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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án 
15:50 órakor kezdődött ülésén.  
 
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház emeleti terme 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, 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.     
 
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. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok jövőbeni működtetése tárgyában 
adott szakvélemény ismertetése 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
2. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek javaslata, a 

gazdasági társaságok fenntarthatóbb működtetésére.  
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
 

II. Bejelentések: 
 
 
Kraller József képviselő: Javaslom, hogy a két napirendet egyben tárgyaljuk.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A mai ülésre a két kft. ügyvezetője 
megtette a javaslatát. Egy szakvéleményt is kaptunk. A bizottsági ülésen több javaslat, 
észrevétel érkezett az üzemeltetések kapcsán. Elhanzott, hogy készítsünk egy egyenleget, mi a 
jó, mi az amin változtatni kell az üzemeltetéssel kapcsolatban. A bizottság két javaslattal él. 



Jó lenne egységben látni a több ülésen tárgyalt előterjesztéseket. Ezért azokról a jegyző úr és 
a pénzügyi vezető egy áttekinthető összeállítást készítsenek a következő testületi ülésére, 
mindenre kiterjedően. A Vízmű Kft. átalakul, az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak lejár a 
mandátuma ezért azt javasoljuk, hogy a bizottságot bízza meg, hogy a következő ülésre 
tegyen javaslatot az ügyvezető megbízására, valamint a könyvvizsgáló megbízására.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tehát az a bizottság javaslata, készüljön egy összegző 
anyag, melyben kronológiai sorrendben szerepel mindaz, ami az önkormányzat alapításával 
működő két gazdasági társasággal összefügg és kapcsolatos. A határidő június 25. Valamint a 
bizottság terjesszen elő javaslatot az ügyvezető és  könnyvizsgáló személyére.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy egy részletes 
swot analízisnek megfelelő kimutatás készüljön el.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tehát a társaságok fenntartásának működésének az 
előnyeit, hátrányait tartalmazza, összehasonlító elemzésre kerüljön.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Teljeskörű, alapos, pénzügyi alátámasztást kértünk.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Úgy fogadjuk el az időbeli korlátot, hogy teljesíthető 
legyen.  
 
dr. Kormányos László jegyző: Ez egy nagy körültekintést igénylő téma. Az időnek 
elegendőnek kell lennie.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

117/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 

 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
koordinálásával készüljön a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. jelenlegi és jövőbeni működtetése (esetleges megszűntetése, 
összevonása) tárgyában minden részletre kiterjedő, tényszerű, költségekkel alátámasztott swot 
analízist.  
 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
  Szabó Istvánné Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                  Nadabán János Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető 
 
 
 
 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

118/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságot, hogy a soron következő testületi ülésre tegyen javaslatot a Medgyesegyházi 
Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető és a könyvvizsgáló személyére.   
 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

1. számú bejelentés 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
kérem a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A kft. segíti az önkormányzatot 
abban, hogy a projektötletekből projektek valósuljanak meg. A bizottság javasolja a 
szerződéskötést.  
 
Kraller József  képviselő: A 2014-20-as uniós ciklus fejlesztétsi forrásokhoz kapcsolódó 
együttműködéséről van szó a megállapodásban. Látni kell, hogy a kft. a projektek 
előkészítésében feladatot vállal díj nélkül. A díjazása akkor realizálódik, amikor a támogatási 
szerződés aláírásra kerül. Ha az önkormányzat mással íratja meg az ehhez kapcsolódó 
pályázatot, akkor van a kft. felé elszámolási kötelezettsége. A cél, hogy minél jobb pozícióba 
kerüljön az önkormányzat.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

119/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 Program 
pályázataival kapcsolatos projekt-előkészítő és pályázat benyújtására irányuló tevékenység 
elvégzésére a határozat mellékletének megfelelően szerződést köt a Projektfelügyelet 
Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest, Batsányi 
János utca 28-32.). 
Megbízza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a szerződés aláírásával és a szerződési 
együttműködés teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

   
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester  
Határidő:  a szerződés megkötésére 2015. június 30.  
 
