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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2019. február hó 26. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a közterületek állapotáról, a hiányosságok megszüntetése érdekében 

tett intézkedésekről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. január 29. napján tartott képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatnak 

megfelelően minden hónapban beszámoló készül közterületek állapotáról. A Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VII. 18.) számú, a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

önkormányzati rendelet alapján négy esetben jutottunk el az ügyintézés azon szakaszához, 

amikor a felszólítások ellenére teljesítés nem történt. A kézbesítési vélelem beállta és annak 

közlése megtörtént és ezt követően a közigazgatási bírság kiszabásra került. 

A tértivevényes küldemények 2019. január 31. napján 6 személy részére postázásra kerültek. 

A Dózsa György u. …. számú ingatlan esetében az egyik tulajdonos küldeménye „címzett 

ismeretlen„ jelzéssel került vissza a hivatalhoz 2019. február 15. napján. Az ingatlan másik 

tulajdonosának küldött tértivevény a mai napig még nem érkezett vissza.  

A Jókai utca …. szám alatti tulajdonosoknak küldött tértivevény még szintén nem került 

vissza hivatalunkhoz. Vélhetően február utolsó hetében vissza kell érkeznie a tértivevénynek. 

Időközben az épület élet és balesetveszélyes állaga miatt kordonnal lett elkerítve az ingatlan 

előtti terület a Hatóság részéről. 

A Jókai utca …. számú ingatlan kapcsán a tértivevényes küldemény „helyettes átvevő„ 

jelzéssel 2019. február 11. napján átvételre került. A döntés ellen Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a jegyzőhöz (5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1.) benyújtott fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételét követő 

15 napon belül terjeszthet elő. A fellebbezési határidő 2019. február 26. napján jár le. Ha 

fellebbezés nem érkezik be az ügyfél részéről, akkor a bírságot a határozat véglegessé 

válásától számított 30 napon belül kell megfizetnie - a fizetési határidő ez esetben 2019. 

március 28. napja. 

A Zrínyi u. …. szám alatti ingatlan kapcsán sem érkezett még visszajelzés a küldeményt 

illetően. Szintén február utolsó hetére várható a visszaigazolás. 



A következő intézkedést a Medgyesegyháza- Bánkút Petőfi u. …. sz alatti ingatlan 

tulajdonosával szemben indítjuk el, valamint a Moravszki u. …. sz alatti ingatlan, a Szondy u. 

…. számú ingatlan, valamint Baross utcában több ingatlan esetében. 

Az ellenőrzések kiterjednek az ingatlanok előtt kihelyezett egyéb tárgyakra – többnyire 

terméskövekre – melyek balesetveszélyt hordoznak magukban. A felszólítást jelenleg egy 

esetben küldtük ki. 

A közterületen elhagyott, forgalomból kivont gépjárművek száma is megszaporodott, melyek 

esetében szintén megindítjuk a hatósági eljárást. Jelenleg három utcában találtunk 

szabálytalanságot. 

Törekszünk a közterületek állagmegóvására, a szabályellenesség visszaszorítására 

határozottabb és eredményesebb fellépéssel. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről, a 

közterületek állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerűen 

 

„ B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről, a 

közterületek állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló beszámolót nem fogadja el. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerűen 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. február 22. 

 

        

                                                                                  dr. Nagy Béla György s.k. 

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 

 


