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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
12/2017. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. 
napján 15:55 órakor kezdődött ülésén.  
 
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.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.   
 
dr. Kormányos László jegyző: Javaslom főnapirendi pontok közé felvenni Medgyesegyháza 
nyertes TOP-os pályázataira vonatkozó támogatási szerződések megkötésére vonatkozó 
előterjesztést, és Dányi László támogatási kérelmét. Mivel tegnapi napon a pénzügyi bizottság 
nem tárgyalta, a mai napon szükséges annak megtartása.  
 
Dusik János képviselő: A 16. napirend kapcsolódik a 6. napirendi ponthoz, a döntés ahhoz 
kapcsolódik. Tárgyaljuk együtt.  
 

I. Tájékoztatók 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 
szakértői vizsgálata nyomán tett intézkedésekről 
Előadó: Farkas Gyula intézményvezető 

 
II. Beszámolók: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
              Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 
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3. Beszámoló az óvodai beiratkozásról 
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 
III. Fő napirendek: 

 
1. Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. és 2017. évről 

szóló beszámolója 
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 
 

2. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2016. és 2017. évről szóló beszámolója 
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 
 

3. Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója 
 Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

4. Medgyesegyházai Ipari Park Nonprofit KFT 2016. évi beszámolója 
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 
 

5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Településrendezési Tervével kapcsolatos 
döntéshozatal 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

6. Tájékoztatás TOP-os pályázati eredményekről, az ezekhez kapcsolódó döntések 
meghozatala 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

7. Felhatalmazás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a TOP-3.2.1-15-
BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződés 
aláírására 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

8. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

9. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítása 
Előadó: Farkas Gyula intézményvezető 
   dr. Kormányos László jegyző 
 

10. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

11. TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” 
irányuló szerződés-módosításról döntéshozatal 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

12. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és az Oros-Com Kft. közötti, hírközlési 
hálózat üzemeltetésére és bérletére vonatkozó szerződés felülvizsgálata 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
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13. Medgyesegyházi Városi Önkormányzatnál munkavállalói létszám növelése 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
   Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
 

14. Általános iskolai tanulók részére nyári gyermekfelügyelet biztosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

15. Interreg V-A Románia-Magyarország Programmal kapcsolatos szándéknyilatkozat 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

16. Dányi László támogatási kérelme 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

17. Nők a családban EFOP-1.2.9-17 pályázati lehetőség 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

IV. Bejelentések 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 

I-1 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Kraller József képviselő: Arról írsz, hogy okos város fórumon vettél részt. Találkoztál-e 
olyan fejlesztési lehetőséggel, ami adott esetben érdekes lenne? Megtörtént az útfelújítás a 
Deák Ferenc utcán. Örömmel konstatáltam. A kérdésem, hogy az átadás során mindent 
rendben találtatok-e?  
 
Dusik János képviselő: Az 1. napirendi pontról polgármester úr adjon bővebb tájékoztatást. 
A másik, hogy a Deák Ferenc utcán a padkázás és árok kialakítás előkészületei hogyan 
állnak?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Békéscsabán volt a tanácskozás. Bemutatták, hogy 
milyen energia megtakarítási projekteket lehet elérni. Jelenleg támogatás erre nincs, nem is 
tudják, hogy mikor lesz ilyen jellegű kiírás. Olyan lehetőség van, hogy van egy befektető, aki 
vállalja, hogy saját költségén elkészíti a terveket, kiszámolják a költségeket, és a befektető 
úgy fogja megkapni a pénzét és a hasznát, hogy a megtakarításból van visszafizetve. 
Akadálya az, hogy a hitel miatt az adósságrendezés nem járna az önkormányzatoknak. A 
fejlesztési kormánybiztos próbál közbenjárni, hogy milyen konstrukcióval tudnák feloldani a 
hitelfelvételi korlátozást. Ma már egy külön szakterület az okos otthon, okos város, okos 
intézmény. Az a lényege, hogy a modern eszközöket hogyan lehet felhasználni rendszerek 
irányításra. Pl. ma már a jelző lámpák képesek arra, hogy kamerarendszer érzékeli a forgalom 
sűrűségét, ennek megfelelően váltódnak a lámpák. Elmondta, hogy a LED világításnak 
milyen hátrányai lehetnek. 
A Deák Ferenc utcán a kivitelező nagyon jó munkát végzett, teljesítette a szerződésben vállalt 
kötelezettségét. Elmondta, hogy a LED világításnak milyen hátrányai vannak. Az átadás során 
egy hiba volt, az kijavításra is került már.  
Az 1-es ponthoz. Két egyeztetés is volt, az Interreg néven ismertté vált együttműködéssel. A 
megyei önkormányzati rendezvényen szembesültünk azzal, hogy a román fél sokkal jobban 
járt, mivel ezt az Uniós támogatást határra vezető és a határral párhuzamos közutakra lehet 
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adni, helyi és megyei önkormányzati tulajdonú utakra. Romániában minden út lakott területen 
belül a helyi önkormányzaté, a többi a megyei önkormányzat tulajdonában van. Három megye 
érintett mind a román mind a magyar részen. Békés megyének a gazdaságfejlesztési 
pályázatokra kellene fektetni a hangsúlyt. Azért, mert a tapasztalatok szerint Csongrád és 
Hajdú-Bihar megye egészségügyi fejlesztésekben érdekelt. A helyettes államtitkár szerint a 
fejlesztésben Békés megye alul fog maradni, mert erősebb lobbi van a másik két megyénél.  
Holnap reggel fogjuk átvenni a grédert, haladéktalanul megkezdjük a padkarendezéseket. 
Beadtuk a pályázatot a Rákóczi utcai gyűjtőút pályázatára, kérni fogjuk a képviselő úr 
támogatását.  
 
