
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
17/2016. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27. 
napján 15:00 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas 
Gyula, Dusik János, Király Gyöngyi, Kraller József képviselők.  
 
Később érkezik: Nagy Attila képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola 
aljegyző.  
 
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 a nyári gyermekfelügyelet tapasztalatairól 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

3. Tájékoztató a DAREH Önkormányzati Társulás működéséről 
Előadó: Sütő Mária Márta alpolgármester 
         dr. Kormányos László jegyző 
 

II. Beszámolók: 
 

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

2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2015/2016-os tanév Szakmai Beszámolója 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
 

3. Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2016. június 01-től 2016. augusztus 
31-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 



III. Fő napirendek: 
 

1. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda munkatervének véleményezése 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 
2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Házirendjének, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 
3. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénybevételével kapcsolatos feltételek ismertetése és döntés a 
részvételről 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, 
valamint döntés a csatlakozási szándékról 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
5. Döntés a KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projektben való 
részvételről 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek érintésvédelmi felülvizsgálata 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
7. A Projektfelügyelet Kft.-vel kötendő megállapodás megvitatása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

8. A Projektfelügyelet Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásból eredő egyedi 
szerződések megvitatása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

9. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázatról döntéshozatal 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

10. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

11. A Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

12. A háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

13. Segítség kérése a jégkárt elszenvedett településeken élő családok részére 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
14. Közösségi tér felújítására irányuló pályázati kötelezettség átadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 



IV. Bejelentések 
 

V. Zárt ülés 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Október 2-án népszavazásra kerül sor. Mindenkit arra 
kérek, hogy vegyen részt, legjobb szándéka, tudása szerint hozzon döntést.  
 
Dusik János képviselő: Aki teheti, maradjon otthon, ne menjen el, mert ez csak egy humbuk, 
nem oldja meg a problémáinkat.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Alpolgármester asszony felolvassa a képviselő-testület 
által hozott 33/2016.(II.12) Kt. határozatot. Továbbá szeretném, a testület hozzájárulását, 
hogy a lakosok irányába egy megszólítást szeretnék a lakosság részére eljuttatni. 
Alpolgármester Asszony felolvassa a megszólítást.  
 
Dusik János képviselő: Tiltakozom, ez gyűlöletkeltés. A rémhír miatt Csepel képviselőjét 
feljelentették. Az önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása úgy tudom. Meg tudná mutatni azt 
a rendeletet, hol van az EU parlament leiratába, hogy migránsokat telepítenek 
Magyarországra? Amennyiben megszavazzák én is ragaszkodok hozzá, hogy nekem is 
megjelenjen ilyen. A képviselő úr felolvassa. Az, hogy alpolgármester asszony ezt a Fideszes 
nyilatkozatot előterjesztette egyetlen oka van, hogy közzé tették azt, ha a fideszes képviselők 
nem hozzák a tőlük elvárt létszámot adott területen a népszavazáson, akkor menniük kell. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint Simonka képviselő úr kilövési engedélyét felfüggesztették, és 
mindent elkövetnek a bérencei azért, hogy hatalmon maradjon.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tisztelettel felhívnám mindannyiunk figyelmét, hogy 
az olyan természetű kijelentésektől, ami sértheti mások személyiségi jogait, tartózkodjunk. 
Alpolgármester asszony megfogalmazott valamit, ahhoz kéri a testület hozzájárulását, hogy ez 
jelenjen meg, titulusának megjelölésével, és ennek nincs akadálya. A tartalmáért vállalja a 
felelősséget. Én a megjelenéssel egyet értek, a Jánoséval is. A vélemény nyilvánítás 
szabadsága.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nem szeretnék politikai csatározásba kezdeni, mivel 
nincs értelme. Politikai hovatartozás nélkül fogalmazódott meg a felhívás. 2016. 02. 12-én 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2016.(II.12) Kt. határozatát 
meghozta, mely elutasítja a betelepítési kvótát. Úgy gondolom, és úgy is tartom, ha a testület 
elfogadott egy határozatot, akkor ahhoz minden képviselőnek tartania kell magát. Lehet 
egyéni véleménye, de amikor képviselői minőségben nyilatkozom, akkor ehhez kell tartanom 
magam akkor is, ha esetleg nemmel szavaztam, mivel a többi kötelező érvényűvé tette ezt 
számomra. Tehát nem nyilatkozhatok másként. Kérném ebben jegyző úr és képviselő-társaim 
véleményét.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Álláspontom, hogy vannak konstitutív, deklaratív aktusok. A 
konstitutív az valamely döntést, kötelezést tartalmaz. A deklaratív az egy deklaráció, mint egy 
kinyilvánítás. Ez a határozat arról szól, hogy a testület kinyilvánította a véleményét minden 
egyéb jogkövetkezmény nélkül. Nem hinném, hogy a testület tagjainak csak ezt szabadna 
propagálni. A tájékoztatót szét lehet hordani. Magánvéleménye lehet, az ő általa deklarált 
dolgokat eljuttassa az érintettekhez. Elnök úrnak mondom, hogy magánvéleménye lehet, az ő 
véleményét is el lehet juttatni a lakosságnak, viszont arra kérném, vigyázzon, kiket milyen 



