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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
20/2015. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-
én 15:00 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.  
 
Igazoltan távol: Kraller József képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 
pénzügyi vezető, 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.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

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: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
3. START munkaprogramról tájékoztató 

Előadó: Juhász György főelőadó 
 

4. Tájékoztató a DAREH eddigi tevékenységéről 
Előadó: Sütő Mária Márta alpolgármester 
 

5. Tájékoztató a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem 
kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-
0021 azonosítószámú projektről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
6. Tájékoztató a „Dél-Békési Ivóvízminőség-Javító Projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-

11-2011-0014 azonosítószámú projektről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
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7. Tájékoztató a XXI. Dinnyefesztivál tapasztalatairól  

Előadó: Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője 
 
 

II. Beszámolók: 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója 
      Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
 

III. Fő napirendek: 
 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
2. 2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
3. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 2015. évi működőképességének megőrzéséhez. 
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
4. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett 

pályázatok elbírálása  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
5. Nemzetközi Konfekció Kft. bérleti díj csökkentési kérelme 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 

6. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

7. Gyulai Közüzemi Kft. részére átadandó eszközök 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

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

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

szolgáltatás közbeszerzési eljárás   
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
10. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
  
11. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 Napelem – Uszoda pályázat 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
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12. Bejelentések 
 

IV. Zárt ülés  
 

1. Kitüntetések adományozása 
      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendi pontokat a módosításokkal. 
 
Király Gyöngyi képviselő: A fő napirendek közül a 4-es számút zárt ülésen tárgyaljuk?   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha a pályázók közül bárki kéri, vagy a képviselő-
testületi tagok közül erre javaslat érkezik.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A testületi ülés nyilvános, azonban vannak esetek, amikor 
kötelező, van amikor elrendelhető a zárt ülés. Ebben az esetben az érintettek kérésére kötelező 
elrendelni, azonban az érintettek többsége nincs itt, nem tudjuk a hozzájárulásukat.  
 
Király Gyöngyi képviselő: A tegnapi napon abban maradtunk, hogy pénzügyi bizottsági 
ülésen megtárgyaljuk, majd zárt testületi ülésen.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Véleményem szerint nem kötelező a pénzügyi bizottságnak 
tárgyalnia.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az SZMSZ-ben meg kell nézni. Véleményem szerint 
is formális hiba, ha előzetesen a pénzügyi bizottság nem tárgyalja meg. A jegyző úr felelősen 
nyilatkozzon.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Meg fogom nézni, azonban nem tartom célszerűnek a nyílt 
megtartását, mivel nincs minden érintett jelen, nem tudjuk az érintettek nyilatkozatát 
beszerezni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A fentiek alapján javaslom, hogy a III-4-es számú 
napirendet zárt ülésen tárgyaljuk.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendi pontokat a módosításokkal. 
 

I. Tájékoztatók 
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretném, ha a 13-as és 21-es pontokról részletesebb 
tájékoztatót tartanál.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A 13-as pontban arról számoltam be, hogy a Dél-
Békési Kistérség Társulási ülésén vettem részt Mezőhegyesen, ahol a folyamatban lévő 
projektekről hangzott el tájékoztató. A Kulcs egy jobb élethez című projekt lényege, hogy a 
kistérség illetve a megyében tájékoztató, oktató, képző projektek indulnak el. Remélhetőleg a 
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munkanélküliek egy ilyen képzés után nagyobb eséllyel tudnak a munkaerő piacon részt 
venni. A projektben részt vesznek a Családsegítő központ munkatársai, és az alpolgármester 
asszony. Kaszaperen is volt egy ilyen program, módszertani bemutatót tartottak. A 21-es 
pontban arról számolok be, hogy a Projektfelügyelet Kft. vezetőjével egyeztettük a 
Medgyesegyházát érintő TOP projekteket, forrásokat. Az elemek összeállítása korábban már 
megtörtént. A Kft. a testület korábbi döntése alapján megkapta a lehetőséget, hogy előkészítse 
a projekteket. A látogatás célja a megnyíló pályázati elemek. Fontos az ipari park projekt is, a 
kérdés az, hogy kellően felkészüljünk, elnyerjünk egy 500 millió forintos pályázatot. A 
képviselő úr számára is fontos kérdés, és mindent meg fog tenni, hogy a projektek 
megvalósuljanak.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a napirendet lezárja.  
 

