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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. december 20-i ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

317/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Nebulókért 

Alapítvány” részére a jótékonysági iskolabál megrendezéséhez a 300/2011.(XI.03.) Kt. 

határozattal megállapított 50.000,-Ft összegű céltámogatást az Alapítvány részére nyújtott 

működési támogatássá minősíti át. 

 

A határozat módosításáról az alapítvány értesítve lett. 

 

318/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést kíván 

kötni a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhelye: 5746 Kunágota, Rákóczi 

út 9.) a települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás 

közszolgáltatás ellátására vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert - a határozat 

mellékletét képező - szerződés aláírására. 

 

A közszolgáltatási szerződés aláírásra került. 

 

319/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakáscélú helyiségek bérleti 

díját a várható infláció mértékének figyelembevételével 2012. január 1-től 4,2 %-kal emeli 

meg. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a december 20-i Képviselő-testületi ülésre készíttessen 

kimutatást az önkormányzat által bérbe adott lakások, illetve az érvényes bérleti szerződések 

adatairól.  

 

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérlőinek a bérleti díj emelésről a kiértesítés 

megtörtént. Az önkormányzati lakások adatairól és a hatályos bérleti szerződésekről 

szóló tájékoztató jelen testületi ülés napirendjén szerepel. 

  

320/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az uszoda, valamint a 

sportcsarnok bérleti díjait nem módosítja, 2012. évben a 2011. január 1-től megállapított 

díjszabás marad érvényben. 

 

Ugyancsak érvényben marad az a kedvezmény, hogy az uszodát a Medgyesegyházi 

Sportegyesület úszószakosztályának 14 év alatti tagjai edzéseire és versenyeire ingyenesen 

használhatják, valamin a Medgyesegyházi Sportegyesület szakosztályainak 14 év alatti tagjai 

edzések és versenyek alkalmával ingyenesen használhatják a Sportcsarnokot. 

 



Az üzemeltetéssel érintettek a döntésről értesítve lettek.  

 

322/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2003-2006 közötti 

időszakból fennálló és a Polgármesteri Hivatal könyvében Kábeltelevíziós bekötési és 

előfizetési díj címen nyilvántartott összesen 241 645 Ft követelés leírásához.  

Tekintettel arra, hogy ezek 5 éven túli elévült, behajthatatlan tartozások.  

 

A könyvekben a leírás megtörtént. 

 
323/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi prioritásai az alábbiak: 

 

 Intézményrendszer jelenleg hatályos jogszabályi keretek között  történő, lehető 

legtakarékosabb működtetése, a 2011 évben ellátott önként vállalt feladatok megtartásával 

 Közfoglalkoztatási lehetőségek maximálás kihasználására kell törekedni 

 Intézményi szerkezetben és létszámban a Képviselő-testület nem tervez változást 

 A foglalkoztatott köztisztviselők teljesítmény-követelményekhez kapcsolódó díjazásához 

fedezetet biztosítani kell 

 Csak a kötelező mértékű Cafeteria juttatások tervezhetőek 

 A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokból csak a központi normatíva 

támogatásban részesített ellátásokat kívánja megtartani 

 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a 2011. évi megállapítotthoz képest nem módosul 

 A civil szervezetek támogatására legfeljebb a 2011. évi összeggel egyező mértékű támogatás 

tervezhető 

 A kisebbségi önkormányzatok normatíván felüli támogatását nem tervezi a Képviselő-testület 

 A helyi ünnepek, rendezvények támogatása legfeljebb a 2011 évi szinten történhet 

 A fejlesztési lehetőségek közül a pályázati forrásokkal támogatottakat kell előnyben részesíteni 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat saját bevételeinek beszedésére, a 

kintlévőségek behajtására. 

 

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének összeállítása a 

2012. évi koncepció prioritásai, a szabályozási környezet változásai és a gazdálkodási, 

gazdasági környezet lokális hatásainak figyelembe vételével kell, hogy történjen.  

 

A koncepció szellemében elkezdődött a 2012. évi költségvetés tervezése. Ütemterv készült a 

részfeladatok és szükséges egyeztetések határidőben történő végrehajtása érdekében. A 

költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének várható időpontja 2012. február 14. 

