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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 

2019. március 26. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

291/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem fogadja el 

a Junior Vendéglátó Zrt. által javasolt 15 %-os szolgáltatási díj emelést.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vásárolt étkezetés szolgáltatási díjának 10 %-os 

emeléséhez járul hozzá, az alábbiak szerint: 

 Nettó szolgáltatási díj 10 % emelés esetén (Forintban!) 

Ellátás megnevezése Nyersanyag Rezsi Összesen 

Óvodai 3*-i étkezés 368 227 595 

Iskolai 3*-i étkezés 472 354 826 

Iskolai T + E 353 265 618 

Iskolai ebéd 252 188 440 

Szociális ebéd 293 167 460 

Szakosított ellátás 5*-i étkezés
1
 a 2018. évi szinten marad 

 

Felkéri a polgármestert a szerződés-módosításhoz szükséges lépések megtételére. Az 

elfogadott szolgáltatási díj emelés kerüljön beépítésre a 2019. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. február 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

15/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi módosított Üzleti tervét 16 636 

005,- Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja. 
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A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében kerül meghatározásra.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály, Dusik János ügyvezetők  

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

19/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – megismerve a Medgyesegyháza 

Város Belvízvédelmi Tervével kapcsolatos folyamatokat és figyelembe bevéve az tervezői 

árajánlati előzményeket – az alábbi döntést hozta: 

 

- A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában szükséges a Belvízvédelmi 

Terv jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő elkészítése. 

- Erre a feladatra a tervkészítés becsült összegét, bruttó 600.000,- Ft-ot be kell tervezni 

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

- Felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy 2019. február 8-i határidőre készüljön 

olyan egységes árajánlati bírálati anyag, amely alkalmas a tervkészítő kiválasztására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

29-Z/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mengyán István kérelmét, az 

abban foglalt indokokat megismerte és akként döntött, hogy a 2016. évben kötött szerződés 

szerinti tartalommal bérleti szerződést köt a Medgyesegyháza Kossuth tér 23. szám alatti 

önkormányzati bérlakásra határozott időre, 2019. február 1. napjától, 2019. december 31. 

napjáig. 

 

A határozati javaslat mellékletét képező jegyzőkönyv szerinti fizetési ütemezést elfogadja, és 

az abban foglaltak szerint kéri a tartozások megtérítését. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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37/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

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 azzal a 

kiegészítéssel, hogy a jövőben a rendes képviselő-testületi ülésekre készítendő beszámoló 

minimálisan 5-6 utcára konkrétan terjedjen ki, különös tekintettel a megtett intézkedésekre. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

39/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a 2018. évi polgármesteri keret felhasználásáról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

40/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a 2018. évi Járási startmunka mintaprogramról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28.  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

41/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (III.30.) 

számú határozatával elfogadott, 2016. március 31. napján hatályba lépett Közbeszerzési 

Szabályzatát hatályon kívül helyezi és a határozat mellékletét képező új Közbeszerzési 

Szabályzatot elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

42/2019. (II.26.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét megismerte. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tárgyban az elfogadó döntés meghozatalára 

a következő soros képviselő-testületi ülésen kerül sor.  

A képviselő-testület tájékoztatja az érintetteket, hogy 2019. március 14. napjáig van 

lehetőség a Településképi Arculati Kézikönyv estleges módosítására irányuló 

indítvány megtételére, melyet írásban szükséges benyújtani dr. Nagy Béla György 

polgármester részére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

43/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy 2019. március 01. napjától 2020. február 29. napjáig 3 fővel megnöveli a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárnál a munkavállalói 

létszámot annak érdekében, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási 

Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében 3 fő regisztrált munkanélküli személyt foglalkoztasson.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

44/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy 2019. március 01. napjától 2020. február 29. napjáig 13 fővel megnöveli a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak érdekében, hogy 

a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya 

által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 13 fő regisztrált 

munkanélküli személyt foglalkoztasson.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

45/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai Programjának 

módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
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Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

46/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda házirendjének 3.5, pontjának a mellékelt tájékoztató levél szerinti módosításával 

egyetért. Felkéri az intézményvezetőt a házirend-módosítással járó szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