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásról 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Pénzügyi vezető asszony nagy részletességgel 
készítette el az anyagot. Az első félév számadatai alapján hogyan kerültek végrehajtásra.  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Az előterjesztésben adminisztrációs hiba 
történt, ezt kérem eredetben módosítani. A pénzügyi vezető ismerteti a jó számadatokat.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az elnök úr részletesen ismerteti 
az előterjesztés számszerű adatait. A bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A kitűzött célok a költségvetésben az első félévben 
teljesültek. Megtakarító lépések voltak.  
 
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: 
 

148/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3. START munkaprogramról tájékoztató 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Juhász Györgynek megadnám a szót, ha van szóbeli 
kiegészítése, tegye meg.  
 
Juhász György előadó: Tájékoztattam a bizottságot, a paprika értékesítés árbevétele 
meghaladja a 600 000 Ft-ot ez idáig.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Hasznos elfoglaltság a 
közfoglalkoztatottak számára. A tevékenység során van olyan terület, ami nem gazdaságos, de 
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van, ami jelentős hasznot hoz. A környezetünket is szebbé tették. A létszám változó. A 
bevételt elkülöníti az önkormányzat, mely a jövő évi tevékenység fedezetéül szolgál.  
 
Kis Árpád: Az internetes honlapon olvasható a beszámoló. A burgonyatermelés megütötte a 
szememet, nem volt részletes. Az értékesítésről nem is lehet beszámolni. Hiányosságot lehet 
tapasztalni a termelés kapcsán. Nem látszik gyomirtás és öntözésnek nyoma. Az 1,2 Ha 
terület mely meghaladhatná a 800 q termést, csak álom. Az értékesítés  a saját konyhánkon túl 
is végbe mehetne.  Most 120 Ft-ért vásárolunk burgonyát.  
 
Juhász György előadó: A vetőburgonya ára 120 000 Ft-ba került. A nagykamarási 
önkormányzat bérmunkában végezte a vetést. Az előző évről maradt öntöző berendezés. Egy 
külső vállalkozó végezte volna a burgonya gyommentesítését. Volt gyommentesítés, viszont a 
gyomnövény annyira meg volt erősödve, hogy nem irtotta ki a vegyszer a táblából. Ezért a 
burgonyát elnyomta. Vetőmag méretű termésünk van. Igyekeztünk piacot keresni rá, de 
túlhaladtunk azon az időszakon, amikor a parázsburgonya a piacon keresett lett volna. A 
termés mennyiséget nem tudjuk, mert még a földben van. Fel fogjuk szedni, meglátjuk, hogy 
a konyha tudja-e hasznosítani, vagy a jövő évben vetőmag lehet.  
A burgonya költsége 120 000 Ft, a vetés költsége 25 000 Ft, és a művelés hektáronként 
30 000, és 12 000 Ft. 200 000 Ft-ot fordítottunk a területre.  
 
Kis Árpád:  Nem  tudom  elfogadni  a  választ.  Van  olyan  gép,  ami  alkalmas  a  gyomirtás  
elvégzésére. Jelenleg is nagy a gaz. Vetés után volt vállalkozó aki felajánlotta a gyomirtó 
beszerzését, de nem volt senki hajlandó, hogy a szert elhozza és felhasználja.  
 
