
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
11/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. 
napján 15:00 órakor kezdődött közmeghallgatásán.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza-Bánkút Közösségi Ház   
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király 
Gyöngyi, Kraller József, Nagy Attila, Farkas Gyula, Dusik János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola 
aljegyző.  
 
Meghívottként részt vett: A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Ismeretem a napirendeket. Minden lakos 
értesítve lett a közmeghallgatásról.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.   

 
1. Közmeghallgatás 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
2. Bejelentések 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: A héten volt egy súlyos baleset a településen, meg lettek 
adva a koordináták, hogy a pályán leszálljon a helikopter. Olyan rossz állapotban van a 
sportpálya, hogy nem találta a leszállóhelyet. Ugyan ez a helyzet a gödörnél, ami le lett zárva, 
pedig az egy utca. Azt is le kellene vágni. Az is önkormányzati közterület, mint az Árpád 
utca. Annál az ingatlannál, ahol korábbi évben, amikor képviselő úr égetett, hihetetlen mi van 
ott, az út közepéig gaz van. Az is egy porta, van járda, jó lenne azt is rendben tartani. Az 
épület a kastély mellett, szintén így áll, nem lehet elmenni előtte. Ilyen állapotok uralkodnak 
mindenütt. Ne autóból, hanem járják végig. Kinek a felelőssége, hogy járhatatlanok a járdák, 
benőtte a gaz? Ez a helyzet a temetőig.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ketté kell választani. Vannak olyan területek, melyek 
közterületek és vitathatatlanul az önkormányzatnak van karbantartási kötelezettsége. Erre 
válaszadásra megadnám a szót Mitykó Mihály úrnak. Vannak olyan természetű ügyek, erre a 
jegyző úrnak adom meg a szót, ahol a lakosok mulasztanak. Neki van törvényes lehetősége a 
figyelmeztetésre, szankcionálásra. Tegnap tartottunk Medgyesegyházán egy szemlét. 
Többnyire az a probléma, hogy magánszemélyek nem laknak itt, de velük szemben is kell 
szankciót alkalmazni.  



 
Mitykó Mihály ügyvezető: A futballpályát minden évben ilyenkor szoktuk levágatni, mert a 
gyerekek tudjanak nyáron ott játszani. Év közben nem használják, csak a nyári szünetben. 
Máskor a szénát helyi lakosok szokták elvinni, hasznosítják. Itt használaton kívül van. Egy 
vállalkozó korábban csináltatott egy nagyobb kaput, hálóval, valószínűleg az is elő fog 
kerülni a nyárra. A gödörnél amikor legutóbb voltunk füvet nyírni, még nem volt akkora, 
hogy értelme lenne lenyírni. Jelenleg csak egy csapás van, kijövünk, géppel le fogjuk nyírni.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Sajnos valóban az utóbbi időben megszaporodott a gyomos 
ingatlanok száma. 2012-ig létezett az önkormányzatnak szankcionálási lehetősége, azóta 
magasabb jogszabály elveszi a szankcionálási lehetőséget. Tavalyi évben több felszólító levél 
ment  ki,  jó  része  sajnos  nem  járt  sikerrel.  Ebben  az  esetben  az  önkormányzati  kft.  
munkatársaival elvégeztetjük a feladatot, a tulajdonos költségére, a behajtás kétséges. Akkor, 
ha allergén növényt találunk, akkor lehet a megfelelő szerv felé jelezni. Folyamatosan fogjuk 
figyelni az ingatlanokat, és meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: Mi van a beszántott úttal? Ezt többször elmondtam már, 
tavaly is, itt is. Megvette az önkormányzat a pályát, a körülötte lévő úttal. Vagy vannak 
érinthetetlen emberek?  
 
dr. Kormányos László jegyző: Érinthetetlen személyek nincsenek. Az út nem 
önkormányzati út, hanem magán út. Lehet megvette az önkormányzat, azonban a térképvázlat 
alapján nem a mienk.  
 
Balázs Tibor helyi lakos: Csináltak felénk egy járdát, jóval magasabban, mint az út van. 
Régebben nem volt sár. A járda gátként szolgál. Akkora sár van, hogy nem lehet elmenni 
autóval. Nem tudok bemenni az utcába autóval. Az égetés is folyamatos, a gazdák égetik a 
fóliát napokon keresztül. Szerintem be van tiltva, ez káros.  
 
Mitykó Mihály ügyvezető: Oldalról megtámasztjuk murvával.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Értjük a felvetést, közösen kialakítjátok Mitykó úrral a 
megoldást.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A fólia égetés sajnos jellemző Medgyesegyházán is. Felhívást 
tettünk közzé, mindezek ellenére. Tiltott tevékenységről van szó, ha ilyet tapasztalnak, 
legyenek szívesek engem értesíteni. Közvetlenül nem tudok bírságolni, levegővédelmi bírság 
kiszabására a Kormányhivatal jogosult. Azonnal nem fognak kijönni, tehát ennek megvannak 
az eljárásjogi szabályai. Dokumentáljuk és továbbítjuk nekik. Hétvégén és ünnepnapokon 
lehet hívni a rendőrséget, ők dokumentálják. Be kell jelenteni, akkor tudunk intézkedni.  
 