formában említ meg, hiszen ennek büntetőjogi következménye is lehet. Nem gondolom, hogy 
szavaznunk kellene bármelyik beadvánnyal kapcsolatban, gondolom, hogy amiért a nevüket 
adták vállalják a felelősséget, nincs akadálya, hogy a háztartásokban szétosszák. Aki úgy 
dönt, hogy él a választó jogával, vigyen magával érvényes személyi azonosító okmányt és 
lakcímkártyát.  
 
Kraller József képviselő: A szituáció kiindulása egy Medgyesegyházi Hírlapban megjelent 
cikk. Az újságot nem arra találtuk ki, hogy ilyen híreket jelentessünk meg. Ezek a dolgok nem 
biztos, hogy újság hasábjaira valók. Ez szült egy konfliktust. Én azt szeretném, ha a családom 
és gyermekeim biztonságban élnének.  
 
Dusik János képviselő: A két cikk között annyi a különbség, hogy az egyikőnk a nemmel a 
másikunk az igennel való szavazásra buzdít.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Akkor azzal zárnánk a napirend előtti 
véleménynyilvánítást, hogy kérjük a medgyesi polgárokat, vegyenek részt a szavazáson.  
 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm Grósz Pál urat. Szeptember 23-án 
megrendezésre került Bánkúton a Bánkútról elszármazottak találkozója. Több mint száz 
Bánkútról elszármazott tisztelte meg a rendezvényt. Javaslom, hogy 2017-től a 
Medgyesegyházi Napok rendezvénysorozatának a pénteki napja a bánkútiaké legyen.  
 
Grósz Pál lakos: Szeretnék köszönetet mondani, hogy a testület hozzájárult a 
megszervezéséhez, minden segítőnek a munkáját. Köszönöm a polgármester úr felvetését. A 
találkozó csak egy része volt a rendezvénynek, a pénteki nap csak Bánkútról szólt.   
 
Kraller József képviselő: Az eseményeken meghatódtam. Bánkút településrész régen nem 
kapott ekkora figyelmet. A polgármester úr felvetése nagyon jó.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Szeptember 10-én az Idősek Napközi Otthonában családi nap 
volt. Nagyon sok hozzátartozó ott volt, színvonalas volt a műsor.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a napirendet lezárom, 
határozathozatal nélkül vegyük tudomásul a tájékoztatót. Egy elvi határozat lenne, hogy 2017. 
évtől a Medgyesegyházi Napok ünnepi rendezvénysorozatának első napját, pénteket, 
nyilvánítsuk a bánkútiak napjává, és ennek megfelelő programokat állítsunk össze.  

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

213/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy a 2017. évtől kezdődően a Medgyesegyházi Napok ünnepi rendezvénysorozatának első 
napját, pénteket a „Bánkútiak Napjává” nyilvánítja és ennek megfelelő programok 
összeállítását szorgalmazza a szervezők részére. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 



2. Tájékoztató a nyári gyermekfelügyelet tapasztalatairól 
 

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs kérdés, a napirendet lezárom, 
határozathozatal nélkül vegyük tudomásul.  

