
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
15/2015. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 
17:40 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Bánkút közösségi ház. 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Dusik 
János, Nagy Attila, Kraller József képviselők.  
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 
pénzügyi ügyintéző, Nadabán János Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője.     
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy vegyük 
le a fő napirendi javaslatok közül, a III/1, III/2, III/3, III/6 számú napirendeket kerüljenek 
elnapolásra. A hozzájuk kapcsolódó előterjesztések nem alkalmasak arra, hogy 
megtárgyalásra kerüljenek. Pénteki nap 08.00 órától rendkívüli ülésen kerülnének 
megtárgyalásra.  
 
Kraller József képviselő: Az időpont egyeztetések nem a megfelelő módon működnek. Az 
én munkámban is vannak határidők. Megpróbálom megoldani.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az anyagokat sajnos későn kaptuk 
meg.  
 
Kraller József képviselő: Az elmúlt időszakban volt már gyakorlat, ha a testületi ülés előtti 
hétfő munkaszüneti nap, akkor keddi napon volt a bizottsági ülés, szerdai napon a képviselő-
testületi ülés, ezt te magad mondtad János. Ma délelőttre leegyeztetett tárgyalásaim voltak, 
ezért nem tudtam a bizottsági ülésen részt venni. Nehéz lekövetni a logikát.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Jogos az észrevétel, javaslom, ha az ülés előtt van 
bizonytalansági tényező, akkor ne küldjük ki a meghívót. Jelen esetben a beszámolókat el kell 
fogadni május 31-ig.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 



 
I. Tájékoztatók 

 
1. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról  

Előadó: Almási Levente r. alezr.  
 

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

 
3. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4. DAREH 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolója 
  Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Beszámolók: 

 
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Zárszámadási rendelet elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3. Ajánlat ebek befogadása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
4. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. által nyújtott kábel tv és internet   

            szolgáltatás  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

IV. Bejelentések: 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendi pontokat a módosításokkal. 
 
 
1. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: Tisztelettel köszöntöm Nagy Lajost r. alezredes urat, 
megbízott kapitányságvezetőt, valamint Almási Levente r. alezredest, Medgyesegyháza 
Rendőrőrs őrsparancsnokát. A beszámolót megküldték részünkre, szeretném kérdezni, van-e 
szóbeli kiegészíteni valója.  
 
Nagy Lajos r. alezr. mb. kapitányságvezető: A beszámoló Medgyesegyháza közbiztonságát 
megfelelően tükrözi. Tartalmazza a statisztikai adatokat. Remélem úgy érzik, hogy a 
közbiztonság szilárd, megtesszük a szükséges intézkedéseket. Az elmúlt öt évben csökkenő 
tendencia mutatható ki a „Dél-békési rémek” felszámolása után. Az őrsön körzeti megbízottak 
dolgoznak. Az idei év első öt hónapjában sem történt kirívó, köznyugalmat sértő esemény.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Szeretném kérdezni, hogy a 
térfigyelő kameráknak köze van-e a bűncselekmények csökkenéséhez, illetve sikerült-e a 
segítségüket bűncselekményt meghiúsítani?  
 
Nagy Lajos r. alezr. mb. kapitányságvezető: A bűncselekmények megelőzésében nagy 
szerepük van, több esetben sikerült már több cselekményt felfedni. Reméljük sikerül 
megvalósítani, hogy a kapitányságra a rendszer bekötésre kerüljön. A kapitányság tudja a 
kamerák képét fogadni.  
 
Grószné Zsóri Irén bánkúti lakos: Foglalkozik-e azzal valaki, mert itt Bánkúton nem sűrűn 
látni, hogy traktorosokat, autósokat, motorosokat leállítják, szonda, jogsi stb? Ha jönnek 
rendőrök, elmennek mellettük, nem érdekel senkit sem.  
 