47/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja alapján – figyelemmel 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 

foglalt rendelkezésekre – úgy döntött, hogy a 2019/2020. nevelési évre az óvodai 

általános beiratkozás időpontját  

 

2019. április 24 – április 25. (8:00 – 17:00 óráig) határozza meg 

helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda emeleti irodája,  

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

              Varga Jánosné óvodavezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

48/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda javaslatát figyelembe véve – egyetért azzal, hogy az óvodai takarítási szünet időpontja 

az alábbiak szerint legyen meghatározva: 

 

- 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth utca 12.: 2019. július 29-től augusztus 9-ig; 

- 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.: 2019. augusztus 12-23-ig.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 
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További intézkedést nem igényel. 

 

49/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti óvoda-bölcsőde többcélú intézményként kívánja 

működtetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az intézmény Alapító 

Okiratának módosításával kapcsolatos teendők és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

50/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hozzájárul a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között 2016. május 10. napján 

létrejött vállalkozási szerződés – a határozat mellékletét képező – 3. számú 

módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 3. számú 

módosításának aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

51/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Nagy Béla 

György polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „2019. 

évi szabadság ütemezése” című melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

52/2019.(II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 

képező 978/2 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanon álló hírközlési célokat szolgáló 

torony Telekom által felajánlott  - bérleti díjat nem érintő - módosításhoz nem járul hozzá, és 
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jelen határozati javaslat mellékletét képező szerződésmódosítást jelentős bérleti díj emeléssel 

fogadja el, azaz az éves bérleti díjat 12 000 000 forintban határozza meg. 

 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy folytasson tárgyalásokat.  

 

Felelős: Dr. Nagy Béla György 

  Dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozat hatályon kívül lett helyezve. 

 

53/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal és a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat közötti, a közérdekű munka büntetés végrehajtására irányuló, 

a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

54/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 

kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban” 

elnevezésű projekt kapcsán úgy határozott, hogy az önkormányzatot terhelő egyéb 

munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok megvalósítását és a 

megvalósításukhoz szükséges pályázati forrást, összesen 19 381 203 Ft összegben átadja 

konzorciumi partnere, a Békés Megyei Kormányhivatal részére. 

Ezzel egyidejűleg a 26/2019.(I. 29.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

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

módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a módosító szerződés aláírására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

55/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy Medgyesegyháza és Bánkút belterületi és külterületi aktuális pdf formátumú hivatalos 

földhivatali térképszelvényeit meg kívánja vásárolni, 44.400,- Ft (ÁFA mentes) áron. 

 

A képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2019. évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

56/2019. (III.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. 

 

57/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által előterjesztett, a Társaság módosított 

javadalmazási szabályzatát azzal, hogy a hatályba lépés napja 2018. július 1. napja. 

A képviselő-testület ugyanakkor kinyilvánítja, hogy a módosított javadalmazási szabályzat 

elfogadásának további feltétele, hogy a Társaság adózott eredménye nyújtson fedezetet a 

felmerülő többlet-kiadásokra. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy jelen 

határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. március 19. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

58/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által előterjesztett, a Társaság ügyvezetőjének 

megbízási szerződésének 1. számú módosítását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy jelen 

határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. március 19. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

59/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonát képező 978/2. helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanra, illetve az ott 

található, hírközlési célokat szolgáló toronyra vonatkozó, a Magyar Telekom Nyrt. által 

előkészített bérleti szerződés-módosításhoz nem járul hozzá. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a Magyar Telekom Nyrt. illetékeseivel új szerződéses feltételek kidolgozásának 

érdekében azzal, hogy a tárgyalások alapján előkészített szerződés-tervezetet elfogadás 

céljából terjessze be a képviselő-testület felé. 

A képviselő-testület a tárgyban kelt 52/2019. (II.26.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A tárgyalások kezdeményezése megtörtént. 

 

 

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, 2019. március 22.  

 

 

                          

                          dr. Kormányos László s.k.

                      jegyző 


