
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
16/2015. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 
12:30 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme. 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király 
Gyöngyi, Farkas Gyula, Dusik János, Nagy Attila képviselők, Kiss Árpád KÉSZ Kft. 
Felügyelő Bizottságának elnöke.  
 
Igazoltan távol: Kraller József képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 
pénzügyi ügyintéző, Szabó Istvánné KÉSZ 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.  
 

 
I. Fő napirendek: 

 
1. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évről szóló Gazdasági beszámolójának 

és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása 
Előadó: Szabó Istvánné ügyvezető           
  

2. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft 2014. évről szóló Gazdasági beszámolójának 
és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.  
Előadó: Nadabán János ügyvezető 
 

3. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott önkormányzati 
kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának jelenlegi működési formája valamint 
az önkormányzati működtetési formában történő ellátásának pénzügyi 
összehasonlítása. 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
4. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 4 éves Gazdasági programja 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester                  
 
 

II. Bejelentések: 



1. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évről szóló Gazdasági 
beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása 

 
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: A bizottság a jelentés elfogadását 
javasolja.  
 
Farkas Gyula képviselő: A határozati javaslatba bele lehet foglalni, hogy a könyvvizsgáló 
által javasolt fenntartással fogadjuk el?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Igen.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

103/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 27 600 EFt, a mérleg szerinti eredmény, (veszteség) - 4 988 
EFt – a könyvvizsgálói jelentésben foglalt fenntartással - elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Szabó Istvánné ügyvezető 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen nem született 
döntés azzal kapcsolatban, hogy az ügyvezető asszony kérte a 2014. évre a testülettől 
felmentvényt arra az időszakra, amikor nem ő látta el az ügyvezetői feladatokat.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
104/2015.(V.29.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy Szabó Istvánné a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2014. december 1. és 2014. december 
31. közötti időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt 
tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.  
 



Az ügyvezető a 2014. december 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan felelősséggel nem 
tartozik a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. tevékenységét illetően.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Szabó Istvánné ügyvezető 
 
 

2. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft 2014. évről szóló Gazdasági 
beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A beszámolóval kapcsolatban a FEB állásfoglalása 
megérkezett. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a szót az elnök 
úrnak, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót 
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: 
 

105/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 37.846 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség), 7.281 E 
Ft elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Nadabán János ügyvezető 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság javaslata, 
hogy az ügyvezető az elmúlt évben végzett munkája alapján két havi jutalomban részesüljön, 
valamint részére a testület a felmentvényt megadja.  
 
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: 
 

106/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy az Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 



munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért 
részére a felmentvényt megadja.  
Köszönetét fejezi ki az ügyvezető igazgatónak a 2014. évben elvégzett lelkiismeretes és 
színvonala szakmai munkájáért és engedélyezi részére a kitűzött kéthavi bruttó bérének 
megfelelő összeggel jutalom kifizetését.  

 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
         Nadabán János ügyvezető 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Még egy javaslattal élt a Felügyelő 
Bizottság, hogy az ügyvezető 5,5 éves munkáját egy havi bruttó bér kifizetésével köszönjük 
meg. A bizottság ebben nem döntött.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

107/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az 
ügyvezető igazgatónak, a társaság élén eltöltött több mint 5 és fél éves lelkiismeretes és 
színvonalas szakmai munkájáért.  
 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
         Nadabán János ügyvezető 

 
 
3. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott önkormányzati 
kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának jelenlegi működési formája valamint az 
önkormányzati működtetési formában történő ellátásának pénzügyi összehasonlítása. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előkészítőknek az  volt  a  feladata,  hogy a  kétféle  
modellt hasonlítsák össze. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a 
szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy vegyük 
fel a kapcsolatot társasági jogban járatos jogásszal, hogy megtaláljuk a legcélszerűbb 
átalakítási formát a két kft. számára. Ezen kívül a bizottság felkéri a két ügyvezetőt, a két kft. 
fenntarthatóbb működtetésére tegyenek javaslatot.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Nemmel fogok szavazni. Annak örülök, hogy a bizottsági ülést is 
közvetítette a tv, így hallhatták a hosszú vitánkat, a véleményemet.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 



108/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Medgyesegyháza 
Polgármesteri Hivatal által készített pénzügyi összehasonlító elemzést, amelynek tárgya: 
 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott önkormányzati kötelező és 
önként vállalt feladatok ellátása jelenlegi működési formában, vagy az önkormányzati 
működési formában történő működésének pénzügyi összehasonlító elemzését. 
 