 

324/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Süllős és Süllős Kft. 

normarendezésre tett javaslatát elnapolja. A decemberi soron következő ülésen kívánja 

megtárgyalni.  

 

A normarendezés érdekében szükséges rendelet módosítás jelen testületi ülés 

napirendjén szerepel. 

 

 



325/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 

decemberi soron következő ülésre a konyha esetleges önkormányzati működtetésének 

lehetőségeit, jogi és pénzügyi feltételeit vizsgálja meg. Valamint vizsgálja meg, hogy mely 

időponttól célszerű a Süllős és Süllős Kft-vel a szerződés felmondása, a felmondási idő 

valamint az iskolai tanév figyelembe vételével. 

 

A közétkeztetés, mint önkormányzati feladat ellátásának további lehetőségeit jelen 

testületi ülés napirendjei között tárgyalja a képviselő-testület. 

 

326/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központja a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0344 számú pályázat során keletkezett 

többletkiadásához, valamint a villanyszerelési munkálatokból keletkezett kiadásaihoz szűkös 

anyagi lehetőségei miatt nem tud anyagi támogatást biztosítani.   

 

A döntésről a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központot tájékoztattuk. 

 

327/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aegon Biztosító Rt-vel kötött 

43285 számú vagyon és felelősség biztosítását 2012. január 22-vel megszűnteti, azt a biztosító 

tudomására hozza 30 nappal az évforduló előtt. 

 

A felmondás 2011. november 30-án megküldésre került az Aegon Biztosító Rt. részére.  

 

328/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évben jogosulatlanul a 

központi költségvetésből igénybevett támogatás és járulékainak visszafizetése ügyében nem 

kíván további felelősöket keresni, belső vizsgálatot indítani. 

 

 Intézkedést nem igényelt. 

 

329/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „BURSA 

HUNGARICA 2012” ösztöndíj pályázat keretében az alábbi 19 fő medgyesegyházi lakos, 

felsőoktatásban tanuló pályázót részesít támogatásban:  

 

Abai Brigitta, Baukó Julianna, Botás Alexandra, Bálint Edina, Gulyás Dávid, Machnyicz 

Dóra, Karsai Richárd Mihály, Misota Vilmos, Molnár Nikolett, Molnár József, Soós Német 

Evelin Tímea, Szabó Katalin, Szamosi Krisztián, Szász Antal, Szász Márta, Szűcs Márta, 

Junászka Klaudia, Junászka Krisztián, Várszegi Mónika.  

Felkéri az aljegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica 2012” ösztöndíjpályázat általános szerződési 

feltételei szerint a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

 



A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő részére a 

nyertes pályázók adatai és bírálati lapjai megküldésre kerültek, az érintettek értesítve 

lettek. A Békés Megyei Önkormányzat részéről nyújtandó támogatások elbírálása 

folyamatban van, várhatóan 2012. januárjában értesítik a pályázókat annak 

eredményéről. 

  

330/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottakról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. végrehajtását szabályozó 138/1992. ( X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) és (18) 

bekezdése értelmében a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetői 

feladatainak ellátására 2011. november 4. napjától 2012. február 29-ig, illetve a kiírt 

pályázati eljárás befejezéséig - az iskola szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint – Piják Andrásné jelenlegi általános 

igazgató-helyettest bízza meg. 

 

A megbízott intézményvezető jelenlegi 40.000 forint összegű vezetői pótlékát a megbízás 

időtartamára 60.000 forinttal megemeli, így a közalkalmazott részére a megbízás 

időtartamára havi bruttó 100.000 forint vezetői pótlékot állapít meg. 

 

A megbízott intézményvezető kötelező óraszámát a megbízás időtartamára heti 4 órában 

állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert és az aljegyzőt a határozat végrehajtása kapcsán szükséges 

munkajogi intézkedések megtételére. 

 

A szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

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. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

Medgyesegyháza, 2012. december 12. 

 

      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

                jegyző 

 

 