Kraller József képviselő: Beszéltük, hogy a Gárdonyi utcán a maraton után megvalósul az 
útfelújítás. Mikorra ütemeződött át?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ma délelőtt beszéltem a Virág igazgató úrral és Borsos 
úrral. Valóban a maraton miatt elhalasztották. Mondtam, hogy eltelt már több mint egy hét, és 
egybehangzóan mondták, ők halasztották el, mivel személyesen szerették volna felügyelni az 
útfelújítást. Június 26-ra ígérték, azonban kértük, hogy kezdjék meg egy héttel hamarabb, 
mivel akkor már megkezdődik a betakarítás. Holnap kell hívnom őket az új időpontért.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A 8-as ponthoz, ha tennél bővebb kiegészítést.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az MTA békéscsabai csoportja kapott egy olyan 
kutatási feladatot, hogy mérje fel a békés megyei elvándorlás, fogyás mértékét, 
valószínűsítsék az okát, illetve milyen beavatkozásra lenne szükség ennek a megállítására. 
Kikérték a véleményünket, és azt mondtuk egyértelmű, ami megállítaná a népességfogyást, a 
munkahely teremtés.  A mezőgazdaságra épülő feldolgozóipart kellene kormányzati és Uniós 
támogatással megvalósítani, mivel ezzel két legyet ütnénk egy csapásra. A mezőgazdasági 
termelők is jobb pozícióba kerülnének, nem lennének kiszolgáltatva a felvásárlóknak. 
Másrészről olyan támogatásokat szeretnénk, melyekre vannak előre utaló jelek, itt vannak a 
TOP-os fejlesztések. Szóba került a közfoglalkoztatás is. Voltam Kecskeméten is egy 
tanácskozáson, a közmunkánál úgy értékeltem, hogy bizonyos kutatások, adatok szerint azt 
prognosztizálják, hogy jó lesz, ahol van sok közmunkás, akkor ezekkel lehet a munkaerő piaci 
hiányt erre lehet alapozni. Elmondtam, hogy ez nem így van, mivel csak a 8-10 %-a alkalmas 
arra, hogy piaci alapon munkavállalóvá váljon. Fontos a képzés, a mentális állapot javítása. 
Azt javasoltam, hogy a közfoglalkoztatást tartósan fent kell tartani, mivel van olyan réteg, aki 
nem alkalmas arra, hogy a versenyszférában munkát vállaljon. Ez jó eszköz, hogy ne 
legyenek munka nélkül. Aki munkaképes, az ne segélyt kapjon.  
Ha több kérdés, észrevétel nincs, kérem a tájékoztatóm elfogadását.  
 

I-2 Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 
Könyvtár szakértői vizsgálata nyomán tett intézkedésekről 

 
Farkas Gyula képviselő: Az Emberi Erőforrások Minisztériumától megérkezett az észrevétel 
a könyvtári ellenőrzés kapcsán. Jegyző úr nem csatolta az előterjesztéshez a Minisztériumtól 
jött észrevételt. Alpolgármester asszonynak adok most egy példányt. A tegnapi bizottsági 
ülésen a bizottság tárgyalta, Kraller képviselő úrnak voltak jogos észrevételei ezzel 
kapcsolatban. Egy pályázati lehetőségről beszéltünk annak kiküszöbölésére, hogy a 
könyvtárat mozgáskorlátozottak is elérhessék. A nyilvános könyvtári feladat-ellátásnak ez 
egyik kritériuma. A képviselő úr felvetése volt, hogy meg kellett volna korábban lépni az első 
szakaszban a pályázat benyújtását. A következő kiírás majd későbbiek folyamán jelenhet 
meg. Ezt jobban kellett volna szorgalmaznom. Több egyeztetés is volt pályázatírókkal. 
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Polgármester úrral azt beszélték, hogy várjuk meg a legkedvezőbb ajánlatot. Egy jelzett 
vissza, de a következő pályázati kiírásra tudták volna vállalni, elkészíteni. Én megtettem a 
kellő eszközbeszerzéssel kapcsolatos észrevételemet, de még nem reagáltak erre. A többi 
pontnál jelzem, hogy ki lettek javítva az észrevételek. Az Alapító Okirat módosítása a mai 
ülésre került napirendre felvételre. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az, hogy az alapkövetelményeknek nem felel meg, ez 
probléma, melyet meg kell szüntetni. Amíg ez nem oldódik meg, nem lesz diszkriminatív 
problémánk, hogy nem részesülhetünk pályázatban?  
 
