési hiány képződött a Szolgáltatónál” 
Szeretném kérdezni, hogy az államtól kapunk-e támogatást a hiány csökkentésére? Ha ez így 
fog emelkedni, a költségvetésünket el fogja lehetetleníteni. Miért fizetünk mások helyett, 
miért az önkormányzatnak kell ezt megoldania? Persze a lakosságot védeni kell.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Nem kapunk támogatást az államtól. Az előterjesztés 
azt közli, hogy mi az oka annak, hogy a tényleges szolgáltatási díj és a megállapított díj között 
különbség van, mely folyamatosan nő. Ugyan erre lehet számítani a víz- és 
szennyvízszolgáltatásnál is. Idén nem lesz díjemelés. Véges az önkormányzat teherbíró 
képessége. Azt mondják ennek az az oka, hogy minél nagyobb üzemméretben valósuljon meg 
az ellátás. Meggyőződésem, hogy most jobb nem kínálkozik.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: A tegnapi bizottsági ülésen 
megkérdeztem, hogy mi van akkor, ha átadjuk a katasztrófavédelem. A költségek ebben az 
esetben növekednének.  
 
Liker János aljegyző: A díja ugyanennyi lenne, csak az ürítések száma nőne.  
 
Kraller József képviselő: A testület próbálja a lakosságnak legjobb döntést meghozni. 
Látom, hogy feszegetjük az önkormányzat korlátait.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

14/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a 
Békés-Manifest Nonprofit Kft. részére a 2014. évi forráshiány még fennálló részének 
fedezetére 310.161,-Ft összegben, - a 2015. évi költségvetés terhére - melynek lejárata 2015. 
december 31. 
A Békés-Manifest Kft. köteles a tagi kölcsönt 8 napon belül visszafizetni, amennyiben a 
feladat ellátására központi forrásból támogatásban részesül, vagy a veszteség valamilyen más 
forrásból megtérül. 
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Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
 

15/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a 
következő határozatot hozta: 
 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST 
Közszolgáltató Nonprofit Kft 2014. december 19-i taggyűlésén elhangzottakat és az 
ott hozott határozatokat mérlegelve úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe 
veszi a fenti társaság hulladékgazdálkodásával kapcsolatos közszolgáltatási 
tevékenységét. 

 
2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi tervezett 

kompenzációs igényeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
kapcsán felmerült 2015. évi kimutatott veszteség pótlására a 64/2008. (III.28.) Korm. 
r. 3.§ (5) bekezdése alapján díjkompenzáció fizetését vállalja, a 2015. évi tervezett 
kompenzációs igény 80%-ának figyelembevétele mellett, havi 209.938 Ft összegű 
kompenzációs díj megfizetésére vonatkozó szerződést köt a Társasággal. A 2015 évre 
vonatkozó végelszámolásra 2016. januárban kerül sor. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: 2015. február 15. 
 

 
9. A Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség tájékoztatója 

 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: A  bizottság  azt  javasolja,  hogy  ne  
csatlakozzon a testület a szövetséghez.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

16/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem kíván csatlakozni a 
Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséghez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester 

 
10. Nemzetközi Konfekció Kft. bérleti díj csökkentési kérelme 

 
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A varroda helyzetéről van szó. A 
vezetőség kérte, mivel minimális a munkalehetőség, és nem kívánja megszűntetni itt a 
telephelyét, kéri a bérleti díj csökkentését. A bizottság 3 hónapra javasolja a kért 
díjcsökkentést engedélyezni azzal a feltétellel, hogy a cég esetleges felmondás esetén a 
kedvezményes bérleti díj összegével nem élhet.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

17/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi Konfekció Kft. 
(5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kérelmének helyt ad. 2015. január 1-től 3 hónap 
időtartamra 10 000 Ft összegben határozza meg a Dózsa György utca 2. szám alatti 
önkormányzati ingatlan bérleti díját, figyelembe véve a cég nehézségeit, valamint azt, hogy a 
későbbiekben is megtartja a helyi munkavállalókat.  
 