Felelős:    Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 

109/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. jövőbeni 
működtetése (esetleges megszüntetése, összevonása) tárgyában kérjen szakvéleményt, 
társasági jogban járatos jogi szakembertől.  
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: 2015. június 15.  

 
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: 

 
110/2015.(V.29.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. és Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetőit, hogy tegyenek 
javaslatot, a gazdasági társaságok fenntarthatóbb működtetésére (költségek csökkentése, 
bevételek növelése).  
  
Határidő: június 15.  
Felelős:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
                Szabó Istvánné Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
     Nadabán János Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető 
 
 
 
 
 



1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 4 éves Gazdasági programja 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A program erre a választási időszakra szól. Olyan 
program, ami folyamatosan változik, hiszen ebben fel kell tűntetni a település számára fontos 
célokat, pályázati lehetőségeket, irányokat. Fontosnak tartom a preambulumban szereplőket, 
miszerint köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki mindazoknak – önkormányzati 
képviselőknek, intézmények vezetőinek, polgármestereknek, vállalkozásoknak, civil 
szervezeteknek, magánszemélyeknek, és mindazon dolgozóknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy Medgyesegyháza az elmúlt évtizedekben töretlenül fejlődjön. 
Minden program annyit ér, amit közösen el tudunk érni. Sikereink és kudarcaink közösek. 
Kraller József és Dusik János képviselők javaslatokkal éltek, a program kiegészítésével 
kapcsolatban.   
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Medgyesegyházán jelentős az elvándorlás, melynek 
egyik jelentős oka, hogy kevés a munkahely, új munkahelyek nem teremtődnek. Ezért 
idézném polgármester urat, „önkormányzatunk vizsgálja meg, hogy milyen újszerű 
tevékenységet, ellátási formát valósíthat meg a jövőben, amely állami normatívával és 
finanszírozással  rendelkezik,  amely  lehetővé  teszi  a  foglalkoztatás  bővítését.  Fel  kell  tárni  a  
közmunkák ellátásának újszerű, hatékony, a munkavállalók által is preferált módjait, - 
amelyekkel hatékonyabbá, akár részben önfenntartóvá válhat a tevékenység - és ezzel érjünk 
el a foglalkoztatás bővülését”.  Javasolnám, hogy negyedévente térjünk vissza a testületi 
ülésen, hogy ezekért a sarkalatos pontokért mit tettünk. Javaslom, hogy a szeptemberi ülésen 
erre térjünk vissza.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Fontosnak tartom, ha egy ilyen programot lefektetünk, 
akkor azzal a munka elkezdődik, folyamatosan a munkáról be kell számolni.  
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: 
 

111/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019 
évekre szóló gazdasági programját elfogadja, az elhangzott, javasolt kiegészítésekkel.   
Önkormányzatunk vizsgálja meg, hogy milyen újszerű tevékenységet, ellátási formát 
valósíthat meg a jövőben, amely állami normatívával és finanszírozással rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a foglalkoztatás bővítését. 
Fel kell tárni a közmunkák ellátásának újszerű, hatékony, a munkavállalók által is preferált 
módjait, - amelyekkel hatékonyabbá, akár részben önfenntartóvá válhat a tevékenység - és 
ezzel érjünk el a foglalkoztatás bővülését. 
 
Határidő: szeptember havi testületi ülés, majd negyedévente 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
 
 
1. számú bejelentés - bánkúti gyermekek óvodai ellátása 



 
dr. Nagy Béla György polgármester: A bánkúti óvoda működik, július hónapban kerül 
bezárásra, takarítás, festés céljából. Az óvodavezető javasolja, hogy a gyermekeket a 
Gondozási Központ együttműködésével szállítsuk be.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A vezető óvónő kéri, hogy a nyári 
szünet alatt a gyermekeket be lehessen hordani. Ehhez kéri a Gondozási Központ járművét. A 
bizottság javasolja a jármű biztosítását, azonban a felügyelet ellátását az óvodának kell 
biztosítania.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A bánkúti óvodások az őszi és esős időszakban is 
bejártak az uszodába, vonattal is. Lehetőség lenne rá, hogy többször behozzák őket az 
uszodába, vagy az új játszóvárhoz? Ne kelljen nekik vonathoz igazodni. Van-e mód, hogy 
többször igénybe vegyék ezt a járművet?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez építő jellegű javaslat. A Gondozási Központnak 
van gyermekek szállítására alkalmas járműve. Megbeszélem a vezetővel és a következő 
ülésen tájékoztatást fogok nyújtani.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatokat szavazásra 
bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

