
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
12/2015. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én 
14:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Farkas Gyula, Dusik 
János, Nagy Attila, Kraller József képviselők.  
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 
pénzügyi ügyintéző, Vermes Rita Schéner Mihály Általános Iskola igazgatója, Striffelné 
Csernok Emese Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja, Jakab Ágnes Szociális és Oktatási 
bizottság tagja.    
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
Javasolt napirendi pontok:  
 
 

I. Fő napirendek: 
 

 
1. Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtásának megvitatása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

2. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosítása 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
II. Bejelentések 

 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendi pontokat a módosításokkal. 
 



 
1. Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtásának megvitatása 

 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
megadom a szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

93/2015.(V.7.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2015. évi szociális 
nyári gyermekétkeztetésre kiírt pályázat benyújtásához. A megvalósítást önerő biztosítása 
nélkül, 100 %-os támogatással vállalja.  
 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 
 dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: a pályázat benyújtására 2015. május 7. 
 
 
 

2. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosítása 
 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
megadom a szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 
szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 
 
 



94/2015.(V.7.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződésének módosítását és annak mellékleteit, egyben 
felhatalmazza Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy az okiratokat a 
társaság nevében kézjegyével ellássa.  
 
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 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

95/2015.(V.7.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. Daróczi László ügyvezető igazgatónak a 2014. üzleti évben végzett 
munkájával kapcsolatosan a felmentvényt megadja, a felmentvény megadásával a taggyűlés 
igazolja, hogy az ügyvezető igazgató a 2014. 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 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 14:10 
órakor lezárta.  

 
Kmf. 

 
 

    Dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