Farkas Gyula képviselő: Jegyző úr elmondta, hogy ez a Minisztérium részéről javaslat, nem 
hiszem, hogy ha a kellő intézkedéseket megtesszük, próbáljuk kiküszöbölni a hiányosságokat, 
akkor nem hinném, hogy ennek szankciója lehet.  
 
Kraller József tag: Sérelmezem azt, hogy a pályázati lehetőség mellett így elmentünk. 
Keresnie kellett volna a lehetőséget az intézményvezető úrnak. A pályázat vonatkozásában 
nem új kiírás lesz, hanem a meghirdetett keret többszörösére érkezett igény, hiú ábránd, hogy 
marad a keretből és esetlegesen tudunk erre pályázatot benyújtani. Mai napon küldött 
polgármester úr egy pályázati lehetőséget. Minden esetben meg kell ragadni a pályázati 
lehetőségeket. A közművelődési feladatok vonatkozásában az előírt normatívát nem 
költöttétek el állománybővítésre. Neked erre figyelned kellett volna.  
 
Farkas Gyula képviselő:  Visszamenőleg  öt  évre  nézték,  és  öt  éve  nem  történt  meg  az  
állománygyarapítás a normatívából.  
 
Dusik János képviselő: A Művelődési Ház költségvetésében be van állítva az idei évi 
könyvtár állománygyarapítása? 
 
Farkas Gyula képviselő: Nincs így betervezve, de mindenképp nagy segítség lenne, ha a 
testület ezt tartalék keretére biztosítaná.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, kérem a tájékoztató 
elfogadását.  
 
II-1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
16:38 órakor Sütő Mária Márta alpolgármester elhagyja a termet.  
Döntéshozatalban részvevők száma: 6 fő.  
 
Kraller József tag: A 88-Z/2017. kt. határozatot utólag elolvasva nem konkretizálódik, hogy 
melyik ingatlanról beszélünk. A 96/2017. kt. határozat a civil szervezetek támogatásánál egy 
elírás szerepel, a Boldog Otthon Alapítvány nem 20 000 Ft-ot kapott. A gyulai vízművel 
kapcsolatban hoztunk döntést, nem támogattunk dolgokat. Volt-e negatív visszhangja? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Nem volt, a gyulaiak megszavazták. A Görgényi úr is 
elmondta, hogy ezt figyelni kell, változtatni kell ezen a fajta díjazáson, mivel ez egy 
látszattevékenység. Határozathozatal nélkül felkérjük jegyző urat, hogy az említett 
határozatnál a pontosítást meg kell tenni. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

117/2017. (V.30.) 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 
 
II-2 Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról 
 
Farkas Gyula képviselő: A bizottság részletes beszámolót kapott. Az elkövetkező időben a 
jelzőrendszer tagjainál a szoros együttműködés legyen a jellemző. Együttesen vállalják fel a 
felelősséget is. Eredményeket csak közösen lehet elérni. Az együttműködést a bizottság nem 
látja most. Az intézményeknél, az önkormányzatnál közösen kell ezeken a problémákon 
dolgozni. A bizottság javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását.  
 
Király Gyöngyi képviselő: A bizottsági ülésen is a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
fejtettem ki az aggályaimat. Nem értek egyet azzal, hogy helyben kell elfogyasztani az ételt. 
Néhány évvel ezelőtt 150-160 gyermek vette igénybe a nyári étkeztetést. Most a kevésből is 
csak a Bánkútia, mivel ők elvihetik.  
 
16:46 órakor Sütő Mária Márta alpolgármester visszajön.  
Döntéshozatalban részvevők száma: 7 fő.  
 