 
3. Tájékoztató a DAREH Önkormányzati Társulás működéséről 

 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A legutóbbi ülésen a DAREH jövőjére nagy hatással 
lévő esemény történt. Gyula város polgármestere egy előterjesztést kért elfogadtatni. Az ülés 
határozatképes volt. A lényege az volt, hogy a jelenlegi szervezeti felépítés megváltozott, 
igazgató tanácsot hoztak létre, aki a továbbiakban el fogja látni a működéssel kapcsolatos 
feladatokat. Határozatot hoztak, hogy a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárást 
visszavonják, új eljárás kerül kiírásra. A települési önkormányzatok érezvén a felelősséget, 
mivel a folyamatot december 31-ig nem lehet vélhetően végrehajtani, következménye lehet, 
hogy milliárdokat kellene visszafizetni, mivel Uniós támogatásról van szó. Ezért ódzkodtak a 
megszavazásától. Testületi felhatalmazás nélkül nem értettem egyet azzal, hogy új 
közbeszerzési eljárás legyen indítva. Ennek akkor lesz jelentősége, amikor vissza kell fizetni a 
pályázati összeget. Valószínűleg csak azokat az önkormányzatokat fogja terhelni a 
visszafizetés, akik ebben részt vettek. Nem tudni az eljárás szabályos volt-e, mivel Gyula 
város ki szeretne lépni január 1-el a társulásból. Hat hónappal korábban be is jelentette a 
kilépési szándékát, és e közben szerkezeti formát megváltoztató döntéssel álltak elő. A 
polgármester úr elmondta, ha kedvező lesz számukra a dolog, meggondolják a kilépést. Sok 
kétség felmerült, hogy érvényes-e ez a fordulat, és érvényes-e a közbeszerzési eljárás 
visszavonása. Sajnálatos, hogy július 1-től nem indult el a szelektív hulladékgyűjtés. Mindig 
akadályoztatás van. 96 település előrehaladása van megvétózva ezzel.  
 
Kraller József képviselő: Felháborít  a  felelőtlenség.  Olyan  döntésekre  készteti  magát  a  
társulás, mely a tagokra nézve kellemetlen következményekkel járhat. Közös volt a cél, azt 
hittük tudunk együtt működni. Ahhoz, hogy ilyen volumenű beruházás megvalósuljon, 
szükség volt a társulás létrehozására. Furcsa, hogy döntések születtek testületi 
felhatalmazások nélkül.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ezzel maximálisan egyet értek. Ha a DAREH társulási 
okmányai ezt lehetővé teszik, hogy valaki feláll és ott a hasára ütve előterjeszthet valamit, ez 
óriási nagy baj. Ha nem engedi meg az alapszabály, és mégis megtörténhetett, akkor legalább 
akkora tragédia. Az önkormányzatunk kérte, hogy küldjenek meg részünkre minden releváns 
dokumentumot, ülések jegyzőkönyveit, határozatait, jelenléti íveit. Bizonyosságot szeretnénk. 
Aggasztó a helyzet. Felállítottak egy olyan igazgatóságot, melyből Dél-Békést diszkriminatív 
módon kizártak.  
 
Dusik János képviselő: A szeptember 21-i ülésről kaptunk-e már kivonatot, tájékoztatást? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nem még.  
 
Dusik János képviselő: Kivel tárgyaljunk a régi vagy az új vezetéssel?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Igyekszünk beszerezni az információkat, akkor fogjuk 
a testület elé terjeszteni. Olyan technikákat alkalmaztak egy-egy döntés elfogadásához, ami 
nem elfogadható. Ha nincs több kérdés, a napirendet lezárom, határozathozatal nélkül vegyük 
tudomásul.  
 

 



4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Dusik János képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

214/2016.  (IX.26.) 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 
 

5. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2015/2016-os tanév Szakmai Beszámolója  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen a felmerült 
kérdésekre a vezető óvónő megadta a válaszokat. A bizottság kiemelte, hogy a vegyes 
csoportokkal kapcsolatban a beszámolóban átfogó választ kaptunk. A bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

215/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda 2015/2016-os tanév Szakmai Beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Varga Jánosné intézményvezető 
 

6. Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2016. június 01-től 2016. augusztus 
31-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 
 

Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 



216/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
2016. június 01.-től 2016. augusztus 31.-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda munkatervének véleményezése 

 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság a munkatervet 
elfogadásra javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
217/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyázi Varázserdő 
Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határidő:értelem szerint 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

 
 

8. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Házirendjének, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
 

Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Technikai adatok módosítására 
került sor. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatokat 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
218/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda házirendjének 3.5, 3.8, valamint E pontjának a mellékelt tájékoztató levél szerinti 
módosításával egyetért. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Varga Jánosné intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
219/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékelt tájékoztató levél szerinti 
módosítását jóváhagyja. 
Felkéri az intézmény vezetőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratok 
elkészítésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Varga Jánosné intézményvezető 

 
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénybevételével kapcsolatos feltételek ismertetése és döntés a 
részvételről 

 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság a „C” változatot 
javasolja elfogadásra, 1566 q barnakőszén vásárlását, maximum 994 410 Ft önrészt javasolja 
biztosítani.   
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a „C” változatot 
javasolja elfogadásra.  
 