Balázs Tibor helyi lakos: Nem lehet, mivel haver. Akkor én besúgó vagyok. Mondtam neki, 
hogy a saját gyermekét is mérgezi. Nem lehet meggyőzni.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: Eddig azért nem fociztak a gyerekek a pályán, mert nem 
tudtak. Rossz gyakorlat, hogy csak júniusban vágják le a füvet. A MÁV-val kellene beszélni, 
mivel az építkezés után ott maradt minden a nagy gazban. Nem tudom ki készítette a beállót, 
mert nem véd semmi ellen. A parkban nincs pad. Egy kupacba hordják a szénát, nincs virág, 
senki nem gondozza. Megemlítetted, mindenkit kiértesítettek, de azért nem jön el senki, mert 
nem történik semmi, minden marad a régiben, akkor minek eljönni.  
 
Mitykó Mihály ügyvezető: Hol nincs pad?  



Grószné Zsóri Irén helyi lakos: Az iskola előtti részen nincs pad.  
 
Mitykó Mihály ügyvezető: Véleményem szerint az a terület nem park. Soha nem is reklamált 
ezért senki.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: Mert nem mernek neked szólni, mert fél, hogy megüti a 
bokáját.  
 
Mitykó Mihály ügyvezető: Ilyet ne mondj, hiszen ezekkel az emberekkel korábban együtt 
dolgoztam. Ezen a területen soha nem is volt pad, így nincs is mit pótolni.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: A játszótérről tűnt el, hülyére ne vegyél. Ott volt srégen az 
út, onnan hiányzik.  
 
Mitykó Mihály ügyvezető: Nem tudom mióta park, mert korábban gázcsere telep volt ott, 
meg fűtő olajat tároltak. Amióta önkormányzati kezelésben van ültettünk pár fát, előre 
mályvacserjét. Ha valaki úgy gondolja, hogy tegyünk oda padot, akkor teszünk.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Javaslom, tegyetek ki egy padot, a MÁV-ot pedig 
értesítjük. A megállóról annyit, hogy a MÁV telepítette az esőbeállót. Van rajta tető. Azért 
telepített ilyet, mivel ennek hírértéke volt, hogy sokan illemhelynek használták. Ott nem 
tartózkodik senki óránként, tudják mikor megy a vonat, pár percig várakoznak csak.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Az állomás környéke a MÁV tulajdona. Jelzéssel élhetünk, 
viszont szankcionálni nem tudjuk. A fóliaégetéssel kapcsolatban azt javaslom, hogy 
szóljanak, szóban kérjük az illetőt, hogy hagyjon fel vele. Ha nem teszi, akkor hathatósabb 
eszközökhöz fogunk folyamodni. A tájékoztatót, amit korábban készítettünk, ki fogjuk 
hirdetményezni Bánkúton, a helyi újságban, a helyi kábel TV-ben is. Az elmúlt ülésen 
felmerült, hogy a keletkezett fóliahulladék ártalmatlanítás hogyan történhet meg. Nem 
lakossági hulladék, nekik kell gondoskodni a semlegesítésről. Az ASA Kft. foglalkozik az 
átvétellel.  
 
Balázs Tibor helyi lakos: Nem lehet, hogy hivatalból jelentenék? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ahhoz, hogy tudjon a jegyző bármit foganatosítani, 
dokumentálni kell. Nem lehet a munkaidőre korlátozni.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: Rengeteg gondozatlan kert van. Sokat kell kapálni, tízszeres 
munkával lehet rendben tartani.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Annyi átmeneti megoldást tudok mondani, ha hozzám jön 
bejelentés, akkor a bejelentő személyét diszkréten kezelem, hivatalból észlelem a tűzesetet. 
Ha nagyobb mennyiségű fólia ég, azonnal hívom a tűzoltóságot, és kifizettetik a költségét.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Pénteken súlyos baleset történt, együtt érzünk a 
családdal. Egy két éves kisgyermek a lakóházuk udvarán lévő vízóra aknába esett, 
sajnálatosan az aknában víz volt. Hála Istennek már itthon van. Rendőrségi vizsgálat folyik. A 
balesetnek több feltételezett oka is van.  
 
Grószné Zsóri Irén helyi lakos: Eldeformálódott a teteje, többen jeleztük már a vizeseknek, 
nem lehet visszatenni a tetejét. Ezeket át kellene nézni.  
 



 
dr. Nagy Béla György polgármester: Szombaton a ballagáson értesültem erről. Felhívtam a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, ki fogják vizsgálni, javaslattal fognak előállni.   
 
Balázs Tibor helyi lakos: Ezzel az aknával nincs baj, annyi kell, hogy szemetes zsákba kell 
szalmát tenni és beletenni.   
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a 
közmeghallgatást 15:55 órakor lezárta.  

 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kávássy Leila Vila         
       polgármester                                 aljegyző 
 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 