Király Gyöngyi képviselő: Kértem jegyző urat, vizsgálja meg, van-e lehetőség arra, hogy a 
medgyesi gyerekek is hazavigyék. Találjunk ki valamit. Szó volt arról, hogy ha Medgyesen 
száz gyermek bemegy enni, akkor a felügyelet kellene biztosítani, nem is férnének be, a 
kisebbeket a szülők kísérik. Biztos van olyan gyerek, aki nem eszik ebből, de nagyon sok 
gyerek éhes marad ezért, mert nem tudja igénybe venni. 
 
dr. Kormányos László jegyző: Korábban  volt  arra  lehetőség,  hogy  elvigyék  az  ebédet.  A  
jogszabály tavaly óta egyértelműen megfogalmazza, nem lehet elvinni, ahol az ebéd helyben 
fogyasztására van lehetőség. Bánkúton nem tudjuk biztosítani a helyben fogyasztást, itt 
elvihetik. Medgyesegyházán van rá lehetőség. A jogszabály egyértelműen fogalmaz, nem 
lehet megoldani. Szigorú az elszámolása. Jelenléti ívet kell vezetni. Kellemetlen helyzetbe 
kerülnénk, hogy város szinten nem tudunk biztosítani egy helyet, ahol helyben el tudják 
fogyasztani. Korábban is volt olyan, hogy elvitték, mindenki más evett, csak a gyerek nem. A 
jogalkotó ezt szerette volna kiküszöbölni. Ha egy családban egy gyermek éhezik, akkor a 
kényelmi szempontok felülíródnak. 
 
Király Gyöngyi képviselő: Ezt tegnap is elmondtad, de ha oda megy a sok gyerek, felügyelet 
kell, takarítani kell, és ha ez nem megoldott, akkor haza lehetne vinni. Az sem megoldott, 
hogy oda menjenek.   
 
dr. Kormányos László jegyző: Keressük a megoldást.  
 
Kraller József képviselő: Jelzőrendszer vonatkozásában az iskolában történt egy eset. 
Látszik, hogy van egy problémás eset, és ha a jelzőrendszer tagja hibát követ el, akkor 
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bizonyos lépések nem biztos, hogy megtörténnek. A személyiségi jogok védelme miatt 
nagyon nehezen lehet a problémás gyereket kiemelni a környezetéből, pedig a többi 
gyermeknek legalább olyan joga van a közösségben élni, mint annak az egy problémásnak. 
Arra kérem a jelzőrendszer tagjait, hogy ki-ki kellő bátorsággal vállalják fel, tegyék meg a 
lépéseket, mert ha egy-egy lépés kimarad, nem lesz meg a jogszabályi alapja az 
eredményességnek. Pár éve is volt olyan intézkedéssorozat, melynek a település a jó oldalát 
élvezhette, mivel következetesen be lettek tartva a lépések. Itt is ezt kérem a résztvevőktől, 
mert a mostani eset is kritikus.   
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nem tudom, hogy mik a szokások, mennyire 
követelhetik meg azt a nevelésben, oktatásban, hogy a gyerekek hogyan ülnek abban az 
iskolapadban, milyen székek, asztalok kerülhetnek beszerzésre? A beszámolóban leírt magas 
számú hanyag testtartás miatt kérdezem.  
 
Nagy Attila képviselő: A mozgásszegény életmód a probléma. Az iskolai bútorzat, ami 
megvásárolható az engedélyezet. Miután hazamennek, tovább is a hanyag testtartásban ülnek, 
nem mennek ki mozogni.  
 
Dusik János képviselő: A  gyermekorvosi  beszámolóból  kitűnik,  hogy  egyre  több  az  olyan  
gyermek, aki több betegségben is szenved. Ez a mozgáshiányra vezethető vissza. Az a gond, 
ha közös döntés kellene, akkor a résztvevőknek olyan a hozzáállása, hogy nem az én asztalom 
majd intézkedjenek. A beszámoló egyébként jó.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

118/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
II-3 Beszámoló az óvodai beiratkozásról 
 
Varga Jánosné óvodavezető: Jelezte jegyző úr, hogy felvetődött bizottsági ülésen, hogy van 
egy elírás a beszámolóban. Mai napon jegyző úrnak átküldtem a javított változatot.  
 
Farkas Gyula képviselő: A bizottság javítva javasolja elfogadásra a beszámolót.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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119/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évre 
vonatkozó óvodai beiratkozásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
III-1 Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. és 2017. 
évről szóló beszámolója 
 
Dusik János képviselő: A bizottság a beszámolót megtárgyalta, többségi döntéssel javasolja 
a testületnek elfogadni.  
 
Kraller József képviselő: Tegnapi bizottsági ülésen jeleztem, hogy láttunk már szebb és jobb 
beszámolót, az elmúlt két évben jelentős negatívumot ér el a kft. Az látszik, hogy a 
településüzemeltetési feladatokon kívül más tevékenységet nem végez, mivel nem is 
végezhet, nincs hozzá kapacitása. Vállalkozási tevékenység végzésével lennének lehetőségek. 
Lehetőséget kellene biztosítani a Kft.-nek, vállalkozási tevékenység elvégzésére. Jogszabály 
szerint, ha két éves negatív eredménnyel zár egy önkormányzati kft., bizonyos intézkedéseket 
kell tenni. Javaslom a Kft. működésének átbeszélését. Amikor az ügyvezetésről beszéltem, 
jeleztem, hogy nem a Mihály személyével van gondom, elvárásom van, hogy egy 
ügyvezetőnek szélesebb látókörűnek kellene lennie. Ha felelősen gondolkozunk, akkor meg 
kell tegyük a felülvizsgálatot.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

120/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentését és 
mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.185 E Ft, a 
mérleg szerinti eredmény (veszteség), -16.897 E Ft elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

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

121/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentését és 
mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.597 E Ft, a 
mérleg szerinti eredmény (nyereség), 2.248 E Ft elfogadja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 
III-2 Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2016. és 2017. évről szóló beszámolója 
 
Dusik János képviselő: A bizottság többségi javaslattal a határozati javaslatok elfogadását 
javasolja. 
 