Juhász György előadó: Volt egy helyi vállalkozó, akit termeszt burgonyát, kértem segítsen, 
hogy azzal a vegyszer keverékkel tudjuk kezelni a mi burgonyánkat, amivel ő. Ígéret volt, de 
csak ígéret is maradt.  
A gyomirtózásra nem szabadforgalmú szert lehet használni, ami beszerzéséhez jogosultság 
kell. A saját traktorunk nem tudta azt a nyomtávot, ahogy vetve volt, egy sort taposott volna. 
Károkozás nélkül nem tudtuk volna elvégezni. Közmunkásra nem is lehetett volna egy nyitott 
traktorral nem szabad forgalmazású szert kihordani. Volt helyi vállalkozó, aki ígért, és vártuk, 
hogy a szavát megtartsa.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Mindenki leragad a krumplinál, a paprikáról nem esik szó. 
Szkeptikusak voltak ezzel a talajjal kapcsolatban. Irigylésre méltó a termés, a bevétel. Túl 
kellene lépni rajta, még a földben van, nem tudhatjuk mi lesz belőle.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nem sikertörténet a krumplitermés, a pozitív dolgait is 
ki kell fejteni a programnak. A virágokkal el vannak látva a közterületek. Komoly árbevétel 
volt. Ami senkinek eszébe nem jut, sikeres a járdaépítés. Igaz, hogy a burgonyatermesztés 
rossz gyakorlat volt, de a program többi részéért kifejezem az elismerésemet.  
A szemetet a helyi vállalkozók segítségével el lett szállítva, ártalmatlanítva. A dolgozóink 
kezdtek növényt termeszteni ott. Értelmes munkával is el lehet látni a polgárainkat. A 
járdaépítés jó néhány utcában még ez évben meg fog valósulni.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Külön öröm számomra, hogy lakosok kerestek meg és 
köszönetüket fejezték ki, hogy az utcájukban élhetőbb helyzet alakult ki. A Dózsa utca végi 
lakók köszönik a felállított buszmegállót. Ha úgy mennek a dolgok a közmunkaprogramban, 
hogy nem a legmegfelelőbb, akkor lehet segítséget felajánlani, ne egy embertől várjuk a 
megoldást, ne utólag a negatív kritikát. Utólag beszélni róla kár. Ilyen a 
magángazdálkodásban is van.  
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dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a 
polgármester a napirendet lezárja.  
 
 

4. Tájékoztató a DAREH eddig tevékenységéről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Önkormányzatunk az alapítástól tagja, képviseli Sütő 
Mária Márta alpolgármester asszony.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Fontosnak tartom, hogy az érdeklődő lakosok a 
tevékenységről szóló beszámolót megismerjék. Az eseti bizottság elnökeként kaptam 
lehetőséget a PR tevékenységet ellátó cégtől, hogy ezt a beszámolót közzé tegyem. Az 
alpolgármester asszony felolvassa az előterjesztést képező tájékoztatót, szó szerint.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez szemléletváltozás lesz, gyermekeinket így neveljük 
majd.  Követni kell ezt a szellemiséget.  
 
Kis Árpád:  Örülök,  hogy  ilyen  terveket  sző a  társulás,  azonban  úgy  vélem,  hogy  a  
tevékenység, ami el fog kezdődni, az a probléma orvoslása. Arra van-e törekvés, hogy a 
hulladék mennyisége csökkenjen?  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Fogok erről tájékozódni, a következő ülésen meg fogom 
adni a választ. A szemléletformálásban már jó úton járunk. Sokkal szemetesebb volt régebben 
Medgyesegyháza. Első lépcsőben nem számolnak azzal, hogy minden háztartás fogadja 
ezeket a kukákat.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Külföldön már működik a rendszer. Lényeg, hogy a 
tudatunk legyen formálva.  
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester a napirendet lezárja.  
 
 
5. Tájékoztató a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem 
kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 
azonosító számú projektről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ballal László készítette az előterjesztést. Komoly 
tevékenységet végez, örülök, hogy évtizedek után újra a település szolgálatában áll. A 
kivitelezőknek folyamatosan a sarkában kell állni. A helyreálltásokat végzik, be kell 
avatkoznia, mivel a minőség hagy kívánni valót maga után. Kívánja az előterjesztést 
kiegészíteni?  
 