Bérlő a kedvezményes bérleti díj fizetési időszakában (2015. január 1-től 2015. március 31.) 
nem élhet bérlemény felmondási jogával, amennyiben mégis felmond, akkor a felmondás 
hónapjától kezdődően az eredeti bérleti díj lép hatályba.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, a módosított bérleti szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester 
   Juhász György főelőadó 

11. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 
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Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

18/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 157/2014. (XI.25) határozatát módosítja és a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
Elnöknek Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző helyett Liker János aljegyzőt, tagnak Krucsai 
Mariann helyett Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt.  
 
Határidő: azonnal 
felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
Farkas Gyula képviselő elhagyja a termet.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
 

12. 1182/2. hrsz.-ú Szondy utcai Tüzép ingatlan albérletbe adása 
 
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke: Az önkormányzat a Szondy utcai volt 
tüzép telepre szóló bérleti szerződést akarta felmondani, azonban nem tudtuk az ingatlanban 
letárolt dolgainkat máshová áthordani. Ezért a 149/2014.(XI.25.) Kt. határozatát hatályon 
kívül kívánja helyezi a testület.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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19/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan albérletbe adási 
szándéka, valamint továbbra is fennálló tárolási igénye miatt a 149/2014.(XI.25.) Kt. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester 
  
Farkas Gyula képviselő visszajön.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

20/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza, Szondy u. 5. 
szám alatti (volt Tüzép telep) ingatlant albérletbe adja a BÓLEM Kft. részére a határozat 
mellékletét képező szerződésben foglalt feltételekkel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester 
 

13.  I. számú háziorvosi körzet működtetése    
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Azért nem tudtunk eddig döntést hozni, mert a 
praxisjog vagyoni jogosultjának nem volt a kezünkben az a nyilatkozat, ami lehetővé tette, 
hogy működési engedélyért folyamodjunk. Ez a nyilatkozat ügyvédi ellenjegyzés mellett 
megszületett. Bejelentés érkezett, hogy a háziorvosi ellátást a gazdasági társaság nem tudja 
biztosítani. A nyilatkozat csak a működtetésre vonatkozik. Az önkormányzatra hárul a feladat 
ellátás addig, míg a praxisjogra jogosult nem tud eredményes adás-vételt, vagy bármilyen 
jogügyletet lefolytatni az erre jogosulttal, illetve le nem telik az erre nyitva álló egy éves 
határidő. Ha ez az egy éven belül nem történik meg, akkor az önkormányzatra visszaszáll a 
praxisjog és az önkormányzatnak nyílik meg az a lehetősége, hogy más szolgáltatóval 
megállapodjon a feladat ellátására. A halál beálltától számított egy évben van lehetősége az 
örökösöknek a praxisjogról rendelkezni.  
 
Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője: A bejelentést látta ma 
az ÁNTSZ. A válaszuk azt volt, hogy az önkormányzat a bejelentés alapján azonnali hatállyal 
felmondhatja a feladat ellátási szerződést, ha volt ilyen.  
 
Liker János aljegyző: Igen, van. A szolgáltató bejelentése alapján az önkormányzatnak 
kötelessége a feladat-ellátási szerződést felmondani.  
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Az ÁNTSZ értelmezése szerint, ha bejelentik kettő 
hónap múlva ennek a Kft-nek az új tulajdonosai vagy örökösei, hogy tovább akarják 
működtetni, akkor új szerződést kell kötni.  
 
Nagy Attila képviselő: Tehát az a feladat áll előttünk, hogy orvost kell találnunk, aki ellátja a 
feladatot. Ez ügyben történt-e már valami, mivel ne könnyű feladat orvost találni. Nem 
kereshettünk addig, amíg ez a nyilatkozat nem volt meg.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Átmeneti jelleggel ez többlet költséget is fog 
jelenteni.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A  tegnapi  bizottsági  ülésen  arról  is  szó  volt,  hogy  
megkérjük az intézményvezető asszonyt, hogy mérje fel a rendelő eszközállományát, és 
jelezze számunkra, hogy mit kell pótolni.  
 
Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője: Amikor a működési 
engedélyt benyújtjuk, nekem nyilatkoznom kell, hogy rendelkezésre állnak a rendelőben a 
minimum feltételek. Péntek reggelre tudom prezentálni, hogy mi hiányzik. Azt is, hogy az 
alkalmazottak átvétele milyen költségekkel jár. Ahhoz, hogy mi tudjunk működtetni, 
megkérném a polgármester urat, hogy a jelenlegi szolgáltatóval meglévő szerződést közös 
megegyezéssel január 31-el  megszűntetni szíveskedjen.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

21/2015.(I.28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 1. napjától 
kezdődően az 1. számú háziorvosi körzet tekintetében, a háziorvosi alapellátási feladatokat a 
Gondozási Központ intézmény keretén belül kívánja biztosítani. A háziorvosi alapellátás 
folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében felkéri a Gondozási Központ vezetőjét a 
szolgáltatás működési engedélyének megkérésére, a működtetéshez szükséges szerződések 
(finanszírozási szerződés megkötése, szerződéskötés a helyettesítést ellátó orvossal, 
asszisztens, adminisztrátor közalkalmazotti kinevezése) előkészítésére, aláírására, a 
felelősségbiztosítás megkötésére, valamint a rendelő szakmai minimumfeltételeinek 
biztosítására.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Nagy Béla György  polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária  intézményvezető 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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22/2015.(I.28.) Kt. határozat 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Doki Don 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. (5666 Medgyesegyháza, Arany J. u. 22.) tulajdonosának arra 
vonatkozó írásos nyilatkozatát, hogy a szolgáltató a Medgyesegyháza 1. számú háziorvosi 
körzet ellátását 2015. február 1-től kezdődően nem tudja biztosítani. 

A szolgáltató nyilatkozat alapján a Képviselő-testület a Doki Don Egészségügyi Szolgáltató 
Kft-vel 2011. január 13-án megkötött és az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladat 
ellátására területi ellátási kötelezettséggel vonatkozó szerződést 2015. január 31-napjával 
közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a megszüntetésről 
szóló szerződés aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 
  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 

14. DAREH önkormányzati delegálás felülvizsgálata    
 

Dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben leírtam, hogy számos szervezetbe 
vagyok  delegált,  ami  sokszor  azt  jelenti,  hogy  egyszerre  több  helyen  kellene  részt  vennem.  
Ebben az alpolgármester asszony partner, segíti a munkámat. Szeretném kérdezni 
alpolgármester asszonyt, hogy állalja-e?  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Igen, vállalom. Be szeretném jelenteni az 
érintettségemet.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
23/2015.(I.28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába  történő delegálásról szóló 155/2014.(XI.25.) Kt. határozatát módosítja úgy, hogy a 
Társulási Tanácsba Sütő Mária Márta alpolgármestert delegálja Medgyesegyháza Város 
Önkormányzatának képviseletére. 
 
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
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IV. Bejelentések:  
 
Nagy Attila képviselő: A Gárdonyi utcai sétánnyal kapcsolatban a facebookon is jeleztek 
hibát. Tájékoztatást kértek, hogy mi ennek az oka, milyen intézkedéseket lehet tenni, a 
felelősök felkutatásával kapcsolatban milyen intézkedéseket lehet tenni.  
 
Dr. Nagy Béla György polgármester: Valóban csapadékos időben a járdán, nagy felületen 
megáll a víz. A műszakis kolléga megnézte, az ő véleménye szerint kivitelezői hiba. Holnapi 
napra terveztek egy egyeztetést, helyszíni szemlét tartanak. A beruházót a szavatosság 
megilleti. Ezt ki kell javítania a kivitelezőnek.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:45 
órakor lezárta.  
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 

    Dr. Nagy Béla György                         Liker János        
       polgármester                           aljegyző 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


	Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
	Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
	Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a függőben lévő határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.