Kraller József képviselő: Évek óta pályázunk, azt még nem tudjuk mekkora mennyiséget 
fogunk nyerni, azt tudjuk majd szétosztani.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

220/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 
benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására kiírt pályázaton, 1566 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-
testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-Ft/q +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 
994.410,-Ft összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének szociális 
előirányzata terhére. 
 
A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, a rászorulókhoz történő 
eljuttatását vállalja, ellenértéket a lakosságtól nem kér.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a jegyzőt a szociális igazgatásról és a települési támogatás keretében nyújtott 
ellátásokról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás 
elbírálása érdekében.      



            
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 
  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető  
  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

 
Határidő: pályázat benyújtására 2016. szeptember 30., illetve értelemszerűen 
 

 
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, 

valamint döntés a csatlakozási szándékról 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a csatlakozást, 
havi 4 000 Ft ösztöndíjat biztosít.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

221/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozik. 
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4 
000,- Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 
közzétételére. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló   

-  irat visszaküldésére: azonnal   
- a pályázat kiírására: azonnal   

 
11. Döntés a KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projektben való 
részvételről 

 
 

Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A konstrukcióban kötelező részt 
venni 2017. január 1-től. A kialakításhoz szükséges költségekre lehet pályázni. A bizottság 
javasolja a pályázaton való részvételt.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 



222/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy benyújtja a 
KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázatot. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek érintésvédelmi felülvizsgálata 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Kötelező a felülvizsgálatot 
elvégezni. Öt ajánlatot kértünk, négy érkezett be. Két ajánlat volt kedvező, győztesnek az 
Ecker Invest Kft-t javasoljuk kihirdetni, második Köles Zoltán egyéni vállalkozó ajánlata. 
Amennyiben az első pályázóval nem sikerül megkötni a szerződést, úgy a második számú 
pályázóval kösse meg.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
223/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy első helyen 
Ecker-Invest Kft. (5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 31.) vállalkozást bízza meg és második 
helyen Köles Zoltán (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 32. II/13.) vállalkozást bízza meg az 
Önkormányzati épületek érintésvédelmi felülvizsgálatával. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az érintésvédelmi felülvizsgálat 
szerződésének megkötésére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármeter 
Határidő: 2016. október 5. 
 

13. A Projektfelügyelet Kft.-vel kötendő megállapodás megvitatása 
 

Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tisztába tettük a Projektfelügyelet 
Kft. és az Önkormányzat közötti esetleges vitás kérdéseket. A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 



224/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
úgy határozott, hogy Projektfelügyelet Kft.-vel. meg kívánja kötni jelen előterjesztés 
mellékletét képező megállapodást. 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata jelen határozatával felhatalmazza dr. Nagy Béla 
György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 

melléklet a  224/2016.(IX.27.) kt. határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Név: Projektfelügyelet Országos Projekttervező,- támogató és felügyelő Kft. 
Székhelye: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32 
Törzskönyvi azonosító szám: 773735 
Adószáma: 23285387-2-42 
Képviseli: Böröcz Ferenc ügyvezető 
(továbbiakban: Projektfelügyelet Kft.) 
másrészről 
 
Név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  
Törzskönyvi azonosító szám: 725217 
Adószáma: 15725211-2-04 
KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 
Képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester 
( a továbbiakban: Önkormányzat ) 
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.  
 

1. Preambulum és a szerződés tárgya 
1.1. Felek előadják, hogy 2015. június 18. napján kelt, 2015. június 23. napján aláírt 
szerződéses keretmegállapodással arra kötelezték magukat, hogy a Szerződésben foglalt 
feltételekkel összhangban együttműködnek a Megrendelő Önkormányzat az alábbiakban 
felsorolt  pályázati nyertességének előmozdítása céljából. 
Felek rögzítik, hogy a kiírás szerinti pályázatok alatt az TOP-4.11.1., TOP-1.4.1., TOP-2.1.2., 
TOP-4.2.1., TOP-5.2.1. azonosító számú pályázatokat értik. 
 
1.2. Projektfelügyelet Kft. fentiekben meghatározott szerződésben foglalt kötelezettségekre 
való tekintettel - miután álláspontja szerint a szerződéses kötelezettségét teljesítette - az 
ellenszolgáltatás megfizetése iránt Önkormányzatomhoz a számlákat megfelelően kiállította, 
valamint az alábbiak szerint benyújtotta: 
 



A TOP - 4.1.1-15 azonosító számú projekt vonatkozásában 2016. év június 20. napi 
teljesítéssel, 2016. év július 1. napján 2016. év július 16. napi kifizetési határidővel került  
átutalási számla kiállításra 2016/00064 számon. 
 