Balla László ügyintéző: A mű szeptember végére elkészül. A lakosságot elsősorban a 
helyreállítás érdekli. A beruházás a helyreállításoknál tart. Vannak még jogos lakossági 
bejelentések, melyek április óta nem lettek helyreállítva. Törekszünk az eredeti állapot 
helyreállítására. Ne legyenek anomáliák. Több utcát elkezdtek helyreállítani, azonban 
nincsenek még készen. A lakosság megelégedésére készíttetjük el az utakat.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a 
polgármester a napirendet lezárja.  
 



7 
 
 

  
6. Tájékoztató a „Dél-Békési Ivóvízminőség-Javító Projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-
11-2011-0014 azonosítószámú projektről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Szintén Balla László készítette a beszámolót.  
 
Balla László ügyintéző: Folyik a műszaki átadás, a helyreállítások. Jelenleg az új rendszer 
vár az ÁNTSZ jóváhagyására, hogy a rendszerbe kerüljön. Ha ez biztossá válik, egy 
szórólapon a lakosság értesítve lesz. Véleményem szerint erre szeptember közepén kerülhet 
sor.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az eddig használt ivóvízben az arzéntartalom 
meghaladja az unióban megállapított határértéket, ezért kell olyan technológiát kiépítenünk, 
mely a szennyező anyag tartalmat az uniós szint alá csökkenti.  
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester a napirendet lezárja.  
 
 
7. Tájékoztató a XXI. Dinnyefesztivál tapasztalatairól 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Kérdezném az ügyvezető asszonyt, szeretné e 
kiegészíteni? 
 
Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője: Igen, szeretném kiegészíteni. Tájékoztatásul 
mondom, hogy július 12-én pályázatot nyújtottunk be, 2,5 millió forintra, a rendezvény 
kapcsán. Erről még várjuk az értesítést. Jó évet zártunk, köszönjük az önkéntesek munkáját és 
a támogatónknak a hozzáállását.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Gratulálok a rendezvény megvalósításáért, a segítőknek 
is, köszönet a szponzoroknak. Elmondtad, hogy a pályázat még kétes, de a fesztivál nem 
került a településnek pénzbe, amennyibe került, az vissza is jött. Ezek szerint a településnek 
nem került pénzébe.  
 
Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője: A támogatásokból 8 millió Ft-ot kapott a kft., az 
egyéb bevételek 1 700 000 Ft. A fesztivál megrendezésnek a kiadások fele járulékos költség. 
A fellépők fele önkéntes volt.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Országos, nemzetközi hírű a fesztivál. Kezdjünk el 
közösen gondolkozni, hogy a 21 évnek az imdzsét tudjuk megőrizni. Sok fesztivál van 
országos szinten, különböző színvonalúak. A település nem engedheti meg magánk, hogy az 
elmúlt 20 év színvonalából problémára hivatkozva lejjebb adjunk. Ha kell, inkább tervezzünk 
rövidebb időtartamra, legyen ütős, igényes, profin szervezett. Konkrétumot is szeretnék 
javasolni. A kirakodó vásárosok tekintetében. Eljutottunk arra a színvonalra, hogy szívesen 
vennék, hogy az előző években igényes termékeket árulók jelennek meg, még ha kevesebb 
számban is. Idén 80 %-ban, igénytelen bóvlikat áruló árusok voltak. Mint egy heti piacon. 
Népi iparművészek jönnének. Az étkeztetésben megjelenhetnének az ősi ételeink, akár szabad 
tűzön. Így nem lesz vonzó. Ha tudjuk az időjárás előrejelzést, meg kell fontolni, ha ilyen 
hőség várható, az árnyas fák alatt elhelyezett színpad jobban vonzaná a közönséget.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a 
polgármester a napirendet lezárja.  



8 
 
 

 
II. Beszámolók  
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérdezem jegyző urat, szeretné-e kiegészíteni az 
előterjesztést?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Nincs.  
 
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: 
 
 

149/2015.(VIII.25.) 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: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. Beszámoló a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2014/2015-ös nevelési év 
tevékenységéről 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm az óvoda-vezető helyettesét. Elkészült egy 
sok oldalas tájékoztató. Van-e kiegészíteni valója?  
 