Kraller József képviselő: Ironikus leszek, csak gratulálni tudok az elmúlt másfél év 
működéséhez, ami alapján ezt az eredményt tudta hozni a Kft.  
 
Grósz  Pál  FEB  tag: Sok könyvvizsgálói jelentést olvastam már, de ilyet még nem, hogy 
korlátozott véleménnyel van elfogadva a beszámoló. Az ügyvéd úr trehánysága szerintem, 
hogy nem adott megfelelő tájékoztatást. Mitykó Mihály úr írta alá a beszámolót, holott nincs 
hozzá köze. Még a bélyegző is a Településüzemeltetésé. Így nem lehet az anyagot beadni 
szerintem a cégbírósághoz. A közös mérleg határideje 7-én letelik, addig el kell fogadnia a 
testületnek. Nem tudom, hogy a FEB-et visszahívtuk-e már? Ebben is a testületnek kell 
döntenie.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Egyetértünk az ügyvéd úr tevékenységével. Meggyőződésem, 
hogy más szereplő is mulasztott, akiket nem szeretnék megnevezni. Említette, hogy a március 
7-ét követő beolvadásig nincs köze a Településüzemeltetés Kft. ügyvezetőjének és Felügyelő 
Bizottságának a tavalyi mérleghez. Két álláspont feszült egymáshoz. A könyvvizsgálóé az 
ügyvédével. Az ügyvéd úr jogszabályi hivatkozással tudta alátámasztani, hogy így törvényes. 
A könyvvizsgáló asszony csak szakmai anyagokat mutatott, ezeknek kötelező ereje nincs. A 
cégbíró is meg lett kérdezve, ezért van, hogy a jogutód cég képviselő jegyezte ellen, és a 
FEB-je fogadta el a mérleget. Nem értek egyet, hogy a FEB mandátumát meg kellett volna 
szüntetni, vagy visszahívni, mivel a törvény erejénél fogva a mandátumuk a jogutódlással 
megszűnik, így az ügyvezetőé is. Az összevont mérleg elfogadására a törvény alapján 90 
napunk van a fúziótól. Az összevont mérleg elkészítésével megbízott könyvvizsgáló egészségi 
okok miatt nem tudott több hétig együttműködni. Meggyógyult, megküldtem neki az anyagot 
és kértem, záros határidővel küldje meg, csütörtökig megküldi, rendkívüli ülésen fog 
megszületni a döntés.  
 
Grósz Pál FEB tag: A válaszokat elfogadom. Folyamatában voltam egy beolvadási 
folyamatnak. Az előterjesztő mindig a régi igazgatóság volt és a régi FEB fogadta el a 
beszámolót. A közöset fogadta el az újat.  
 
Tóth István FEB tag: Én a Településüzemeltetés Kft. FEB tagja van. Nekem az volt a 
véleményem, hogy az ügyvezető asszony is írja alá. Kérdésem, hogy a Kész Kft.-nek mi a két 
peres ügye, mivel erről nem kaptunk tájékoztatást?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van egy magánszemélynek pályázati tanácsadási díj 
visszatérítési követelése. A másik egy jogvita egy szerződéses partnerrel, aki a moslékot 
szállította el, az elszállítás, ártalmatlanítási díj. A polgári peres eljárás, ahol a vállalkozó kérte 
a Kész Kft.. kötelezését 4 milliós díj megfizetésére, a bíróság felfüggesztette ennek a 
tárgyalását. A battonyai elfogultságot jelentett be, az orosházi felfüggesztette, mivel közben 
büntetőeljárás folyik.  
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Én azt látom, hogy minden szereplő hibázott ebben az ügyben. Nem tudom, hogy a 
cégbíróság hogyan fogja elfogadni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

122/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 6.623 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (veszteség), 
 -5.092 E Ft elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

123/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 
KÉSZ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 7.550 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség), 
 1.094 E Ft elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

III-3 Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója 
 
Dusik János képviselő: A Kft.-t önkormányzatok alapították. A bizottság a határozati 
javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

124/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Jövőkép Nonprofit 
Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
2.848.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -457.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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III-4 Medgyesegyházai Ipari Park Nonprofit KFT 2016. évi beszámolója 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A társaságnak két ügyvezetője van, az egyik Mitykó 
Mihály, aki a többségi tulajdonú medgyesegyházi önkormányzatot képviseli.  
 
