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III-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. április 28. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

94/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Rekortán futókör építése” tárgyú ajánlati rész vonatkozásában 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. A képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt 

vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat 

alapján – a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás 

nyertesével, Szegedi Pál (6600 Szentes, Jókai u. 110.) egyéni vállalkozóval.  

 

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

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

95/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, a „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Zöld város kialakítása” tárgyú ajánlati rész vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A 

képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az 

előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a 

kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, Bólem 

Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.).  

 

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

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

96/2019. (IV.4.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza 

településen”elnevezésű projekt „Külterületi utak építése” tárgyú ajánlati rész vonatkozásában 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A 

képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az 

előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre 

irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, Kaiser Aszfalt Kft. (3374 

Dormánd, Dózsa Gy. út 26.)  

 

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

aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

97/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint 

Megrendelő, illetve Kotri László Vállalkozó között az „I. világháborús hadisírok felújítása a 

medgyesegyházi Evangélikus temetőben” elnevezésű pályázatra vonatkozó 2019. március 

29. napján aláírt vállalkozási szerződést megismerte, a jelen határozat elválaszthatatlan 

mellékletét képező változatlan tartalommal jóváhagyja.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

98/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy helyt ad az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, László Attila Tibor által 

előterjesztett kérelemnek és hozzájárul a Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 2019. év 

május 11. napján 08 órától 20 óráig történő térítésmentes használatba vételéhez a kérelemben 

foglalt sportnap lebonyolítása céljából. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

99/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja 

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-

17 kódszámú elnyert pályázathoz kapcsolódó megbízási szerződést a Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesülettel, (5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20.) az előterjesztésben szereplő tartalommal.  
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A megbízási szerződés alapján a 2 672 385 Ft összegű megbízási díj fedezete az Önkormányzat 

fejlesztési forrásokra elkülönített önkormányzati kerete. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

103/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Spárta Sportegyesületet (5666 

Medgyesegyháza, Arany János u. 17.) kizárja a civil szervezetek részére kiírt 2019. évi 

pályázati eljárásból, mivel nem felel meg a pályázati kiírás azon feltételének, hogy a 2011. évi 

CLXXXI. törvény alapján szerepel a Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek 

nyilvántartásában, illetve igazoltan egy éve működő egyesület. 

 

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

döntésről szóló kiértesítésére.    

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

104/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Összefogás a Jövőnkért 

Egyesületet (5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 23.) kizárja a civil szervezetek részére kiírt 

2019. évi pályázati eljárásból, mivel nem felel meg a pályázati kiírás azon feltételének, hogy 

igazoltan egy éve működő egyesület.  

 

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

döntésről szóló kiértesítésére.    

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

105/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete összeférhetetlenség miatt kizárja 

a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet a medgyesegyházi civil szervezetek 

támogatására kiírt 2019. évi pályázati eljárásból. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

106/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi civil alap keretét 

260 000 Ft-tal megemeli, a 2019. évi tartalékkeret terhére.  

 

Megbízza dr. Kormányos László jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás 

előkészítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

107/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében a 

civil szervezetek támogatására elkülönített összegből   

 

- a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványt                                       230.000.- Ft összeggel, 

 

- a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközséget                              200.000.- Ft összeggel, 

 

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületét      310.000.- Ft összeggel, 

 

- a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványt                                       250.000.- Ft összeggel,  

 

- a Szent Mihály Plébániát                                                                    200.000.- Ft összeggel, 

 

- a Boldog Otthon Alapítványt                                                             150.000.- Ft összeggel, 

 

- a Medgyesegyháza Sportegyesületet                                               2.820.000.-  Ft összeggel,  

 

- a Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházai Gyülekezetét     100.000.- Ft összeggel 

 

támogatja.  

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert az elszámolási 

kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

108/2019. (IV.18.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a polgármesteri kereten belül a dologi kiadások kiemelt előirányzatból átcsoportosít a 

működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatra. 

 

A képviselő-testület megbízza dr. Kormányos László jegyzőt a szükséges költségvetési 

rendelet-módosítás előkészítésére.   

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

109/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint Bérbeadó és a TOPSEC 

Informatikai és Oktatási Kft., mint Bérlő közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő módosítását.  

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

mellékletét képező bérleti szerződés-módosítás aláírására és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

110/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

annak érdekében, hogy a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 

Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén létrehozandó Szolgáltató Központ 

megközelíthetősége javuljon, támogatja, hogy az intézményhez vezető bekötő út előtt 

közvetlenül egy buszmegálló kerüljön kialakításra, valamint a buszmegálló előtt egy 

gyalogátkelőhely létesüljön útburkolati jelzéssel és figyelmeztető jelzőfénnyel, a megfelelő 

forgalomtechnikai eszközökkel.  

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy tegyen meg mindent a 

lehetséges források felkutatása érdekében abból a célból, hogy a Békés Megyei Körös-menti 

Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén létrehozandó 

Szolgáltató Központ megközelíthetősége javításához a telephelyre vezető bekötő út 

útburkolatának helyreállítása megtörténhessen.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 
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111/2019. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Öltöző-kiszolgáló épület kialakítása” tárgyú ajánlati rész 

vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti 

projekt vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési 

javaslat alapján – a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás 

nyertesével, Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-vel (5830 Battonya, 

Kossuth Lajos u. 40.). 

 

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

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

112/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

113/2019. (IV.30.) 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.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Takács Tímea településüzemeltetési ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

114/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna  
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Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

115/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési maradványát 682 898 615 Ft összegben állapítja 

meg, ebből 681 949 452 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 949 163 Ft szabad költségvetési 

maradvány. 