 



2. számú bejelentés  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
kérem a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Egy korábbi pályázat, melyre az 
önkormányzat kézfizető kötelezettséget vállalt. Ez alpján a bizottság javasolja az összeg 
megfizetését az alapítvány részére.  
 
Kraller József  képviselő: Az alapítvány a Művelődési Ház alulájának és büféjének 
felújítását valósította meg. Takarékszövetkezeti előfinanszírozása volt, a kifizetési kérelmek 
elhúzódása miatt később került törlesztésre a hitel. Tehát egy olyan beruházás valósult meg 
önkormányzati  segítséggel,  mely  itt  marad  a  településen.  Javaslom,  hogy  az  összeget  az  
alapítvány részére térítsük meg.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

120/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÉSZ-en állunk 
Medgyesegyháza! Alapítvány részére a LEADER program keretében megvalósult projekt, - a 
Művelődési Ház aulájának felújítása - többletköltségei ellentételezésére 317 168 Ft-ot 
megtérít a 2015. évi költségvetés tartalék keret terhére.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
 

3. számú bejelentés 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
kérem a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A korábbi ülésen a testület döntött 
a maradványról, azonban azt nem szavazta meg a testület a felhasználás módját. A bizottság 
javasolja elfogadni a határozati javaslatot.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 
 



121/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi 
115.946.160 forint költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el: 
2014. évi költségvetési maradvány felhasználása 

adatok forintban 
Megnevezés Összeg 

2015. évi eredeti előirányzatban megtervezett pénzmaradvány 50.862.000,- 
A 2014. évi rendkívüli támogatás 2015. évi felhasználása 15.643.772,- 
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati 
saját forrás kiegészítésének támogatása (szennyvízberuházás) 

3.970.250 ,- 

2014. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek 2.117.631 ,- 
2014.évről áthúzódó 2015. évi állami támogatás előlege 9.399.506,- 
Önkormányzati segélyre 3.000.000,- 
Tartalékba helyezés előre nem látható feladatok finanszírozására 30.953.001,- 
Költségvetési maradvány összesen 115.946.160,- 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  dr. Kormányos László jegyző 
 

4. számú bejelentés 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
kérem a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Boldog Otthon Alapítvány 
feladat átvállalásban segítene az önkormányzatnak azzal, hogy a kötelező nyári 
gyermekfelügyeletet alternatív napközis ellátás keretében biztosítná. A bizottság javaslata, 
hogy az önkormányzat vállalja a gyermekek nyári felügyeletének biztosítását a Jókai utcai 
volt óvoda területén. Felkéri a polgármestert és a jegyző urat, hogy ennek a feltételeit 
dolgozzák ki.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

122/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 29-től, 2015. 
augusztus 28-ig meg kívánja szervezni az általános iskolás korú gyermekek nyári 
gyermekfelügyeletét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.  
A napközbeni ellátás helyszínéül a Medgyesegyháza, Jókai u. 2. szám alatti (volt óvoda) 
épületét biztosítja.  
 
Határidő: 2015. június 26.  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



5. számú bejelentés 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
kérem a bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.  

 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az egyesület a civil szervezetek 
pályázatán nyert 300 000 Ft-ot. Ennek a felhasználását kéri a szerződésben módosítani, hogy 
100 000 Ft-ot eszköz beszerzésre tudjon fordítani. A bizottság javasolja a kérelem 
elfogadását.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az egyesület nem támogatást kér, szeretném kiemelni. 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.  