Dusik János képviselő: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

125/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 
Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját 2.478.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -523.000.- Ft adózott eredménnyel 
elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
III-5 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Településrendezési Tervével kapcsolatos 
döntéshozatal 
 
Dusik János képviselő: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Azért szükséges a döntés, hogy az eljárás tovább 
tudjon folytatódni. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra 
bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

126/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a „Medgyesegyháza 
rendezési terv módosítás Fáy utcai tömb” egyeztetési dokumentációját és megállapítja, hogy a 
partnerségi egyeztetés során észrevétel nem érkezett. A képviselő-testület az egyeztetési 
anyagot elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével 
kezdeményezze, kérelmezze az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés megyei 
Kormányhivataltól az egyezető tárgyalás kitűzését.  
 
Határidő: 2017.május 31., illetve értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
17:30 órakor dr. Nagy Béla György polgármester 5 perc szünetet rendel el.  
 
III-6 Tájékoztatás TOP-os pályázati eredményekről, az ezekhez kapcsolódó döntések 
meghozatala 
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Dusik János képviselő: A bizottság a két határozati javaslat elfogadását javasolja. Az 
indikátorok esetleges változása függvényében meg kívánjuk valósítani a pályázatot.  
 
dr. Kormányos László jegyző: A MÁK a támogatási szerződések megkötésének 
felgyorsítása érdekében adatokat, információkat kértek. Ezek a pályázatok bizonyos formában 
benyújtásra kerültek. Észleltük, hogy bizonyos mérföldkövek beemelésére nincs szükség, és 
bizonyos indikátorok nem relevánsak. A négy önkormányzati nyertes támogatás van 
felsorolva. A MÁK tájékoztatása alapján van lehetőség a változtatásra. Azt nem értjük, ha 
tudjuk, hogy változás-bejelentésre lesz szükség, miért nem lehet a támogatási szerződéseket 
egyből ebben a formában aláírni, azonban a MÁK nem fogadja el az álláspontunkat.  
 
Kraller József képviselő: Az informatikai rendszer nem tudja ezt másként kezelni. A 
támogatási szerződés megkötése után lehet csak módosítani.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

127/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy egy későbbi pályázati fordulóban továbbra is meg kívánja valósítani a TOP-4.2.1-15. 
kódszámú, „Medgyesegyháza Gondozási Központ infrastrukturális beruházása” elnevezésű 
projektet. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
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: 

128/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy egy későbbi pályázati fordulóban – az indikátorok esetleges változásának függvényében 
– továbbra is meg kívánja valósítani a TOP-4.3.1-15. kódszámú, „Lászlótelep szegregátum 
felszámolása Medgyesegyházán” elnevezésű projektet. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 
intézkedések megtételére. 
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: 

129/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 
György polgármestert a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság által jóváhagyott, 
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EPTK felületre feltölthető, alábbi azonosító számú Támogatási Szerződések és azok 
mellékleteinek való aláírására: 
 

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása; 
- TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítést szolgáló helyi szintű komplex 

programok 
                       (Lászlótelep-szegregátum); 

- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Egészségügyi 
központ felújítása); 

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Varázserdő óvoda;) 

 
Határidő: 2017. május 31., illetve értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
III-7 Felhatalmazás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a TOP-3.2.1-
15-BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződés 
aláírására 
 
17:57 Kraller József képviselő úr elhagyja a termet.  
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
Dusik János képviselő: A Gyulai Közüzemi Kft. pályázaton nyert támogatást, annak a 
feltétele, hogy meg is kapja, a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A 
bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Számunkra nincs kockázata, a Gyulai Közüzemi Kft. 
nyerte a pályázatot, a székház felújítására. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

130/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. által benyújtott és támogatásban részesített TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 azonosító 
számú projekttel kapcsolatos támogatási jogügyletet jóváhagyja és felhatalmazza a 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a fentieket a társaság 
taggyűlésén képviselje, egyben a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződését aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
 
III-8 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása 
 
Dusik János képviselő: Volt egy korábbi határozat, melyet a cégbíróság nem hagyott jóvá. A 
tagokra vonatkozik, ez alapján a Társasági Szerződést módosítani kell. A bizottság a 
határozati javaslat elfogadását javasolja.  
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dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

131/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hozzájárul ahhoz, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.; Cg. 04-09-003599) társasági szerződése az alábbiak 
szerint módosuljon: 
 
I. A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes Község 
Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 
képviselő:vezető tisztségviselő  
Cg.04-09-002549 „    
 