Nagy Lajos r. alezr. mb. kapitányságvezető: A Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-
főkapitányság által folytatott 19/24-es program folyamatosan megy, mely azt takarja, hogy a 
19 megyében 24 órában a közterületen vagyunk. Bánkúton is sok esetben vidéki munkatársak 
dolgoznak. Naponta egy órát minden településen itt vannak. Nem igazán szokta senki nagy 
nyilvánosságra tenni, hogy járművezetés eltiltása alatt van. Itt Bánkút és Nagykamarás között 
fogtunk el egy rendszeresen jogosítvány nélkül autózó személyt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretném kérdezni, hogy a napokban a 
Medgyesegyházán újonnan felszerelt kamerarendszer jeleit vizsgálták, sikerült bejuttatni? 
 
Nagy Lajos r. alezr. mb. kapitányságvezető: Nem tudom most megmondani. Utána fogok 
nézni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretném megköszönni a rendőrség munkáját.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

97/2015.(V.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza közrendjéről, 
közbiztonságáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György 
 



 
2. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A szociális bizottság tárgyalta a tájékoztatót, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Részletesen felsorolta azokat a 
jelenlegi csoportokat, hogy milyen megbontásban és összetételben működnek. Azt is jelezte 
felénk, hogy abban az esetben, ha ezek a csoportok ilyen megosztásban maradnának, akkor 8 
főt kellene elutasítaniuk az óvodai beiratkozás esetében. Nagyobb előnye mint hátránya lesz a 
vegyes csoportok működésének. Kérés volt a vezető óvónő felé, hogy a következő szülői 
értekezleteken az előnyét próbálja meg a szülőkkel megértetni.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A nagyobb gyerekek segíteni 
fogják a kisebbeket.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Az óvónőknek is fel kell készülniük 
a vegyes csoportokkal való foglalkozásra. Ezt az óvónők képzéseken el fogják sajátítani. A 
bizottság javasolja elfogadni az óvoda tájékoztatóját.  
 
Varga Jánosné óvodavezető: A lényeg az, hogy a későbbiekben is így működjenek a 
csoportok. Ebben a formában 4 évig a gyermek ugyan abba a csoportba járhat. Ha lesz 
továbbképzés, élni fogunk ezzel. Mi ezt tanultuk, a szervezését és működését. A gyakorlatban 
részben osztott csoport volt, de a kollégák nagy része már dolgozott vegyes csoportban.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirendet 
lezárom.  
 
3. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A 19-es és a 8-as ponttal 
kapcsolatban szeretnénk részletesebb tájékoztatást kapni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A korábbi testület programjában is fontos szempont 
volt a kiadások csökkentésének. Ezért energetikai pályázatok benyújtására került sor. A 
település közvilágítása a 90-es évek vége felé lett felújítva. Azóta jelentős technológiai 
változások következtek be. Egy társaság megvizsgálta a település közvilágítását. Azok a 
települések pályázhatnak, ahol a korszerűsítéssel minimum 40 % költség takarítható meg. Az 
ő prognózisuk szerint ezt meg is haladja. Ajánlatot fog tenni, hogy milyen feltételekkel 
készítik el az előkészítő anyagot a pályázat benyújtásához. 
Király Gyöngyi és Kraller József képviselők is részese volt annak a bejárásnak, mely 
előzménye, hogy a képviselő úr tevékenységének köszönhetően a hátrányos helyzetű 
kistérségek egy címzett támogatást fognak kapni. A TOP megyei keretösszegéből lesz 
leválasztva az LHH-s települési kör, a kistérség települései számára. Olyan indikátorok 
lesznek, melyeket csak városok tudnak elérni. Bejártuk, megnéztük milyen fejlesztési 
helyszínek vannak. Például a Kossuth tér körüli piac komplett fejlesztése, az Idősek Napközi 
Otthonának fejlesztése, az esetlegesen megvásárlásra kerülő Református templom és annak 



kertjében megvalósuló fejlesztések, az orvosi rendelő feletti terület beépítése, és a volt mozi 
épületébe közösségi tár integrálása, az óvodai tornaszoba létesítésének lehetősége. Ezt már a 
Békés Megyei Közgyűlés el is fogadta. Felmerült ennek a helynek a bővítése, turisztikai-
szálláshely bővítés kapcsán, záportározó létesítése. A célja az volt, hogy a Makovecz építész 
stúdió olyan ötletek kidolgozásában vegyen részt, amely jelenthetne egy egységes arculati 
változást is ennek a négy település a központjában.  
 
