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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 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 26. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

126/2018. (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 18.963 E Ft, az 

adózott eredménye (veszteség), - 5.232 E Ft elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

128/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

129/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozó óvodai beiratkozásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőt. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

130/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának  
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Dr. Kulcsár Lászlóné 

 

címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 6. szám alatti lakost választja meg 2018. június 1. 

napjától 2020. május 31. napjáig. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

131/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

132/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai Programjának – a határozat mellékletét képező 

tartalmú* – módosításait elfogadja. 

 

*A határozat mellékelte megegyezik az előterjesztéssel.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

     Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

134/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 kódszámú “Külterületi utak felújítása és 

gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” című pályázat módosult költségvetését a 

következők alapján: 

 

A projekt teljes költsége: 101 487 436 – Ft. 

A projekt elszámolható költsége összesen: 101 487 436 – Ft. 

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 – Ft. 

Az elnyert támogatás összege: 96 413 055 – Ft  

A vállalt önerő összege: 5 074 374 – Ft 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

135/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 kódszámú “Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza településen” című projekt, amely 5666 Medgyesegyháza Külterületen, 

0148/1, 0148/2 helyrajzi számon, 101 487 436 – Ft összköltséggel, 101 487 436 – Ft 

elszámolható költséggel, 96 413 055 – Ft elnyert támogatással valósul meg, sikeres 

megvalósításához szükséges 48 206 527 Ft előleget le kívánja hívni. 

A képviselő-testület a szükséges önerőt, 5 074 374 Ft-ot a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

136/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. 

évben meg kívánja szervezni az általános iskolás korú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos 

László jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

137/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az előterjesztésben ismertetett kockázatokat mérlegelve a „Mini bölcsődét” nem az 

eredeti benyújtott pályázat alapján kívánja megvalósítani, ezért módosítási kérelemmel fordul 

a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. 

 

A képviselő-testület az áttervezési többletköltségek fedezeteként bruttó 250.000.- Ft-ot 

biztosít a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

138/2018. (V.31.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati 

felhívására a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárba új 

bútorok beszerzésére. 

A képviselő-testület a szükséges 10 000 Ft nevezési díjat és az összköltség minimum 10 %-

ának megfelelő önerőt, maximum 299 230 Ft-ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére 

biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

139/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza 

Társadalmi Integrációjáért” elnevezésű projekt keretében elkészült Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

140/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza 

Társadalmi Integrációjáért” elnevezésű projekt keretében elkészült Közösségi Beavatkozási 

Tervet elfogadja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

141/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Szabadtorna SE – ACID Jazz AMI medgyesegyházi csoportjának a Brassóban, 2018. 

június 27. – július 1. között megrendezésre kerülő Moderntánc Európa bajnokságon való 

részvételét támogatja.   

 

A támogatás az utazás, a szállás az étkezés, és a nevezési díj számlával igazolható 
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költségeinek fedezésére szolgál maximum 150 000 Ft összegben, a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

142/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, a Nemzetközi Konfekcióipari Kft.-vel 

(5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) történő, a határozat mellékletét képező bérleti 

szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.  

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt 68/2018. (III.27.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

143-Z/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az idősek tartós 

bentlakásos ellátását igénybevevő Benkó Andrásné hozzátartozóinak nyilatkozatát, az 

intézményi térítési díj és a jövedelemhányad közötti teljes díjkülönbözet megfizetésére nem 

kívánja a hozzátartozókat kötelezni. 

A képviselő-testület kéri, hogy egy év múlva a hozzátartozók vagyoni helyzete lehetőség 

szerint kerüljön felülvizsgálatra.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

144/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” 

és a TOP-4.1.1-15 kódszámú, a „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projektek vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárások 

eredménytelenségét. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy fenti projektek esetében a megismételt eljárásban a 

Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti nyílt eljárás szabályait kívánja 

alkalmazni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

145/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a TOP-os projektek kivitelezői-közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban 

kialakult problémákat jelezze az Irányító Hatóság, valamint az országgyűlési képviselő úr 

felé. A képviselő-testület kéri, hogy ezen személyek lehetőség szerint segítsék elő a megfelelő 

megoldás kialakítását az ilyen és hasonló helyzetek megoldása érdekében, hogy az elnyert 

támogatások teljes mértékben felhasználásra kerülhessenek.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

146/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

támogatja az Önkormányzat jelentkezését a „Virágos Magyarország Környezetszépítő 

Verseny”-re. A pályázathoz szükséges 30.000 Ft összeget a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

153-Z/2018. (VI.19.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” 

projekt megvalósításához szükséges 2018. április 27-én a Medgyesegyháza külterület 

0122/53, 0122/54, 0122/55 önkormányzati tulajdonú szántó ingatlanok végleges más célú 

hasznosítására irányuló kérelmet – tekintettel arra, hogy az azt engedélyező határozat nem 

vált véglegessé, a mai nappal visszavonja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, a kérelem haladéktalanul történő 

visszavonására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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. május 25. 

 

 

                          

dr. Kormányos László s.k.  

   jegyző 