A TOP-1.4.1. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év június 21. napi 
teljesítéssel, 2016. év június 28. napján 2016. év július 13. napi kifizetési határidővel került  
átutalási számla kiállításra 2016/00041 számon. 
 
A TOP-2.1.2. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év június 21. napi 
teljesítéssel, 2016. év június 24. napján 2016. év július 09. napi kifizetési határidővel került  
átutalási számla kiállításra 2016/00034 számon. 
 
 
A TOP-4.2.1-15. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év június 27. napi 
teljesítéssel, 2016. év július 06. napján 2016. év július 21. napi kifizetési határidővel került  
átutalási számla kiállításra 2016/00082 számon. 
 
A TOP-5.2.1. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év április 29. napi 
teljesítéssel, 2016. év május 09. napján 2016. év május 23. napi kifizetési határidővel került  
átutalási számla kiállításra 6612993 számon. 
 
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya a fentiekben megkötött ( továbbiakban: 
Szerződés ) a Felek között köttetett „Keretmegállapodás”  elnevezésű szerződéses határidők, 
valamint a teljesítésigazolásokban foglalt időpontok. 

 
2. Szerződési akarat 

 
2.1. Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásban foglalt feltételeket jelen szerződés nem 
érinti, e megállapodás célja kifejezetten a felek határidőben történő teljesítésének  
deklarálása. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nevében jelen szerződést az aláírásra 
jogosult és felhatalmazott személy írja alá.  
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektfelügyelet Kft. nevében jelen szerződést az aláírásra 
jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott (aláírási címpéldány, taggyűlési felhatalmazás, 
ügyvezető helyettesítési meghatalmazása stb.) személy írja alá.  
 

3. A Szerződéses teljesítés 
 
3.1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem esett késedelembe a teljesítésével.  
Jelen szerződés szerinti Önkormányzat és Projektfelügyelet között a 2016. júniusában és 
júliusában esedékes, jelen szerződés 1.2. pontjában részletesen rögzített számlák alapján 
a pénzügyi teljesítést átutalással teljesítésre kerül, amennyiben e kétoldalú egyetértő 
megállapodás aláírásra kerül. 
 
Felek az Önkormányzat szerződésszerű teljesítésének határidejét a szerződés aláírásától 
számított 8. napban határozzák meg. 
E megállapodás aláírása alatt a felek kölcsönösen azt az időpontot értik, amikor azt 
valamennyi fél  - ideértve a polgármester felhatalmazását a Képviselőtestülettől - aláírta. 
 



Felek egyetértenek abban, hogy az általuk rögzített módon az Önkormányzat az eredeti 
számla alapján átutalással teljesíti a kötelezettségét, míg Projektfelügyelet Kft. képviselő 
Ügyvezető akként nyilatkozik, hogy Önkormányzat pénzügyi teljesítését határidőben 
történő teljesítésnek ismeri el. 
 
Projektfelügyelet Kft. és Önkormányzat közösen akként állapodnak meg, hogy  
késedelmes teljesítés szabályait mellőzve az egymás irányába való teljesítéseket 
határidőben történő, és szerződésszerű teljesítésnek ismerik el. 
 
3.2 A Pályázatok szerződéseivel, mind a  jogfenntartást az ott meghatározottak szerint 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fenntartja. A Projektfelügyelet Kft. az 
Önkormányzat ezen nyilatkozatást tudomásul veszi és elfogadja. 

 
4. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

 
4.1. Felek jelen szerződés elsődleges jogkövetkezményeként a teljesítési igazolások e 
megállapodás szerinti tartalomnak megfelelően módosítják. 
 
4.2.Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelen szerződés 3. 1 
pontjában foglaltak ellenére a Projektfelügyelet Kft. késedelmi kamat érvényesítése iránt 
követelést terjesztene elő önkormányzat valamennyi szükséges jogi lépést megteszi.  
 
Projektfelügyelet a  4. 1. pontban foglaltakat tudomásul veszi, elismeri és nyugtázza.  
 
4.3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármely kötelezettségüknek szerződésszegő 
módon nem tennének eleget, elsődlegesen békés úton, annak sikertelensége esetén jogi úton 
kívánják egymással szemben követeléseiket rendezni.  

 
5. Záró rendelkezések 

 
5.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadók. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymásnak kölcsönösen megfelelő tájékoztatást 
adtak a vonatkozó hatályos jogszabályokról, különösképpen: Polgári Törvénykönyv, 
Általános forgalmi adóról szóló törvény, Mötv.).  
 