II. A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község 
Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság       
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 
képviselő:vezető tisztségviselő 
Cg.04-09-007141” 
III. A társasági szerződés 7./pontjának első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és 
hetedik bekezdésében foglalt rendelkezések törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  
„Gyula Város Önkormányzata törzsbetétje                                                 156.390.000 Ft 
Kondoros Város Önkormányzata törzsbetétje                                                    100.000 Ft 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata törzsbetétje                                        100.000 Ft 
Végegyháza Község Önkormányzata törzsbetétje                                             100.000 Ft 
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje           100.000 Ft 
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje                                      100.000 Ft 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata törzsbetétje                                        100.000 Ft 
Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje                                                     100.000 Ft 
 
Gyula Város Önkormányzata alapító a törzstőkét képező és a vagyonleltárban szereplő 
vagyontárgyakat az alapításkor társaság rendelkezésére bocsátotta. Gyula Város 
Önkormányzat tag a társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik.  
 
A tagok a pénzbeli hozzájárulásokat a társaság bankszámlájára átutalás útján már megfizették. 
 
A tagok a jelen társasági szerződésben a törzsbetétek mértékétől eltérő tagsági jogokat 
alakítanak ki a szavazatok mértékének meghatározásánál, a következők szerint: 1 szavazattal 
a társaság minden tagja rendelkezik, ezen felül minden tag rendelkezik a 2011. évi CCIX. tv-



15 

 

ben meghatározott és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása 
szerint őt megillető aktuális felhasználói egyenérték arányában számított szavazati joggal.  
 
A felhasználói egyenérték alapján számított szavazati jog mértéke minden év május hó 31. 
napjáig kerül felülvizsgálatra.” 
 
Egyebekben a társasági szerződés nem változik. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a képviselő-testületi döntés taggyűlésen 
való képviseletére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
18:00 Kraller József képviselő úr visszajön.  
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.  
 
III-9 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítása 
 
Farkas Gyula képviselő: Az alapító okirat módosítása azért szükséges, mivel az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tett észrevételt. Kértük jegyző urat, hogy nézzen utána, hogy bele 
lehet-e tenni a rendezvényszervezést és a reklám marketing tevékenységeket, hogy a kábel tv-
s hirdetéseket is az alaptevékenységbe beépítve tudjuk kezelni. Nem tudom, hogy jegyző úr 
megtalálta-e a módját.   
 
dr. Kormányos László jegyző: Átnéztem, és ilyen jellegű tevékenységet, kormányzati 
funkciót nem találtam, nem szerepelhet az Alapító Okiratban.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

132/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Módosító 
Okiratát. 
 
Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: 2017. május 31. 

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

 
133/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
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Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: 2017. május 31. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

134/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában a nyilvános könyvtárak jegyzékének 
vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti fenntartói 
nyilatkozatot aláírására. 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 
 Farkas Gyula intézményvezető 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 
III-10 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Dusik János képviselő: A bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a rendelet 
tervezetet elfogadásra javaslom.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
III-11 TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére” irányuló szerződés-módosításról döntéshozatal 
 
dr. Kormányos László jegyző: Ez az ipari parkos pályázatunk, az 51%-ban önkormányzati 
tulajdonú Ipari Park Kft. pályázott. Az 1. számú szerződés módosítás elfogadása szükséges. 
Az egyedi szerződést korábban elfogadásra került, melyben a fizetési határidő június 26-a 
volt, melyet módosítani szükséges. A Projektfelügyelet Kft.-vel egyeztettünk, hozzájárultak, 
hogy legkésőbb 2017. december 31-i fizetési határidő legyen. A vonatkozó jogszabályok 
szerint biztosítéknyújtási kötelezettségünk van e projekt vonatkozásában. A javaslatom, hogy 
az önkormányzat mindenképpen vállalja be az előírás szerint a biztosítéknyújtási 
kötelezettséget.  
 
Dusik János képviselő: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja elfogadni.  
 
Tóth István lakos: Mit lehet tudni a konkrét megvalósítás időpontjáról? 
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dr. Nagy Béla György polgármester: Ha minden tervek szerint folyik, akkor 2018. év 
végéig kell megvalósítani a projektet. Első a szerződés megkötése, most fog történni a 
művelési ágból kivonás, a közbeszerzések.  
Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

135/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 
Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosaként 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, TOP-1.1.1-15 
kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” megvalósítására irányuló 
„Vállalkozási szerződés I. sz. módosításá”-t. 
Felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt a „Vállalkozási szerződés I. sz. módosítása” 
aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 
Határidő: 2017. június 15. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el:  

136/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 
Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosaként 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztésére” projekt vonatkozásában vállalja a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §-ában meghatározott 
biztosítéknyújtási kötelezettséget. 
 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a biztosítéknyújtásra vonatkozó 
dokumentumok aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
III-12 A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és az Oros-Com Kft. közötti, hírközlési 
hálózat üzemeltetésére és bérletére vonatkozó szerződés felülvizsgálata 
 
