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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
20/2017. 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 22. 
napján 07:30 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas 
Gyula, Király Gyöngyi, Kraller József, Dusik János, Nagy Attila képviselők.   
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola 
aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető, Varga Jánosné óvodavezető, Balla 
László műszaki ügyintéző, Molnár József bizottsági tag. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné főelőadó. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. A rendkívüliség oka, 
hogy kiírásra került egy pályázat, mini bölcsőde létesítésére. A pályázatot szeptember 28-ig 
be kell nyújtani. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.   
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

I. Fő napirendek 
 

1. Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat megtárgyalása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
II. Bejelentések 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
07:35 órakor dr. Nagy Béla György polgármester az ülést, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülésének idejére felfüggeszti.  
 
09:17 órakor az ülés folytatódik.  
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.  
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1. Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat 

megtárgyalása 
 
 
Dusik János elnök: A bizottság nem tudott döntést hozni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Volt egy igény a bizottság részéről a feladat-ellátási 
szerződés tárgyában, valamint a szülők véleményének a kikérésére. A közös feladat-ellátás 
bármely határozat kerül elfogadásra, mindenképpen megvizsgálandó, illetve az érintett 3 
évnél fiatalabb gyermekek szüleit írásban kérjük fel nyilatkozattételre.  
 
Kraller József: Nem  szeretném,  ha  az  lenne,  hogy  törvénysértésre  buzdítanám  a  testületet.  
Vannak olyan pályázatok, ha bizonyos feltételek teljesítésének a költsége több, mint az azzal 
nyert pont kérése. Mint például, ha valakinek be kell vállalni egy munkavállalót, nem teljesíti, 
akkor szankciója van. Viszont a szankció nem akkora mértékű, mintha foglalkoztatná a 
munkavállalót. Erre utaltam, mibe kerül az.  
 
Dusik János elnök: Lesznek önkormányzati választások, 2019-ben a választások idején 
feloszlathatják a testületet.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 
 

216/2017. (IX.22.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti  „Mini bölcsődei férőhelyek 
kialakításának támogatására” kiírt felhívásra. 
A képviselő-testület a mini bölcsődét a kizárólagos tulajdonában álló Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) ingatlanban kívánja megvalósítani. 
A képviselő-testület a szükséges önerőt, melynek összege 526 316 Ft, az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 
benyújtására és az ahhoz szükséges előkészítő tevékenység lebonyolítására azzal, hogy az 
elvégzett tevékenységekről a képviselő-testület 2017. október havi rendes ülésén beszámol. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 28. 
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dr. Nagy Béla György polgármester: Arról adtunk tájékoztatást, hogy szeptember 21-én a 
TOP-os pályázatok kapcsán közmeghallgatást tartunk. Szóbeli és írásbeli kérésre még nem 
érkezetek meg a pályázatot készítő partnerektől a lakosság tájékoztatásához szükséges 
anyagok. Tegnapi napon megérkezett részben az anyag, és közzé tettük, hogy a jövő heti 
soros ülést felfüggesztjük és 17.00 órakor tartunk közmeghallgatást.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 09:25 
órakor lezárta. 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László         
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 