Ungerné Páger Edit vezető-óvónő helyettes: Nincs.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A beiskolázási tervnél írja, hogy 23 
fő volt a csoportlétszám és 9 fő ment iskolába. Ennek mi az oka, hogy ennyi gyermek vissza 
van tartva.  
 
Ungerné Páger Edit vezető-óvónő helyettes: Év végén a gyermekek iskola érettségi tesztet 
csinálnak. Ez alapján megállapítjuk, hogy iskola érett-e. A tudás nem elég, lényeges, hogy 
mennyire érett szociálisan. Hogyan tudja az esetleges kudarcokat az iskolában feldolgozni. Az 
eredményt a szülőkkel megbeszéljük, ha nem egyezünk meg, a nevelési tanácsadóban 
megvizsgálják a gyermeket. Ez alapján születik meg a döntés.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Ezt látom a beszámolóban, de nagy 
a létszám.  
 
Ungerné Páger Edit vezető-óvónő helyettes: Van olyan eset, amikor javasoljuk a szülőnek, 
hogy menjen a gyerek, de a szülő nem engedi.  
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Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A vegyes csoportok kialakítása 
megtörtént. A szülők ezt hogyan fogadták? Az előző ülésen volt szó arról, hogy a szülők 
tájékoztatva lettek, a pedagógusok fel vannak készülve a csoportok működésére. Mennyire 
tudták a szülők ezt elfogadni.  
 
Ungerné Páger Edit vezető-óvónő helyettes: Vegyes érzelmeik voltak, melyek abból 
adódnak, hogy nem látnak bele egy óvoda életében. Hogyan fogunk foglalkozni az iskolába 
készülő gyermekekkel? A homogén csoportokban is mikro csoportokban foglalkoztunk, addig 
a többiek csendben játszanak. Ez kialakítható a vegyes csoportokban. Már nem kapunk 
negatív visszajelzéseket. Várják az eredményeket.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Azt írják, hogy a pszichológus, aki 
segítette a nevelő munkát, a második félévtől megszűnt a lehetőség. Erre a testület az áldását 
adta, nem működik?  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: A költségvetés elfogadásakor a tavalyi szinten 
tartottuk az évet, ezen spóroltak. Így tudták csökkenteni költségvetést.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Arról számoltak be korábban, hogy 
milyen nagy rá az igény.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Ez havonta mennyi összeg?  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: 150 000 Ft talán. Ki volt adva az 
intézménynek, hogy mennyi pénz van, ezt vették le. A Gondozási Központba jár továbbra is.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A következő bizottsági ülésen erről 
beszélni kell. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Gratulálok az óvodában folyó munkához. Ebben a 
nevelési évben a mindennapos tevékenységek mellett 28 külön programot szerveztek a 
gyermekek számára. Kiemelném a gyógypedagógia fejlesztésről szóló beszámolót. Nagyfokú 
szakmai munkát mutat, konkrétumokat kimutatja. Örülök az idegen nyelv oktatásának. 
Hiányolom a román nyelvről való szoktatásról szóló tájékoztatót.  
 
Ungerné Páger Edit vezető-óvónő helyettes:  Igen,  mivel  az  egy  délutáni  szakkör.  Nem  a  
mindennapi életben van. Tolmácsolom a vezető óvónő felé.  
 
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: 

150/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda 2014/2015-ös nevelési év tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Varga Jánosné intézményvezető 
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16:56 Polgármester úr 5 perc szünetet rendel el.  
 