5.2. Szerződő Felek egymás személyazonosságáról, az azokat tanúsító okiratok 
érvényességéről kölcsönösen meggyőződtek. A felek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, 
hogy a jelen szerződés megkötése során általuk képviselt szervezet nevében és érdekében 
jártak el. A felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződésben szereplő személyi adataik 
teljes körűek és a valóságnak megfelelnek. A felek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes 
adataikat az illetékes ügyintéző a jogszabályok megtartásával, azokat a szükséges módon és 
mértékben kezelje, a jogszabályok, szabályzatokban foglaltakban megfelelő módon iktassa, 
jogszabályban meghatározott időben irattározza.  
 
5. 3. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggő 
nyilatkozatokat, értesítéseket írásban közlik egymással. 
 
Szerződő Felek hatályos írásbeli nyilatkozatnak, értesítésnek fogadják el a jelen pontban 
rögzített címükre ajánlott levélpostai küldeményként, tértivevénnyel eladott feladott 
nyilatkozatot, értesítést (a postai küldemény a feladást követő 5. naptári napon közöltnek 
tekintendő akkor is, ha a tértivevényt a küldő fél részére „nem kereste”, „elköltözött”, illetve 



bármilyen hasonló jelzéssel visszaküldték), illetve a személyesen átvett iratot is, ha az átvételt 
a címzett aláírásával tanúsítja. 
 
Szerződő Felek vállalják, hogy értesítési címük változásáról haladéktalanul írásban értesítik a 
másik felet, azzal, hogy mindaddig, amíg a másik fél értesítése meg nem történik, a másik fél 
által a régi címre küldött értesítés érvényes és hatályos. 
Jelen Szerződés 4 azaz Négy oldalból áll, melynek elválaszthatatlan tárgyát képezi  
Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ebbéli ……………………..  
számú, egyben a felhatalmazást tartalmazó határozata. 
 
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
Medgyesegyháza, 2016. szeptember ……… 

 
14. A Projektfelügyelet Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásból eredő egyedi 

szerződések megvitatása 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
225/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. (1163 Budapest, 
Batsányi János utca 28-32.) között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az alábbi 
projektek vonatkozásában az egyedi szerződések tartalmát megismerte és azokat jóváhagyja:  

- TOP-5.2.1. azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok”; 

- TOP-2.1.2. azonosító számú, „Zöld város kialakítása”; 
- TOP-4.1.1-15. azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése”; 
- TOP-1.4.1-15. azonosító számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”; 
- TOP-4.2.1-15. azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése”. 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a tárgyban szükséges 
további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Dusik János pü. biz. elnök 
              dr. Kormányos László jegyző 
   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü.-i vezető 

 
 



15. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázatról döntéshozatal 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Fontos számunka a külterületi utak karbantartása, 
szilárd útburkolat megépítése. Lehetőséggel mindenképp élni kell.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a pályázaton 
való részvételt. A helyrajzi számok pontosítása szükséges.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A szóba jöhető helyrajzi számokat pontosítottuk. Megnéztük 
az utak szelvényszélességét. A tervező tevékenységre kértünk árajánlatokat. Tegnap a 
bizottsági ülésen a tervező kiválasztására nem került sor. Javaslom most egy bizottsági ülés 
megtartását. Indoka, hogy a folyamatokat ne gátolja, hogy a tervező kiválasztása nem történt 
meg.   
 
16:15 dr. Nagy Béla György polgármester az ülést felfüggeszti, Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság megtartására.    
 
16:30 a testületi ülés folytatódik. Nagy Attila képviselő megérkezik.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata a kétegyházi 
út és a Deák u. közötti út, kérném jegyző úr segítségét.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A tegnapi bizottsági ülésen a konkrét célterületek 
meghatározása megtörtént. A bizottság javaslata, hogy a 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú út 
kerüljön fejlesztésre. A két helyrajzi szám egy utat a Király utat jelenti. A kétegyházi úttól a 
Deák F. u meghosszabbításáig. A harmadik határozati javaslat a tervezési munkálatok 
lebonyolításáról szól. A bizottság az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Duplex Kft-
vel javasolja a szerződéskötést.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

226/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a vidéki 
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű és VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú pályázat felhívásra pályázat kerüljön beadásra. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 



227/2016.  (IX.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a vidéki 
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű és VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú pályázat felhívásra minkét célterületre pályázat kerüljön beadásra.   
Az 1. célterület esetén az önkormányzati tulajdonú 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú földút 
kerüljön fejlesztésre. A burkolat szélessége, szerkezete a vonatkozó szabvány előírásai szerint 
készüljön el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előkészítő munkálatok megkezdésére, 
lefolytatására. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 

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

 
228/2016.  (IX.27.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta és értékelte a 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című VP6-721-741.2-16 számú intézkedésre” benyújtásra kerülő 
pályázathoz kapcsolódó Műszaki tervek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatokat. 
 