112/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július hónapban biztosítja, 
hogy a Gondozási Központ kisbusza a Varázserdő Óvoda bánkúti óvodásait minden 
munkanapon a Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza Hősök u. 2. szám alatti épületébe 
beszállítja. A gyermekek mellé a kísérőt az óvoda biztosítja.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője 
   Varga Jánosné Varázserdő Óvoda vezetője 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

113/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gondozási Központ vezetőjével közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 
bánkúti gyermekek a medgyesegyházi uszodába való eljutását, szállító jármű biztosításával 
hogyan tudná elősegíteni.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője 



2. számú bejelentés - KEOP-5.5.0/A pályázat EU támogatás megelőlegező 
hitelszerződésének módosítása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A biztonságos működés alapján muszáj ezt a 
hitelszerződést meghosszabbítanunk. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a szót az 
elnök úrnak.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását 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: 
 

114/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 
pályázat megvalósításához megkötött Európai Uniós támogatás utófinanszírozott részének 
megelőlegezését szolgáló 1-2-13-3300-0634-2 szerződésszámú hitelszerződés módosítását 
kezdeményezi, az alábbiak szerint: 
 
A hitel rendelkezésre tartásának vagy igénybevételének határideje: 2015.06.29. -2015.12.29. 
folyamatos, a pályázat kiadásainak felmerülésekor. 
 
A hitel végső lejárata: 2015.12.30. 
 
A módosítással nem érintett feltételek változatlan tartalommal fennmaradnak. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő 
(folyósítási feltételek módosítása) megállapodás és a hitelszerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
 
 
3. számú bejelentés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására felújítására kiírt pályázati lehetőség 
 
  
dr. Nagy Béla György polgármester: A kiírás szerint három cél merült fel, az orvosi rendelő 
belső átépítése, korszerűsítése, eszközök vásárlása. Ezt korlátozottan vehetnénk csak igénybe. 
Jelenleg van a rendelőn még le nem járt határidejű fenntartási kötelezettség. A vizes blokk a 
fogászati rendelőhöz van integrálva, arra nem használható fel. A közlejövőben lesz lehetőség 
egy nagyobb formátumú pályázatban való részvételre. Másik lehetőségként felmerült 
sportcélú pályázat benyújtása, az uszoda és a sportcsarnok korszerűsítése, hőszigetelés, 
nyílászárók és kazán cseréje, de a jelenlegi formájában előkészítetlen, valamint a műfüves 



pályára vonatkozó javaslat is. A pályázható maximális összeg nem lenne elegendő ennek a 
megvalósítására. Fontosnak tartjuk a helyi utak, járdák felújítására kiírt pályázat 
megvalósítását, ezért pályázatot nyújtunk be út felújításra, konkrétan a Deák Ferenc utca 
legrosszabb szakaszának a felújítására. A bizottság megtárgyalta, megadnám a szót az elnök 
úrnak.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Megvizsgáltuk a lehetőségeket, és 
arra a megállapításra jutottunk, hogy pillanatnyilag az utak, járdák felújítására nyújtson be 
pályázatot a testület.  
 
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: 
  

115/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatban meghatározott alcélok közül, az egészségügyi 
alapellátást szolgáló épület felújítására, fejlesztésére nem kíván pályázatot benyújtani.  
 
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős: Dr. Nagy Béla György-polgármester 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

116/2015.(V.29.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban meghatározott alcélok közül, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására pályázatot kíván benyújtani a Medgyesegyháza Deák Ferenc 
utca (493 hrsz.) felújítására.  
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2015. évi költségvetés tartalék kerete terhére 
biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére.  
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős: dr. Nagy Béla György-polgármester 
                       Molnár Zoltán műszaki ügyintéző 
  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
 
 
4. számú bejelentés  
 
dr. Kormányos László jegyző: Szerdán a délutáni órákban Szabó Istvánné ügyvezetővel 
közösen tárgyaltunk az Oroscom Kft. két képviselőjével. Gyakorlati gondok merültek fel a 
számlázással kapcsolatban. 2015. június 30-ig tudunk csak számlát kiállítani. Július 1-től 



auditált számlát kell kibocsájtani. Az auditálás több millió forintba kerülne. Átmeneti időszak 
van, közbeszerzési eljárás van folyamatban. Kaptunk egy megállapodás tervezetet az 
áthidalásra. Polgármester úrral áttekintettük, azonban az ajánlat nem előnyös részünkre. Július 
1. és szeptember 30. közötti időszakban ragaszkodva ahhoz, hogy a fogyasztókat nagyobb 
teher ne érje, jogszerű üzemeltetés mellett megbízási szerződéssel üzemeltetési megállapodást 
szeretnénk kötni. 
 