Kraller József képviselő: Az összeg elkülönítése megtörtént.  
 
4. DAREH 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolója 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót, 
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a beszámoló 
elfogadását.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirendet 
lezárom.  
 
5. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Kraller József képviselő: Mi az oka, hogy a Gazdasági Program csak most készült el? A 
határidő április 21-e. A programot a tegnapi nap folyamán kaptuk meg. Mi volt az oka, hogy 
eddig csúszott a dolog? Az internet és KTV szolgáltatásról szeretnék részletesebb 
tájékoztatást kapni, mivel mindig annyi információt kapunk, hogy folyamatban van a 
pályáztatás. Szeretnék részletesebben látni ebben a kérdésben. A pénzügyi bizottság van 
megbízva a koordinálással, én a bizottság tagjaként nem sok mindent tudok.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi csoport nem tudott a leterheltsége miatt 
hamarabb adatot szolgáltatni.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Meg lettek küldve az ajánlatok a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására cégeknek, megtörtént a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása. Ez a KÖVITE 
Plusz Kft. Az ügyvezető asszony az üzemeltetési szerződést és megállapodást felmondta, 
azonban a közbeszerzési eljárás nem bonyolítható le 2015. június 30. napjáig. Konzultáltunk 
az ajánlattevőkkel. Holnapi napon fogunk tárgyalni az Oroscom Kft-vel. A számlázási 
auditálás kötelezettsége június 30-tól él. Erről is fogunk tárgyalni a holnapi napon.  
 
Kraller József képviselő: Az átmeneti megoldás az auditálási rendszerre, az nem csak 
átmeneti megoldásként, hanem hosszú távon is működhetne.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Erről is tárgyalni fogunk.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: MÁV-val egyeztetés?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Folyamatosan egyeztetünk, azonban még nem 
jutottunk előrébb.  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

98/2015.(V.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidőben lévő 
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 

 
6. Gyermekvédelmi beszámoló 
 
dr. Kormányos László jegyző: A Gyermekvédelmi Törvényből eredő kötelezettségünknek 
eleget téve május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. Az adattartalma meghatározott.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

99/2015.(V.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György 
 
7. Zárszámadási rendelet elfogadása 
 
dr. Kormányos László jegyző: Pénzügyi ügyintéző asszonyunk a jövő hónaptól pénzügyi 
vezetőként fog tevékenykedni.  
 
Kraller József képviselő: Rendben van, hogy pénzügyi vezetői teendőket lát el a 
közeljövőben, nagyon jól tudjuk, hogy az önkormányzatnál főkönyvi könyvelőként dolgozott. 
A két feladat külön embert igényel, el kell gondolkoznunk, hogy a könyvelést ezen túl kire 
fogjuk bízni, megfelelős szakembert kell keresni. Meg lesz hirdetve? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Egyeztetni fogunk a pénzügyi vezető asszonnyal.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta.  
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
8. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Előirányzatok módosítása teszi 
szükségesség a rendelet módosítását. A bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Kraller József képviselő: Az indoklás részében fel van sorolva, hogy a 6. pontban az 
önkormányzat kiadásaiból át kellett vezetni a polgármesteri hivatal kiadásai közé.  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzatnál azért több a személyi 
kiadás, mert a kompenzáció miatt már összevont számokat látsz.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta.  
 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
9/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
9. Ajánlat ebek befogadása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A kóbor és veszélyes ebek befogására érkezett ajánlat.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Korábban ez a szolgáltatást egy 
battonyai vállalkozó végezte. Egy vállalkozó jóval kedvezőbb ajánlatott tett. A bizottság 
tárgyalta, javasolja a vállalkozóval a szerződéskötést.  
 
