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II-1. 

Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 31. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

12/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét a 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

13/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a 

 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete; 

- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete; 

- Boldog Otthon Alapítvány; 

- Medgyesegyháza Sportegyesület; 

- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány; 

 

vonatkozásában elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

14/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

komplex programok” elnevezésű projekt vonatkozásában a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között 2016. április 22. napján létrejött vállalkozási 

szerződés – előterjesztés mellékletét képező – 1. számú módosításához. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú 

módosításának aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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A szerződés-módosítás aláírásra került. 

 

15/2018. (I.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 Medgyesegyháza Külterület 0122/53, 

Medgyesegyháza Külterület 0122/54,  Medgyesegyháza Külterület 0122/55 helyrajzi számú 

ingatlanokat belterületté nyilváníttatja és kötelezettséget vállal arra, hogy e területek 

Belterületté nyilvánítását engedélyező határozat véglegessé válást követő 4 éven belül azt 

belterületként kívánja hasznosítani.  

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a kérelem benyújtására, a Képviselő-

testületi nyilatkozat határozati formában történő csatolására, valamint az ügyben a szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések hatóságok előtt történő megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

A kérelem benyújtásra került. 

 

16/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban megismert a VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű pályázat anyagát, meg kívánja vásárolni a mellékelt vételi ajánlat 

szerinti területrészt, és tulajdonjogot kíván szerezni a Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházi Járási Hivatala Földhivatali Főosztálya előtt vezetett, Medgyesegyháza 

Belterület 1/5 helyrajzi számú, kivett üzemi terület, és üzemi épület megnevezésű, 5682 

négyzetméter alapterületű ingatlanból a Hőgye István által elkészített vagyonértékelés szerinti 

736 négyzetméternek megfelelő területrészre. Az ezzel kapcsolatos vételi ajánlatot 

jóváhagyja, és a Nemzetei Vagyonkezelő Zrt. felé történő benyújtásához utólagos 

felhatalmazást ad Polgármester Úrnak.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az értékesítési eljárásban a részvételre, és 

az adásvételi szerződés aláírására és az ügyben szükséges jognyilatkozatok és további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A vételi ajánlat benyújtásra került. 

 

17/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi módosított Üzleti tervét  

17.445.000 Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja. 
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A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében kerül meghatározásra. 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

18/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

amelynél fogva a MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.04-09-009438) létesítő okirata a mai napon 

az alábbiak szerint módosul: 

1. A létesítő okirat 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„5621 Rendezvényi étkeztetés 

5629 Egyéb vendéglátás 

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás” 

 

2. A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 

Medgyesegyháza, 2018. …………………. 

      Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

         alapító” 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

19/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a START munka 

mintaprogram számvitelileg szabályos működése érdekében a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

létszámkeretét 1 fővel bővíti, a szükséges összeget a 2018. évi költségvetésébe beépíti. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. február 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

20/2018. (I.30.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár létszámkeretét 1 

fővel bővíti. A szükséges összeget a 2018. évi, majd az azt követő rendes évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: 2018. február 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

21/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 

kvótát. A Képviselő-testület továbbra is változatlan tartalommal fenntartja a 33/2016. (II.12.) 

számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

23-Z/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza 1601/26 helyrajzi szám alatti 1601/25, valamint az 1601/1 helyrajzi számú 

ingatlanok, és a Medgyesegyháza Külterület 0100/1 helyrajzi számú ingatlanok jelen 

előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező 12-23/2017. munkaszámon készült, 

záradékolt vázrajzzal alátámasztott telekalakítási eljárásban felmerülő valamennyi költséget a 

DIGI Kft. részére továbbszámlázza. 

 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a telekalakítási eljárást követő intézkedéseket 

megtegye, a továbbszámlázás iránt intézkedjen.  

 

Felelős: Dr. Nagy Béla György Polgármester 

             Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

24-Z/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kormányos 

László jegyzőt, hogy Medgyesegyháza Batthyány u. 7. szám alatti ingatlan elektronikus 

árverési hirdetményén a minimálárra, 700 000 Ft-ra ajánlatot tegyen.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

25/2018. (II.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari 

Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta és úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari 

terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában – mint az 

összességében legkedvezőbb árajánlatot tevő – alábbi személyek töltsék be a projektben az 

alábbi feladatokat: 

 

- projektmenedzser: Molnár László; 

- pénzügyi vezető: Baukó Lászlóné; 

- projektasszisztens: Simonka Jánosné. 

 

A képviselő-testület többségi tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy fenti személyekkel a 

megbízási szerződés aláírásra kerüljön. 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   Baukó Lászlóné ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

26/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

27/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-

BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” 

projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Fáy u. 83. szám alatti 1601/17 hrsz., 

Fáy u. 91. szám alatti 1601/21 hrsz., Wesselényi u. 61. szám alatti 812 hrsz., valamint a Dózsa 

u. 2. szám alatti 510/2 helyrajzi számú telek megosztásából kialakított új helyrajzi számon 

kíván új önkormányzati bérlakást kialakítani.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Közreműködő Szervezet felé éljen 

módosítási kérelemmel a bérlakások kialakításában bekövetkezett változások vonatkozásában. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

28/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy dönt, hogy a 

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában a beavatkozási területet az alábbi lehatárolás 

szerint határozza meg:  

 

Dózsa György utca – 459/1, 0110/105, 0110/109, 0110/110, 0110/25, 0110/27, 0110/28, 

0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 110/61, 0110/62, 

0110/63, 0110/64, 0110/65, 0110/69, 0110/70, 0110/71, 0100/1, 093/22, 093/21, Lenkey utca 

- Wesselényi utca – Rákóczi utca – Damjanich utca - Árpád utca – Kossuth tér. Hősök u. – 

Petőfi u. – Jókai u. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Közreműködő Szervezet felé éljen 

módosítási kérelemmel a beavatkozási terület vonatkozásában. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

29/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-

4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” projekt keretében a Kossuth tér 24. szám alatti, 119/1 hrsz. helyszínen 

kívánja kialakítani a projektben vállalt közösségi teret.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. február 23. 

 

 

                          

                   dr. Kormányos László s.k.

            jegyző 