A beérkezett öt ajánlat tartalmilag és formailag megfelelő, összehasonlítva és mérlegelve az 
ajánlati százalékokat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
összességében legkedvezőbb ajánlattevő DUPLEX Építő-és Földmérő Kft. (5600 Békéscsaba, 
Berzsenyi u. 149.) kíván tervezési szerződést kötni engedély köteles műszaki tartalom esetén 
a pályázatban szereplő bruttó építési költség 2,7  %-a összeggel, nem engedély köteles 
műszaki tartalom esetén a pályázatban szereplő bruttó építési költség 2,5  %-a összegben.  
 
Esetleges Ajánlattevői elállás esetén kezdeményezhető a szerződés megkötése a második 
legkedvezőbb Ajánlattevővel. 
 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
16. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Gyulai Közüzemi Kft.  javasolt  
egy előterjesztést, a szerződések, illetve bérleti díjak módosítására. Számunkra nem kedvező, 
gyakorlatilag ingyen szeretné használni a hálózatot. Több település polgármestere készített javaslatot, 
hogy ne fogadjuk el az előterjesztést, helyette előterjesztik az alábbit: 

1./ Az Üzemeltetőhöz társult, kisebbség üzletrésszel bíró települések beleszólása a saját 
településükön elért eredmény felhasználásába, a saját településüket érintő vízi közművek 
üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekbe. 



2./ Az Üzemeltető a Bérleti-üzemeltetési szerződésben egységesen rendezze a bérleti díj 
kérdését a társult önkormányzatok vonatkozásában. A bérleti díjat az értékesített víz,- 
szennyvíz köbmétere után egységes szorzókat alkalmazva, a közös tulajdon esetében a 
településekre eső tulajdoni arányt figyelembe véve állapítsa meg. 

3./ A 2015. évi eredmény kimutatása kapcsán az Üzemeltető közölte a Településekkel a 
bepótlási kötelezettségüket is. Az Üzemeltető tekintsen el a bepótlási kötelezettség 
teljesítésétől. Kérjük, hogy a Kft. a településekkel szembeni bepótlási kötelezettségből adódó 
követelését szíveskedjen elengedni. 

4./ Az tárgyaló partnerek megállapodtak abban, hogy a Kft. eddigi beszámolóinak – különös 
tekintettel a 2015-évire – felülvizsgálatára a kisebbségi üzletrésszel bíró társult 
Önkormányzatok megbíznak egy független vízi közművek üzemeltetésében járatos, szakértő 
könyvvizsgálót, és a vizsgálattal kapcsolatos költségeket a Kft. viselje. 

5./ A társult kisebbségi részvénnyel bíró önkormányzatok fontolóra veszik, hogy amennyiben 
a fentebb jelölt kéréseiknek a Kft. nem tud, vagy bír eleget tenni, úgy a továbbiakban nem 
kívánnak a Kft.-vel közös üzemeltetésben részt venni. 

5./ Az egyeztetésen elhangzottakról az Üzemeltetőt és a MEKKH-t levélben kell értesíteni.   

6./ A kisebbségi üzleti részvénnyel bíró önkormányzatok egyben kérik a Társasági Szerződés 
módosítását a tekintetben, hogy abból egyértelműen kitűnjön a kisebbségi részvénnyel bíró 
tagönkormányzatok jogainak érvényesítése a településükön megtermelt eredmény 
felhasználásáról egyéb saját önkormányzatukat, saját vízi közműveiket érintő kérdésekben. 

dr. Kormányos László jegyző: Mai napon a gyulai polgármester úrtól október 3-ra érkezett egy 
egyeztetőre meghívó.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

229/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletei 
szerinti a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a víziközművek üzemeltetésére megkötött 
Bérleti-üzemeltetési szerződés valamint annak 2. sz-ú melléklete módosítását kellő előzetes 
egyeztetés, megvitatás hiányában, a csatolt tartalommal határozottan visszautasítja. 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. –vel, mint Üzemeltetésért felelőssel az új 
konstrukció megvitatására, az Önkormányzat, valamint a polgáraink érdekeit maximálisan 
képviselő rendelkezéseket tartalmazó megállapodás céljából a Gyulai Közüzemi Kft-vel 
történő egyeztetések lefolytatására, a társult önkormányzatokkal együttműködve azzal, 
hogy arról a következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.  
 