Szabó Istvánné ügyvezető: Már tájékoztattam a testületet, egy zártkörű, akkreditált 
számázási rendszernek kell lennie. Az lenne az optimális, ha olyan szerződést kötnénk, hogy 
teljes mértékben ellátja a számlázási, üzemeltetési feladatokat a cég. Így mentesít minket az 
auditálás alól.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A szerződésbe az Oroscom Kft. belevette az önkormányzatot 
is mint szerződő felet, azonban a jogviszony alanya a KÉSZ Kft. A szerződést december 31-ig 
szándékozták volna megkötni, mi szeptember 30-ig szeretnénk.  
 
Szabó Istvánné ügyvezető: A szolgáltatás díja ugyan azokkal a paraméterekkel menne, mint 
eddig. Valószínűleg azért vették bele az önkormányzatot, mert esetleg meg fog szűnni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez egy szubjektív tényező, semmi köze ehhez. A kft. 
rendelkezik a hálózattal. Kifejtettük az Oroscom felé, hogy rájuk, mint potenciális partnerre 
számítunk.  
 
 
5. számú bejelentés 
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az utóbbi két hónapban három alkalommal vettem részt 
DAREH ülésen az eseti bizottság elnökeként. Döntés született az edényzetek beszerzéséről, 
illetve a gépjárművek és az egész rendszer működését segítő PR rendszernek a beindulásáról. 
Május 27-én részt vettem a taggyűlésen is, ahol egy napirendi pont volt, a Nonprofit 
Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása elnapolásra került. A részt vett 47 delegált 
közül több hozzászólás is volt, és az előkészítés az alapításra több sebből vérzett. Újabb 
előkészületek lesznek, újabb anyagot fognak küldeni. A jövő hét során új ülésre kerül sor. 
Körvonalazódik, hogy 2016. január 1-től ez az új rendszer fel fog állni, a hulladékszállítás és 
a válogatás is. Egységes lesz a díja, 13 661 Ft az éves díj háztartásonként. Két edényzet lesz, 
az egyikben a kommunális hulladék, melyet hetente fognak üríteni, a másikba pedig az üveg 
és a műanyag lesz, ezt kéthetente fogják üríteni. Egységes edényzetek lesznek, preferálni 
kellene, hogy akik kevesebb hulladékot termel, ne ennyi legyen a díja.  
A Dózsa utca végén a buszmegálló hiányzik, ahogy megyünk kifelé, bal oldalon. Az utasok 
sok esetben a másik oldali megállóban várják a buszt, ezért előfordult már, mire az idős 
polgár átmegy a másik oldalra elment a busz. Sokan a kisgyermekesek közül is igénybe 
veszik helyi járatként. A Dobó utca lakói jelezték, hogy a járda állapota nem megfelelő.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Örülök, hogy a DAREH szervezetén belül működő 
hulladékszállítás és ártalmatlanítás belátható időn belül megvalósul. Rendezett megoldás lesz. 
Új szervezet új, modern eszközökkel és feltételrendszerrel. Nagy igazságtalanság hogy a díjak 
jelenleg egységesek, nem differenciáltak. Uniós irányelv, hogy a kibocsájtott 
hulladékarányosnak kell lennie.  
A buszmegállóra megalapozott az igény, meg fogjuk csinálni. Egyeztetnünk kell a közút 
kezelővel, hogy szükség van-e engedélyre.  



A járdát megnézzük, az utcát érinti az ivóvíz és szennyvízberuházás is. Az ott élők igénye 
jogos, meg kell vizsgálni, hogy egyébként sem volt meg a járda? Amit nem lehet a 
beruházóknál érvényesíteni, azt megcsináljuk.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Úgy rémlik, hogy a járdaépítési 
programban szerepel a Dobó utca, hogy amit felszednek járdát, abból lesz kiegészítve.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Volt erről szó, de nem realizálódott.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A mai napon minden háztartásba eljuttatásra kerül egy 
szórólap. 2015. június 3-án lakossági lomtalanítás lesz, június 6-án a hivatal udvarában 
elektronikai hulladékgyűjtés lesz. Lakossági fórumot tartunk, június 4-én 17.00 órától a 
Művelődési Ház nagytermében az ivóvíz és szennyvízberuházással kapcsolatban. Június 10-
én ismét lakossági fórum lesz, az üzletek kötelező zárva tartásával, valamint a szabadtéri 
tűzgyújtás új szabályozásával kapcsolatban.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 13:15 
órakor lezárta.  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    Dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
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