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Készítette: Takács Timea műszaki- és településüzemeltetési ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. március 27-i Képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Kérelem pihenő padok és mobil WC kihelyezésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szamosi Mihály egyéni vállalkozó , 5666 Medgyesegyháza , József A. u 3/c szám alatti lakos 

azzal a kérelemmel fordult Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatalához, hogy a 

tulajdonát képező 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 30. szám alatt lévő üzlethelyiség 

elé 2 db pihenőpadot helyezzen ki a Polgármesteri Hivatal , valamint egy mobil Wc 

elhelyezését kérte, melynek pontos elhelyezéséről egyeztetne a Polgármesteri hivatal 

illetékeseivel. 

A két pad a közterületre lenne kihelyezve , a mobil Wc elhelyezésére felajánlotta  a saját 

tulajdonú területét. 

A városban az idénymunka idején megnövekvő vendégmunkások szociális szükségleteinek 

kielégítése , valamint a város köztisztaságának megőrzése miatt látja indokoltnak kérelmét. 

 

A két padot az Önkormányzat közmunka programjában előállított padokkal biztosítanánk. 

 

A mobil Wc bérlésére árajánlatot kértünk, melynek időtartama 6 hónap lenne és költsége 

175.260 Ft , amelynek a költségét az Önkormányzat finanszírozná.  

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szamosi Mihály 

kérelmében szereplő 2 db pihenőpad és egy db mobil Wc kihelyezését . A képviselő-testület 

biztosítja az a szükséges 175.260 Ft –ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Szamosi Mihály 

kérelmében szereplő 2 db pihenőpad és egy db mobil Wc kihelyezését, valamint nem 

biztosítja a szükséges 175.260 Ft –ot. 



 

Felhatalmazza a jegyzőt a egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

„ C ” HATÁROZATI JAVASLAT  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szamosi Mihály 

kérelmében szereplő 2 db pihenőpad kihelyezését , viszont az egy db mobil Wc bérleti díjának 

175.260 Ft megfinanszírozását nem támogatja.  

Felhatalmazza a jegyzőt a egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március hó 26. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző s.k. 

 

 