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2018. évi költségvetési 

maradványt: 

 

Intézmény neve Megnevezés Összeg 

forintban 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

2018. évi költségvetési maradványa 
671 268 778 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
671 268 778 

 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítve 649 268 436 

 Alaptevékenység további 

kötelezettséggel terhelt maradványa 
22 000 342 

 ebből  

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 

Egészségügyi központ felújítása 

Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft. ÁFA-val  

10 629 921 

 TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 Óvoda  

tornaterem építése fordított ÁFA-s + 

ÁFA 

13 691 372 

 TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 Zöld 

város Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 

Marketign és kommunikációs szolg. 

ÁFÁ- val  

1 511 300 

 2018. évben kifizetett előleg összeg: 25 832 593 

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

 

 

2018. évi költségvetési maradványa 632 497 

 Alaptevékenység szabad maradványa 632 497 

 ebből  

a dologi kiadások előirányzata kerül 

megemelésre 

632 497 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ 

2018. évi költségvetési maradványa 316 666 

 Alaptevékenység szabad maradványa 316 666 

 ebből  

Szakosított ellátás működéséhez 

szükséges tárgyi eszközök előirányzata 

kerül megemelésre 

316 666 
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Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2018. évi költségvetési maradványa 10 680 674 

 2019. évi eredeti költségvetésbe 

beépítve 

 

10 680 674 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a megállapított előző évi költségvetési 

maradvány 671 268 778 Ft, a 2019. évi költségvetésbe 649 268 436 Ft lett megtervezve. A 

fennmaradó 22 000 342 Ft összeg nem nyújt fedezetet a 2018. évben pályázatok előlegként 

kifizetett 25 832 593 Ft összegre, ezért 3 832 251 Ft összeget a tartalékból kell fedezni.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

116/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

117/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli mérlegbeszámolóját 

1.491.049 ezer forint eszköz – forrás főösszeggel és a 93.239 ezer forint összegű adózott 

eredménnyel, mely kerüljön eredménytartalékba helyezésre, valamint a 2018. évről készült 

beszámoló részét képező mellékletekkel és üzleti jelentéssel együtt.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal     

 

További intézkedést nem igényel. 

 

118/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó összesen nettó 174.877 
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ezer forint beruházási tervét (melyből nettó 78.400 ezer forint önkormányzati és nettó 78.400 

ezer forint saját beruházási keret). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

119/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. vonatkozásában Daróczi László ügyvezető 

igazgató és általános igazgató 2018. évi prémiumfeladatainak előzetes értékeléséről készített 

tájékoztatót.  

 

A Képviselő-testület javasolja a Taggyűlés felé a kitűzött célfeladatok teljesítése után járó 

jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését, amennyiben a gazdasági tevékenység aktívuma 

erre fedezetet nyújt. A meghatározott jutalom kifizethetőségére a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

120/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. Daróczi László ügyvezető igazgatónak a 2018. üzleti évben végzett munkájával 

kapcsolatosan a felmentvényt megadja.  

 

A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, hogy az ügyvezető igazgató a 2018. 

gazdasági évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte feladatát.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

121/2019. (IV.30.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja hogy a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője részére a 2019. évre vonatkozóan az alábbi célfeladatokat határozta meg: 

 

- A tárgyévben az ivóvízhálózaton jelentős rekonstrukciós munkálatok indulnak. Hat 

utcában az ivóvízgerinc-vezeték és az összes bekötővezeték kicserélésre kerül, közel 

bruttó 80 millió forint értékben. A rekonstrukciós munkálatok alatt a város 

ivóvízellátásnak jogszabályok szerinti biztosítása. (50%) 

 

- Az év folyamán a csapadékcsatorna-hálózaton előforduló havaria helyzetek 

zökkenőmentes levezénylése és megoldása, különös tekintettel a városban folyó 

csapadék-hálózatos beruházásra. (50%) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

Az ügyvezető részére hat havi juttatásnak (megbízási díj és munkabér együttes összege) 

megfelelő jutalom kifizethetőségét azzal, hogy az egyes feladatok külön-külön 50-50 %-os 

részt képviselnek, amennyiben a gazdasági tevékenység aktívuma erre fedezetet nyújt.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

122/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy minden, a „Magyar Falu Program” keretében megnyíló releváns 

pályázati lehetőségre nyújtson be pályázatot.  

 

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

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A megvalósítás folyamatos. 

 

126/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy helyt ad Toma Mihályné bánkúti lakos által előterjesztett kérelemnek és hozzájárul a 

Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 2019. év június 11. napján 08 órától 20 óráig történő 

térítésmentes használatba vételéhez a kérelemben foglalt kirándulás lebonyolítása céljából. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 
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127/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Illyés Sándor EGYMI 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Magyarbánhegyesi Tagintézménye (5667 

Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Dr. Illyés Sándor EGYMI Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Magyarbánhegyesi Tagintézménye (5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.) 50 000 Ft 

összeggel támogatja a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

128/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy 20 000 Ft összeggel támogatja Rálik Dorka (5666 Medgyesegyháza, Tanya 135.), a 

Szabadtorna SE versenyzőjének részvételét a Pulában (Horvátország) 2019. május 24. – 

május 27. között megrendezésre kerülő IDF Tánc Világbajnokságon.   

 

A Képviselő-testület a támogatási összeget a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére 

biztosítja. Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról 

értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

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. május 24.  

 

 

                          

                         dr. Kormányos László s.k.

                    jegyző 


