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II/1. 
  

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. április 24-ei ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
53 /2012. (II. 28.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete új 100%-os tulajdonú 
önkormányzati nonprofit Kft-t kíván alapítani, önkormányzati feladatok hatékonyabb, 
gazdaságosabb formában történő ellátása érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert az új gazdasági társaság alapításával kapcsolatos feladatok 
előkészítésére, az alapító okirat elkészíttetésére és testületi előterjesztésére, megvalósítási 
ütemterv és 2012. és 2013. évre vonatkozó üzleti terv elkészítésére. 
Az önkormányzati feladatok közül a sportcsarnok, a városi uszoda és a Schéner ház 
működtetéseit, a városi újság szerkesztését és kiadását, a PR tevékenységet, a rendezvények, 
pályázatok lebonyolítását, a közművelődési és közétkeztetési feladatok ellátását kívánja 2012 
évben ütemezetten kiszervezni.   
 
Az új gazdasági társaság alapításával kapcsolatos előterjesztés jelen testületi ülés 
napirendjén szerepel. 
 
 
62/2012. (III. 23.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti 218/2011.(VIII.30.) Kt. 
határozatát, melyben Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodájának 
pusztaottlakai telephelyén (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 12. ) lévő 1 fő 
óvodapedagógusi és 1 fő dajkai álláshelyet 2011. szeptember 30. napjával megszünteti. 
Az álláshelyek megszüntetésének indoka, hogy az óvodai ellátásban részesülő gyermekek 
hiányában a feladatellátás is megszűnt. 
Az álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyát a Kjt. 30.§ (1) b) pontja alapján – 
figyelemmel a törvény rendelkezéseire – a legkorábbi időpontban meg kell szüntetni. 
A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál, a társulás intézményeinél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  
A képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza. 
Felhatalmazom a polgármestert a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás igénylésére. 
 
A létszámleépítéssel kapcsolatos felmerült költségek megtérítésére irányuló pályázat 
benyújtásra került 2012. április 12. napjáig. 
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63/2012. (III. 23.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012/2013 tanévben két első 
osztály indítását engedélyezi a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményben. 
 
64/2012. (III. 23.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013 nevelési évre 7 
óvodai csoport működését engedélyezi a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Intézményben, 
ebből 5 csoportot a medgyesegyházi telephelyen, 1 csoportot a bánkúti telephelyen 1 
csoportot a medgyesbodzási telephelyen. 
 
A 63-64. határozatok tekintetében: Az óvodai és iskolai beiratkozások eredményéről az 
igazgató asszony a képviselő-testületet jelen ülésen tájékoztatja. 
 
65/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja. 
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 
66/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 
67/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 
68/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 
69/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a – 2011. december, 2012. január 
– február  hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Intézkedést nem igényel. 
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70/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthon Gondoz-Lak Szociális 
Közhasznú Egyesület kérelmét az 1993. évi III. tv. 58/A. §-ában foglalt önkormányzati 
hozzájárulás megadására vonatkozóan nem támogatja. 
Az Egyesület által biztosított házi segítségnyújtás önkormányzati feladatellátás keretében 
elérhető a területen és a jelenlegi ellátáshoz képest többletszolgáltatást nem biztosít.  
 
Az egyesület a kérelem elutasításáról értesítve lett. 
 
71/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 
Programját és annak mellékleteit a határozat mellékletét képező tartalommal módosításokkal 
egységes szerkezetben elfogadja. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 
72/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete összeférhetetlenség és érintettség 
fennállása miatt kizárja a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványt és a Medgyesegyháza 
Sportegyesületet a 255/2012 (II.28) Kt. határozattal a medgyesegyházi civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati eljárásból. 
A civil támogatási keretet lecsökkenti 380 000 Ft-ra.  
 
Az elutasításokról az érintettek tájékoztatva lettek. 
 
74/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében a 
civil szervezetek támogatására elkülönített 380 000 Ft összegből 
 

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak  
Egyesülete működését      150 E Ft összeggel 

- a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és 
Önvédelmi Egyesület működését      180 E Ft összeggel 

- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesület 
működését          50 E Ft összeggel 

támogatja.  
 

Felkéri a Polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések 
aláírására.  
 
A támogatási szerződések aláírásra kerültek. 
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76/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírásban foglaltak szerint hasznosítani kívánja a Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. 
szám alatti 140 m2 alapterületű, valamint a Medgyesegyháza Kossuth tér 22. szám alatti 17 
m2 alapterületű üzlethelyiségeit. 
Felkéri a polgármestert a pályázat lebonyolítására és a 2012. május 29-i ülésre a pályázatok 
elbírálásának előkészítésére. 
 
A vagyonhasznosításra vonatkozó pályázat kiírásra került. 
 
77/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közös megegyezéssel meg 
kívánja szüntetni a 0122/46 hrsz.-ra vonatkozó Faraga Jánossal kötött haszonbérleti 
szerződést 2012. március 31. napjával.  
A szerződés aláírásával egy időben visszafizeti a bérlő részére az általa már megfizetett 
bruttó 407 235,- Ft haszonbért. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bérlőnek más módon a talaj előkészítés során 
felmerült nettó 307 382 Ft költsége 2012. június 30-ig nem térül meg, azt kártérítés címén 
megfizeti.  
Felhatalmazza a polgármestert a jogviszony megszűntetése kapcsán szükséges háromoldalú 
megállapodás aláírására.  
 
A háromoldalú megállapodás a felek által aláírásra került. 
 
78/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0122/46 
hrsz.-ú szántó művelési ágú 8 ha 1447 m2 területű 272, 76 AK értékű ingatlant a gazdasági év 
végéig az önkormányzati feladat ellátása érdekében ingyenesen használatba adja a 
Pusztaottlaka Önkormányzat, mint gesztor részére a START program keretében történő 
hasznosításra.  
Felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági haszonbérleti szerződés megkötésére.  
 
A mezőgazdasági haszonbérleti szerződés aláírásra került. 
 
79/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A közbeszerzési terv a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
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80/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csóti Adrián Medgyesegyháza, 
Szabadság u. 46. szám alatti lakos részére költségelven bérbe adja a Medgyesegyháza, Dózsa 
Gy. u. 3/2 szám alatti önkormányzati bérlakást határozott időre, a bérlőkijelölési joggal 
rendelkező ingatlanra vonatkozó bérlő kijelöléséig, de legkésőbb 2012. szeptember 30-ig. 
Felhatalmazza a polgármester a kérelmezővel a lakásbérleti szerződés fenti feltételekkel 
történő megkötésére. 
 
A lakásbérleti szerződés a felek által aláírásra került. 
 
81/2012. (III. 27.) Kt. határozat: 
 
A tűzifa természetbeni támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elutasításáról az ügyfél 
alakszerű határozattal értesítve lett. 
 
 
 

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. április 16.  

 

 

      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                jegyző 


	Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
	Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
	Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.


