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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. június 26. napi ülésére 

 

Tárgy: dr. Bagyinszky Marianna Emlékezésül… című könyve térítésmentes átadása 

szabályrendszerének meghatározása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2017. (IX.5.) Kt. határozatával 

úgy döntött, hogy dr. Bagyinszky Marianna „Gútai magyarok Medgyesegyházán” című doktori 

disszertációjának könyv formájában történő megjelenéséhez, - melynek címe: „Emlékezésül…” 

hozzájárul. A könyv 1 000 példányban elkészült.  

A könyv szerzője, Bagyinszky Marianna, - mivel nem kért a munkájáért tiszteletdíjat,- részére 40 

példány ingyenesen átadásra került. Ezen kívül Forgó Pál részére átadásra került ingyenesen 10 db 

könyv, mivel részt vett az anyag gyűjtésében, részt vett az emlékmű szervezésében is. Győrffy 

Sándor szobrász, a köztéri szobor készítője részére 10 db a testvértelepülés Gúta városának is 10 

db, Nagykároly település képviselői részére 3 db, Nagy Ferenc helyi lakosnak 1 db, valamint dr. 

Nagy Béla György polgármester úr részére is 1 db könyv ingyenesen átadásra került.  

A képviselő-testületnek szükséges meghatároznia, a könyv térítésmentes átadásának 

szabályrendszerét, meghatározni, hogy a könyvet kik részére biztosítja térítésmentesen, valamint 

arról, hogy milyen formában történjen a könyv átadásra.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

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

Bagyinszky Marianna Emlékezésül… című könyvéből, az előzetes adatgyűjtés során feltárt 

maximálisan a 98 kitelepítéssel érintett család részére családonként 1 db példányt térítésmentesen 

biztosít. A Képviselő-testület Polgármester úr hatáskörébe utal 50 példányt ajándékozási célra, 

célzottan azon családok részére, - családonként egy példányt - akik az adatgyűjtés során nem 

kerültek feltárásra.  

Az érintett családok a könyvek térítésmentes példányát személyesen vagy meghatalmazottja útján 

a Művelődési Ház és Könyvtárban vehetik át, átvételi elismervény ellenében.  

 

A könyv megvásárlására a Művelődési Ház és Könyvtárban van lehetőség, a könyv ára 1 800 Ft. 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a könyv 40 példánya dr. Bagyinszky Marianna 

részére, 10 példánya Forgó Pál részére, 10 példánya Győrffy Sándor szobrászművész részére, 10 

példánya Gúta város Polgármestere részére, 3 példánya Nagykároly település képviselői részére, 1 

példánya Nagy Ferenc részére, 1 példánya dr. Nagy Béla György polgármester részére ingyenesen 

átadásra került.  
 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: értelem szerint  

 

 

Medgyesegyháza, 2018. június 25. 

 

 

 



        dr. Nagy Béla György  sk.  

                                               polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző sk.  