 

III.Fő napirendek: 
 
 
1.  2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az éves költségvetést az önkormányzat rendeletben 
fogadja el, az aktuális változásokat is rendeletben kell elfogadni.  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Nincs kiegészítésem.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A rendeletmódosítást az 
aktualizálások tették szükségessé, 14 pontban lettek felsorolva. Ezek költségvetésbe való 
beillesztése szükséges. Az elnök ismerteti a számszerű adatokat. A bizottság a rendelet 
tervezet 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 
rendeletet alkotta: 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

 
12/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelete 

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

 
 
III-2 2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Előadója a pénzügyi vezető, kérdezem, van-e 
kiegészíteni valója.  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Nincs kiegészítésem.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
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: 
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151/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 
Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 27.700.000 Ft folyószámla-
hitelkeretet kíván igénybe venni, illetve a folyószámla hitelkeret szerződést meg kívánja 
hosszabbítani.  
 
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka: 
2015. szeptember 30. – 2015. december 30. 
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2015. december 31. 
 
A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak: 
„Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel 
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéshez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a 
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára 
átvezesse.” 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékai megfizetésére. 
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 
 
 
3. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat 2015. évi működőképességének megőrzéséhez. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Előadója a pénzügyi vezető, kérdezem, van-e 
kiegészíteni valója.  
 
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Nincs kiegészítésem.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A költségvetésünket amikor 
elfogadtuk, ezt beterveztük, pályázatot nyújtunk be a működőképességünk megőrzésére. A 
bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
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: 
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152/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 
Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 4. pontjában meghatározott rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatásra. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
5. Nemzetközi Konfekció Kft. bérleti díj csökkentési kérelme 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság már 2015. január 1-óta 
kéri a bérleti díj csökkentését. Kérte, hosszabbítsuk meg ismét három hónappal 
meghosszabbítani, ezt a pénzügyi bizottság 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: 
 

153/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi Konfekció Kft. 
(5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kérelmének helyt ad. 2015. július 1-től 3 hónap 
időtartamra 10 000 Ft/hó összegben határozza meg a Medgyesegyháza, 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. július 1-től 2015. szeptember 30.) nem élhet a bérlemény 
felmondási jogával, amennyiben mégis felmond, akkor a felmondás hónapjától kezdődően az 
eredeti bérleti díj lép hatályba.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a bérleti díj ennek megfelelő számlázásáról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester 
 

6. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálata 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta, 
megadom a szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A felülvizsgálat kétévente 
szükségessé válik. Az elmúlt két évben nem történt olyan változás, hogy a programot 
módosítani kellene. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja 
elfogadni a bizottság.  
 
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: 
 

154/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2013. (VI.25.) számú 
Kt. határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
áttekintette, és Medgyesegyháza Város Helyi esélyegyenlőségi programját változatlan 
formában elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. Gyulai Közüzemi Kft. részére átadandó eszközök 
 
dr. Kormányos László jegyző: Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatást a Gyulai Közüzemi Kft. 
vette át. A Vízmű Kft tulajdonát képezik a mellékelten felsorolt eszközök. Azt kaptam, hogy 
tegyek javaslatot, mely eszközök ne kerüljenek átadásra. Amennyiben nem adjuk át, és az 
eszköz a rendszer működtetéséhez szükséges, akkor új áron beszerzik, és a Kft-nkre fogják 
terhelni. A bérelt eszközök esetén ők üzemeltetőként kerülnének feltűntetésre, tehát a 
költségek őket terhelik. Vannak olyan használati eszközök, melyek lehet nem az üzemszerű 
működéshez szükségesek.  
Az automata mosógép 10 000 Ft-ért kerülne átadásra, de ez megfontolandó. A sörpad és a 
jelzőtáblák  kapcsán  azt  javasolnám,  hogy  ne  adjuk  át  az  egészet,  mert  a  mi  kft.-nek  is  erre  
szüksége lehet. Jött felvetés, ha az autót bérbe adjuk, a gumikat miért adjuk el. Tartozéknak 
tekinthetők, ne adjuk el.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az ülés nem alkalmas arra, hogy ennyi tételt 
áttekintsünk. Úgy fogadja el a határozatát, hogy hatalmazza fel a jegyzőt és a polgármestert, 
hogy azokat a tételeket adja át, amik a működéshez feltétlenül szükségesek. A jármű bérbe 
adása is kétséges. Lehet, ha valami történik, nekünk nyújtják be a számlát.  
Vagy azt mondja a testület, hogy nem járul hozzá, újabb egyeztetést tart szükségesnek. 
Javaslom, vegyük le napirendről.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, 
hogy a napirendet a mai ülésen nem tárgyalja.  
 