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

123/2015.(VI.16.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesületével, a  69/2015.(III.31) Kt. határozata alapján 2015. május 
22-én megkötött Támogatási Szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
2./ A támogatás célja elsősorban az Egyesület dologi költségeire nyújtott támogatás, továbbá a 
Támogatott működési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése, valamint 
kisértékű eszközbeszerzés.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
 
 
Nagy Attila képviselő: A bánkúti közmeghallgatáson a szennyvízberuházással kapcsolatban 
a Táncsics utca lakóinak kéréseik voltak. Milyen változások történtek?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A beruházás folytatódik, volt ma egy konzultáció, a 
kivitelezők mondták, hgoy a vállalt határidőre kész lesznek. A szennyvíztisztító telep állapota 
miatt aggódunk. Tartottunk egy bejárást, de megnyugtattak minket, hogy az is rendben van. 
20-a után megkezdődik a helyreállítás. Megkötötték a megállapodást az érintett aszfalt 
keverővel. Így fogják ideszállítani az aszfalt anyagot.  
 
Nagy Attila képviselő: Elhangzott, hogy a lakosság képviselőit bevonjuk a tárgyalásokba. Ez 
megtörténik?  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Folyamatosan kommunikálnak a lakókkal. A konkrét 
helyreállítás előtt, főként a Táncsics utcában, ahol nem rongálták meg az útalapot, teljes 
burkolat felújítás lesz. Egy betonréteget fognak az útra helyezni. Erre két rétegben aszfaltot 
fognak felvinni. Ahol megrongálták az útalapot is ott teljes burkolat helyreállítás lesz.  



 
Kraller József képviselő: A témában volt egy közmeghallgatás is. Nem voltak sokan. A 
közmeghallgatáson a Pulzus Plusz Kft. volt jelen, a lakossági fórumon pedig a Bólem Kft. 
Egymásra mutogatás történt. Olyan megnyilvánulások voltak, mely szerint a lakosok 
megelégedésére fognak történni a helyreállítások.   
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Amikor a konkrét helyreállítás megkezdődik, akkor 
értesítjük a lakosokat, a helyszínen lesz konzultáció és részeltesen ismertetni fogják, hogy 
milyen munkanemeket hol és hogyan fognak elvégezni. Mind a három konzorciumi partnert 
feltétlen és egyetemleges felelősség terheli. Ez azt jelenti, mindegy ki követte el a garanciális 
hibát, bármelyikkel megtéríttethető.  
 
Kraller József képviselő: Ismert a testület előtt, hogy a Sportegyesület ilyen helyzetben volt 
2013-ban és mi az az eremény amit magukénak tudhatnak ma. A labdarúgó szakosztály 
megye III-ban első helyezést ért el. Mindenképpen gratulációt kell tolmácsolnom. Nem volt 
hiábavalaó az a támogatás, amit az egyesület felé adtunk.  
Jegyző úrnak szeretném jelezni, úgy gondolom, hogy az Ötv. szerint vizsgálandó feladat, 
hogy a képviselőkre vonatkozóan az összeférhetetlenség kérdése hogyan áll fent. Szerintem 
az önkormányzat 100 %-os tulajdonú Kft-nél dolgozó képviselő mandátuma összeférhetetlen 
maga a képviselőség és a munkakör kérdése. Szeretném, ha a jegyző úr megvizsgálná.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: A DAREH eseti munkabizottsági ülésén vettem részt, 
ahol egy napirendi pont volt. A települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer 
fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat. Módosítani kellett az eljárást lezáró döntést a 
közbeszerzési eljárásban, mivel kifogást emeltek a közbeszerzési eljárás kapcsán. A 
szemléletformálás és a PR feladatok ellátásában is ugyan az a két cég fogja majd ellátni.  
Szeretném kérdezni, van-e már előrelépés a Dózsa utca végén lévő buszmegállóval valamint a 
Dobó utcai járdával kapcsolatban? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A felmérés megtörtént, megnézzük mi áll 
rendelkezésre, mi az amit meg kell venni. Az asztalos közmunkások el tudják készíteni. A 
Dobó utca Vörösmarty utcához közelebb eső részén majdhogy nem ráépítették a járdára az 
átemelőt. Próbáljuk kialkudni, hogy kártérítésként megépítsék a kivitelezők.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:30  
órakor lezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 