Dusik János képviselő: A Kész Kft. beolvasása miatt az önkormányzat lesz a másik szerződő 
fél. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
Kraller József képviselő: A Kész Kft. március 7-én szűnt meg. Nem késtünk el a szerződés-
módosítással? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Nem, mert a jogutódlás a beolvadással megtörtént a 
Településüzemeltetés Kft. részére. Praktikusabb, ha az önkormányzat szedi be a díjat. Egy 
háromoldalú szerződésről van szó, ha ez nem történik meg, a Településüzemeltetés Kft. 
jogosult a díjak beszedésére.  
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dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

137/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és az Oros-Com Kft. között 2016. február 
22. napján „Medgyesegyháza Város területén kiépített hírközlési hálózat üzemeltetése és 
bérlete tárgyában” kötött szerződés módosítását olyan formán, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit Kft. helyébe szerződő partnerként a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat lép. A 
szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és 
hatályosak. 
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és Mitykó Mihály ügyvezetőt a 
szerződés-módosítás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 Mitykó Mihály ügyvezető 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 
 
III-13 Medgyesegyházi Városi Önkormányzatnál munkavállalói létszám növelése 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van lehetőség rehabilitációs munkahely létesítésére. 
Ezt ajánljuk cégeknek, vállalkozásoknak is. A foglalkoztatás többségi költségét a központi 
költségvetés fedezi.  
 
Dusik János képviselő: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

138/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 1-től 2017. 
november 30-ig 1 fővel megnöveli Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a 
munkavállalói létszámot annak érdekében, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által megvalósított, EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Megváltozott 
munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében 1 fő 
megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazzon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  
              Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
 
III-14 Általános iskolai tanulók részére nyári gyermekfelügyelet biztosítása 

 
Dusik János képviselő: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.   
 



19 

 

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

139/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a 2017. évben 
meg kívánja szervezni az általános iskoláskorú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét. A 
képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos 
László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
 
III-15 Interreg V-A Románia-Magyarország Programmal kapcsolatos 
szándéknyilatkozat 
 
Dusik János képviselő: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

140/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány által az „Interreg V-A Románia-Magyarország Program” keretében 
megvalósítandó, „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - 
Hungarian border area” szándéknyilatkozatot. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 
polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgámester 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 
 
18:20 órakor a polgármester úr a testületi ülést felfüggeszti Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülésének megtartására.  
 
18:25 órakor az ülés folytatódik.  
 
III-16 Dányi László támogatási kérelme 
 
Dusik János képviselő: A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a 
testületnek.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom. Én nemmel szavazok, mivel egy ilyen változó korban egy 
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ilyen történelmi eseményt az utókor, a tanulók számára megörökíti. Ha nem írja le, húsz év 
múlva senki nem fog emlékezni rá. A könyv Kövér László ajánlásával jelent meg.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 

141/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Dányi László (5600 
Békéscsaba, Lencsési u. 32. II/5.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 
tekintettel nem támogatja a kérelmet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
Bejelentések 
 
Király Gyöngyi tag: Döntöttünk arról, hogy a játszóteret fertőtlenítjük. A tábla kint volt, 
most a földön van. Milyen időszakonként fertőtlenítünk? Egy alapos lemosás hasznos lenne. 
Ismét véradás lesz június 7-én. Várunk minden segíteni szándékozót.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Megkérném, hogy a holnapi nap folyamán megfelelő 
takarító eszközökkel le kell takarítani.  
 
III-17 Nők a családban EFOP-1.2.9-17 pályázati lehetőség 
 
Farkas Gyula képviselő: Az ETF alapítvány egy pályázatot szeretne benyújtani A Nők a 
családban EFOP pályázatot. Korábbiakban a polgármester úrral is egyeztettek. A alapítvány 
Medgyesegyházán szeretne kialakítani egy központot, mely a térségben és a település 
életében a pályázati konstrukció alapján jó célt fog szolgálni. A pályázathoz kérjük a testület 
beleegyezését, hogy Művelődési Ház konzorciumi partnerként vehessen részt. Az ETF 
alapítvány a pályázatot elkészíti, benyújtja és le is koordinálja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Mindenképp fontos lenne, hogy a fő pályázó együtt 
működne a helyi civilekkel, akár egyházakkal.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az ETF alapítvány a civil kerekasztal tagjai is, az elnök 
asszonnyal szoktunk kommunikálni. Nem lesz ezzel probléma.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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142/2017. (V.30.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hozzájárul ahhoz, hogy az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban” elnevezésű pályázati 
projektben a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 
konzorciumi partnerként, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat együttműködő 
partnerként részt vegyen. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázat 
megvalósítása lehetőség szerint a helyi civil szervezetek bevonásával történjen meg. 
Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt a konzorciumi megállapodás, dr. Nagy Béla 
György polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 
 Farkas Gyula intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
    
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:30 
órakor lezárta.  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 
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