Kraller József képviselő: A bizottság tárgyalta a nagyságrendet, amivel a szerződés 
megkötésre kerül?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A referenciája ennek a vállalkozónak Mezőberény, 
Sarkad, Vésztő, Magyarbánhegyes. Lakosságszámhoz arányosítva 40 db/év. A 20 X 13 000 
Ft-ot kell a szerződéskötéskor megfizetni, mely alig több mint a Gáspárnak fizetendő egy havi 
összeg. Kijelölünk egy kontakt személyt, aki jogosult a kihívására. A befogott kutyáról fogó 



készül. Jelen esetben nem tudjuk, hogy a vállalkozó mennyit visz el, egyébként is a havi díjat 
ki kellett fizetni. 2 millió forint az ő vállalkozói díja évente.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Amennyiben a testület egyetért, hogy ezzel a vállalkozóval 
szerződést kössünk, akkor a korábbi vállalkozóval a szerződést fel kell mondani.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

100/2015.(V.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gáspár Tamás (szül.: 
1974.11.14. an. Farkas Julianna, székhelye 5830 Battonya, Ady Endre u. 133/2. sz. telephelye 
5830 Battonya, Vasút utca 42. sz., egyéni vállalkozói igazolványának száma: 9039505, 
adószáma: 64178666-2-24) mint vállalkozóval, a 2009. január 1. napjával megkötött 
gyepmesteri vállalkozói szerződését a lehető legrövidebb határidővel felmondja.   
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy Molnár István (szül.: 1948. 07. 03. an.: Szántó 
Mária, székhelye 5661 Újkígyós Ady u. 66/1. szám, nyilvántartási száma: 41830681, 
adószáma: 66979731-1-24) egyéni vállalkozóval gyepmesteri vállalkozói szerződést az előző 
szolgáltatóval megkötött szerződés felmondásának hatályba lépését követő nappal megkösse.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              dr. Kormányos László jegyző 
 
10. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. által nyújtott kábel tv és internet 
szolgáltatás  
 
dr. Kormányos László jegyző: A két gazdasági társaság vezetőjével megtörténtek az 
egyeztetések. Hozzájárulnak a határidő hosszabbításhoz.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

101/2015.(V.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében 
felhatalmazza a KÉSZ Kft. ügyvezetőjét arra, hogy az ITV Zrt-vel a Bérleti és Üzemeltetési 
együttműködési megállapodást, valamint az Oros-Com Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést 
3 hónappal, 2015. szeptember 30. napjáig meghosszabbítsa.   
 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



  dr. Kormányos László jegyző 
   Szabó Istvánné ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
11. Szennyvíz IV. ütem kivitelezési vállalkozási szerződésmódosítás  

 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ahogyan a közmeghallgatáson elhangzott, a 
Konzorcium az önkormányzattal a szennyvízberuházásra kötött szerződéses megállapodást 
szeretné módosítani. A hatóságok az engedélyt későn adták ki. Ezt a csúszást szeretné a 
kivitelező érvényesíteni. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, megadom a szót az elnök 
úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
102/2015.(V.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Medgyesegyháza Város 
Szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú KEOP-
1.2.0/09-11-2012-0021 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására 
vonatkozóan, a szennyvízelvezető hálózat esetében és szennyvíztisztító telep biológiai 
tisztítókapacitásának bővítése esetében FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kötött Szerződéses 
megállapodás 1. számú módosításának tervezetét a melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a 
polgármestert a Szerződéses megállapodás módosításához szükséges ex-ante minőségellenőrzési 
eljárás megindítására a közbeszerzési szakértőn keresztül. Az illetékes KSZ támogató tartalmú 
műszaki, szakmai támogathatósági-elszámolhatósági nyilatkozatának, és a KFF részéről a Szerződés 
megállapodás módosítását jogszerűnek minősítő előzetes vélemény kiadását követően felhatalmazza a 
polgármestert a Szerződéses megállapodás 1. számú módosításának aláírására és az egyéb szükséges 
további intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 
   Molnár Zoltán műszaki előadó 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 



 
 
12. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 
dr. Kormányos László jegyző: Az  elmúlt  soros  ülésen  a  bizottságok  nem  képviselő tagjai  
letették az esküt, gyakorolhatják jogaikat. Ezt kellett rögzítenünk a Szervezeti és Működési 
Szabályzatunkban az 1. számú függelékben. Mind a két bizottságunk egy-egy taggal bővült.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta.  

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 19:00  
órakor lezárta.  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    Dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 
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