8. Közbeszerzési bizottság elnökének megválasztása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Személyi változások történtek, ezért van szükség a 
határozat meghozatalára.  
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Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az  aljegyző úr  eltávozott  a  
hivatalból, ezért javasoljuk a közbeszerzési bizottság elnökének a jegyző urat.  
 
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: 

155/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 18/2015. (I.28) határozatát módosítja és a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének az alábbi személyt választja meg: 
Elnöknek Liker János aljegyző helyett Dr. Kormányos László jegyzőt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
9. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. által nyújtott kábel tv és internet szolgáltatás 
közbeszerzési eljárása 
 
dr. Kormányos László jegyző: Április 14-én hozott a testület határozatot, hogy pályáztatási 
eljáráshoz szakértőt vegyen igénybe az önkormányzat. Ajánlatot kértünk közbeszerzési 
szakértőktől. A legkedvezőbb ajánlattevővel megkezdődtek a tárgyalások, azonban 
visszaléptek. Ez után a második legkedvezőbb ajánlatot adó céggel vettük fel a kapcsolatot. 
Az a megállapodás született, hogy az eljárás lefolytatása végén, a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
üzemeltetővel a Kész Kft.-vel kellene a szerződést aláírnia, mivel a tevékenységre feladat-
ellátási szerződés van. A szakértő díja bruttó 1 200 000 Ft lenne. A kft. forráshiánya jelentős, 
ezért az önkormányzat fizesse ki, erre tettem javaslatot. Ez a szerződés öt éves időtartamra 
szólna. Az előterjesztés melléklete a megbízási szerződés tervezet. A KÉSZ Kft. és a jelenleg 
is üzemeltető Oroscom Kft. között a szerződés határideje szeptember 30-án lejár. ezt a 
közbeszerzési eljárást egy hónapon belül nem tudjuk lefolytatni, ezért javaslom, hogy további 
három hónappal hosszabbítsuk meg a szerződést.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A határozati javaslatokat a 
bizottság javasolja elfogadni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 
határozati javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

156/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és a Dr. Gyebnár-Dr. Domoki Ügyvédi Iroda (5600 
Békéscsaba, Wlassich sétány 7. I. em. 3.) közötti megbízási szerződést és felhatalmazza a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megbízási szerződés aláírására és a 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott legkedvezőbb ajánlattevővel történő szerződés 
megkötésére 5 éves időtartamra, az internet és kábel televíziós szolgáltatás üzemeltetésére.  
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A közbeszerzési szakértő megbízási díját, bruttó 1 200 E Ft-ot Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat fedezi, a 2015. évi tartalékkerete terhére.  
 
A közbeszerzési tanácsadóval megkötendő szerződés határideje 2015. szeptember 1.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője.  
   dr. Kormányos László jegyző 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

157/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében 
felhatalmazza a KÉSZ Kft. ügyvezetőjét arra, hogy az Oros-Com Kft-vel kötött szolgáltatási 
szerződést 3 hónappal, 2015. december 31. napjáig meghosszabbítsa.   
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 
   Szabó Istvánné ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
10. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, megkérem az 
elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság azt javasolja, hogy ne 
támogassa a testület a kérelmet.  
 
