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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. március 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.) 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 utcai ingatlan esetében az egyik tulajdonos küldeménye „címzett ismeretlen„ 

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

tulajdonosának küldött tértivevény a „ nem kereste „ jelzéssel érkezett vissza 2019.02.25. 

napján kelt dátummal. Amennyiben a feladóhoz postai “nem kereste” jelzéssel érkezik vissza 

a címzettől a küldemény, akkor az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját 

követő ötödik munkanapon ( jelen esetben 2019. március 04. napján ) kézbesítettnek kell 

tekinteni, tehát elindulnak a határidők (ellentmondási, fellebbezési, nyilatkozattételi). 

Jogerőre emelkedés 2019. március 19. napja. A közigazgatási bírság megfizetésére 30 nap áll 

rendelkezésre, mely 2019. április 18 napja. Amennyiben a kiszabott bírság nem kerül 

megfizetésre, az adók módjára végrehajtható köztartozásnak minősül. 

A Jókai utcai ingatlan tulajdonosainak küldött tértivevény szintén „ nem kereste „ jelzéssel 

érkezett vissza hivatalunkhoz - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 

ötödik munkanapon, azaz 2019. március 01. napján kézbesítettnek tekinthető. Jogerőre 

emelkedés 2019. március 16. napja. A bírság megfizetésének határideje 2019. április 15.napja. 

Az épület élet és balesetveszélyes állaga miatt a  NAV Végrehajtási Osztály részéről 

2019.02.13. napján jegyzőkönyv melléklet lett kifüggesztve, melyben „ bontásra rendelt 

épület „ – ként szerepel az adott ingatlan. 

A Jókai utca másik 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 járt le. Fenti 

határnapig fellebbezés nem érkezett be az ügyfél részéről, így a bírságot (a határozat 

véglegessé válásától számított 30 napon belül) 2019. március 28. napjáig köteles megfizetni. 

A Zrínyi utcai alatti ingatlan kapcsán szintén „ nem kereste „ jelzéssel érkezett vissza a 

feladóvevény 2019.02.25. keltezéssel. A jogerőre emelkedés 2019. március 04. napja. Az 

ügyfél ellentmondással nem élt. A bírság megfizetésének határideje 2019. április 03.  

A fizetési meghagyásos eljárások esetében a fizetési meghagyás ellen 15 naptári napja van a 

kötelezettnek, hogy ellentmondással éljen a követeléssel szemben, amennyiben nem jogos a 

követelés. Ha ezt nem teszi meg, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és ugyanúgy 

végrehajtható, mint a bírósági ítélet.  

Ezt követően a következő intézkedések történtek:  

- lakossági panasz 2 esetben történt, melyről jegyzőkönyv készült. A Felszólítások 

kiküldésre kerülnek 2019. március 28 napjáig.  

- hivatalból indult felszólítás a Medgyesegyháza Moravszki utcai ingatlan 

tulajdonosainak ( tértivevény átvétele az egyik tulajdonos részéről történt 2019.03. 18 

napján. A másik tulajdonosnak küldött levél tértivevénye még nem érkezett vissza.  

-  a Szondy utcai ingatlan tulajdonosának kiküldött felszólítás 2019.03.12-én 

kézbesítésre került. A felszólításban szereplő kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

2019. március 22. 

- a Táncsics utcában  egy ingatlan tulajdonosa került felszólításra 

- a Sallai utca Lenkey utca sarkán található ingatlan kapcsán szóbeli, írásbeli egyeztetés 

történik 

- Bánkúton a Petőfi utcában szintén egy ingatlan tulajdonosa kapott felszólítást 

Az ellenőrzések kiterjednek az ingatlanok előtt kihelyezett egyéb tárgyakra - többnyire 

terméskövekre - melyek balesetveszélyesek és szabályellenesek. A felszólítást jelenleg egy 

esetben küldtük ki. A kötelezettség teljesítése megtörtént. 

További két ingatlan tulajdonosa kapott felszólítást egyéb tárgy elhelyezésének 

megszüntetésére. Értékelve a közterület, - zöldterület megóvása érdekében kihelyezett tárgyak 

– többnyire terméskövek – vonatkozásában a kihelyezés engedélyezésre kerül, ha az a közúti 

űrszelvényen kívül, baleset okozása nélkül kerül kihelyezésre. 

Két utcában 3 darab - közterületen elhagyott, forgalomból kivont gépjármű esetében a 

felszólítás nem került kiküldésre, mivel szóbeli megállapodás történt. A gépjárművek 

elszállításra kerültek. 

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 szerint 

 

 

„ 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 szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. március 22. 

 

        

                                                                                  dr. Nagy Béla György s.k. 

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 

 

 