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 

D. Kormányos László jegyző 
 
 



17. A Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének módosítása 
 

Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Kérdéseket vetett fel, mivel a 
DAREH-el kapcsolatos. Elsősorban címváltozásról van szó, valamint névváltozásról.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
230/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a társaság tagja javasolja a 
taggyűlésnek, hogy a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak szerint 
módosítsa: 
 
1) A társasági szerződés I.2.2. pontjában a pusztaottlakai fióktelep címe 
utcanévváltozás és házszám átszámozás miatt 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12-re változik. 
 
2) A társasági szerződés I. része kiegészül az alábbi 3.3. ponttal: 
 
A társaság ügyvezetése a főtevékenység kivételével jogosult a társaság tevékenységi körének 
módosítására. 
 
3) A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka Község Önkormányzatának 
székhelye utcanévváltozás és házszám átszámozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12-
re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán Elvirá-ra változik. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen határozatban 
foglaltakat képviselje. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
18. A háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A módosításra azért került sor, mivel 
még az előző orvosok voltak a rendeletben, valamint észrevételt nyert, hogy a 
Medgyesegyháza Petőfi utca nem szerepelt az I. számú háziorvosi körzetben. A bizottság kéri, 
hogy a testület fogadja el a rendelet módosítást.  
 
Kraller József képviselő: A szolgáltató címében is volt egy módosítás.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a rendelet tervezetet szavazásra 
bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

13/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 
a háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

19. Segítség kérése a jégkárt elszenvedett településeken élő családok részére 
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A térség segítséget kért, a bizottság 
javasolja a testületnek, hogy 100 000 Ft-tal támogassa.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
231/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Tisza Vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás elnökének  támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulást 100 000 Ft összeggel 
támogatja a 2016. évi költségvetés tartalék keret terhére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

20. Közösségi tér felújítására irányuló pályázati kötelezettség átadása 
 
dr. Kormányos László jegyző: A Művelődési Ház nagytermének felújítására elnyert a Kész 
Kft. pályázatot, a fenntartással járó kötelezettségek őt terhelték. A Kész Kft. beolvadásával és 
a Művelődési Ház önálló intézménnyé alakulásával a pályázat sorsát kell intézni. A 
testületnek ki kell nyilvánítania, hogy a pályázat fenntartásával a továbbiakban a Művelődési 
Házat terheli, jogosítja fel. A kiíró MVH-t megkerestük, ennek megfelelően járunk el.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

232/2016.  (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 
alapján a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcímben a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. Medgyesegyháza 526/1 hrsz-on megvalósult Közösségi tér 
felújítására irányuló pályázatából származó jogok és kötelezettségek Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár részére történő kötelezettség átadásához 



hozzájárulását adja, így a Medgyesegyháza 526/1 hrsz-ú ingatlan ingatlanhasználati jogát és 
az ingatlan fenntartását, üzemeltetését is átvállalja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Művelődési Ház és Könyvtár a pályázati projekt kötelező fenntartási időszakának végéig, 
azaz 2020. 06. 30-ig. 
 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a kötelezettség átadására-átvállalására 
irányuló további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
 

21. Bejelentések 
 
Kraller József képviselő: Mi a helyzet a Kész Kft.-vel? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Heti szintű egyeztetéseket folytatok könyvvelőkkel, 
könyvvizsgálóval. Azt az ígéretet kaptam Csákinétól, hogy a három mérleget a holnap napon 
a kezembe fogja adni. Június 30. lett meghatározva a fordulónapnak, a testületnek 90 napon 
belül el kell fogadni. Szeptember 30-ig döntést kell hozni. A késedelem oka, az 5 milliót elérő 
ÁFA visszaigénylés kérdése. A könyvelők azzal foglalkoztak, hogy van-e lehetőség 
jogszerűen visszaigényelni. Úgy tudom nincs rá lehetőség. Legkésőbb pénteki napra a 
polgármester úr testületi ülést fog összehívni. Ez után jönnek a cégbírósági folyamatok.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Polgármester úr ígérte, felveszi a kapcsolatot a Junior Kft.-vel 
ételkóstolásra.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az időpontokat is megküldték a nevemre. Október 15-
től lesz rá lehetőség, korlátozás nélkül. Aki kóstol, töltsön ki véleményező lapot.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:00 
órakor lezárta.  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 
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