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: 
  

158/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei, és a kötelezően ellátandó feladatokra 
tekintettel nem támogatja a kérelmet. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
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11. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 Napelem – Uszoda pályázat beszámoló és 
döntéshozatal 
 
dr. Nagy Béla György polgármester:  Ma délelőtti  tárgyalás  folyamán alakult  ki  a  konkrét  
határozati javaslat.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az uszodánál kiépítendő napelemes rendszer megvalósítása 
több technikai akadályba ütközött. Egy carportos parkoló rendszer kerülne kiépítésre, mely 
tetőszerkezetből és a rajta elhelyezett napelemből állna. A napelem nagyobb teljesítményűre 
lett tervezve. A Démász részéről felmerült, hogy új kiserőmű kiépítésére valamint két utcában 
villamos hálózat rekonstrukció szükséges. Erre a technikai megoldásra júliusban sor került. 
Augusztus 18-án került sor a kiserőmű és a vezetékrendszer átadására. A korábbi hónapokban 
a pályázat kapcsán vitákba keveredtünk a közreműködő szervezettel és a 
projektmenedzsmenttel. A tárgyalások eredményeként ragaszkodtunk, hogy csökkentett 
műszaki tartalomhoz nem járulunk hozzá. Konszenzusra jutottunk. Szeptember 30-i 
megvalósítást tartalmaz, azonban fizikailag nem lehetséges ennyi idő alatt megvalósítani a 
DÉMÁSZ és a tartószerkezetek elkészítése miatt, ezért kérem, hogy a szeptember 30. helyett 
október 31-et szíveskedjenek elfogadni. A testület fenntartja a jogot kötbér igény 
érvényesítésére. A mai megbeszélésen felmerült, hogy a Fehér Energia Kft.-vel kötött 
vállalkozói szerződés május végén lejárt. Szükséges meghosszabbítani a fizikai megvalósítás 
időpontjáig.  
 
Nagy Attila képviselő: Akkor visszatértünk az eredetileg elfogadott műszaki tartalomhoz. 
Volt egy látványtervünk is. Aggódtunk, hogy projektmenedzsmenti hibák miatt más műszaki 
tartalom fog megvalósulni.  
  
dr. Nagy Béla György polgármester: Az érdekeltekkel a dokumentumok átnézése után 
megállapítottuk, hogy a parkoló burkolása nem volt tervezve, ezt az önkormányzat valósítja 
meg. Az alapját megcsináljuk, kértük segítsenek, hogy a burkoló anyagot megvennék, és mi 
leraknánk. Ez folyamatban van. Olyan legyen, mint az előző. Az útalap elkészítését, hogy 
bevállalják-e, holnap fognak válaszolni. A mérőszekrény elhelyezését négy hétre vállalta a 
DÉMÁSZ.  
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 
határozatokat fogadta el: 
 

159/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 pályázat vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz beterjesztendő, megvalósítási határidő meghosszabbítására vonatkozó 
szerződésmódosítási kérelmet. 2015. október 31-ig.  
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, esetleges kötbér igényének érvényesítésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   dr. Nagy Béla György polgármester 
     dr. Kormányos László jegyző 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

160/2015.(VIII.25.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hozzájárul a 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174. pályázati azonosító számú, „Medgyesegyháza városában az 
Uszoda villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című projekt 
kivitelezési feladatainak ellátására 2013. február 25. napján a Fehér Energia Kft.-vel 
megkötött, többször módosított vállalkozási szerződés módosításához. A szerződés módosítás 
tárgya:  

- a projekt megvalósításának tervezett határideje: 2015. május 29. helyett 2015. október 
31. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására és az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
          dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Jegyző urat megkérdezem, mi az álláspontja az 
ügyvezetői álláshelyek elbírálásával kapcsolatban?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Áttekintettem az önkormányzat SzMSz-ét, mely szerint nem 
szükséges bizottsági döntés ahhoz, hogy a testület tárgyalja. A napirend zárt ülésen kerül 
tárgyalásra.  
 
IV.Bejelentések 
 
Király Gyöngyi képviselő: 5 hónapja nem dolgozom a KÉSZ Kft.-nél. Nem találni azóta a 
honlapon az étlapot.  
El szeretném mondani, hogy holnap véradás lesz, minden véradót szeretettel várunk.  
 
 dr. Nagy Béla György polgármester: Jegyző urat  megkérjük,  hogy hívja  fel  a  KÉSZ Kft.  
ügyvezetőjének figyelmét, hogy frissítsék folyamatosan a honlapon.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:54 
órakor lezárta.  

 
Kmf. 

 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


