1/2016. (I.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016.
január 26. napjától 2019. január 26. napjáig terjedő időszakra Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat vagyonelemei vonatkozásában a(z) AEGON Magyarország Zrt. (1091
Budapest, Üllői út 1.) biztosító társasággal kíván vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződést kötni.
Felhatalmazza a polgármestert a vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés megkötésére
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Határidő: azonnal
2/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkérni a jegyzőt, hogy
állásfoglalás-kérés céljából forduljon a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályához abban a kérdésben, hogy a képviselőtestület által meghozott határozatok végrehajtása kapcsán milyen ellenőrzési jogköre
van, milyen mértékben kell tartalmi szempontból felülvizsgálnia azokat.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: február 23-i soros képviselő-testületi ülés

3/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja azzal a módosítással, hogy a
251/2015.(XII.15.) Kt. határozatot nem tekinti végrehajtottnak, a felsorolásból kéri a
kivételét.
.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
4/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2015.(X.27.) Kt.
határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal

5/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint.
Medgyesegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. évi
MUNKATERVE

Medgyesegyháza, 2016. január 26.

Elfogadva: a ../2016.(I .26.) Kt. határozattal

2016. február 12.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
rendeletének elfogadása.
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2016.

évi

költségvetései

2016. február 23.

I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

II.

Beszámolók:
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1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója
Előadó: Nyáriné Szlávik Mária elnök
Negra C. Dániel elnök

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető

4. Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

5. Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

III.

Fő napirendek:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök.
rendelet módosítása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitva tartás
meghatározása.
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető

3. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

4. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
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5. Polgármester
szabadságolási tervének elfogadása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

6. Személyi térítési díj rendelet módosítása
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária

2016. március 29.

I.

Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

III.

Fő napirendek:

1. Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2016. április 26.

I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról
Előadó: Almási Levente r. alezr.
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3. Tájékoztató a Medgyesegyházi Bűnmegelőző
Önvédelmi Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Ádám Lajos elnök

Vagyonvédelmi

és

4. Tájékoztató a kintlévőségekről
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2015. december – 2016. február havi
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója
Előadó: Farkas Gyula elnök
III.

Fő napirendek:

1. Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

2. Közbeszerzési statisztika
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

3. 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

2016. május 31. Kihelyezett testületi ülés Bánkúton

I.

Közmeghallgatás

II.

Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
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2. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető

III.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető

IV.

Fő napirendek:

1. Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft 2015. évről szóló Gazdasági
beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető

2. Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2015. évről szóló Gazdasági
beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása
Előadó: Szabó Istvánné ügyvezető

2016. június 28.

I.

Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről.
Előadó: Ádám Tamás falugazdász
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II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. Dél Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2016. március-május havi átruházott
hatáskörben hozott döntések
Előadó: Farkas Gyula elnök

4. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beszámolója
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető

III.

Fő napirendek:

1. Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány szakmai beszámolója
Előadó: Gácsér Béláné elnök

2016. augusztus 30.

I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

II.

Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
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2. Beszámoló a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. II. -2016. I.
félévi
tevékenységéről.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

III.

Fő napirendek:

1. Költségvetési előirányzatok módosítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

2. Kitüntetések adományozása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2016. szeptember 27.

I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
2. Tájékoztató a 2016. év beruházásairól
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

II.
1.

Beszámolók:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2016. június – augusztus havi átruházott
hatáskörben hozott döntések
Előadó: Farkas Gyula elnök
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III.

Fő napirendek:

1. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető

2. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2016. október 25.

I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

II.

Beszámolók:

1. Beszámoló a költségvetés időarányos teljesítéséről.
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

III.

Fő napirendek:

1. Költségvetési előirányzatok módosítása.
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

2016. november 29.

I.

Közmeghallgatás

II.

Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
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Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2. Orvosi ügyeleti ellátás tapasztalatairól
Előadó: ügyeletvezető
III.
1.

IV.

Beszámolók:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
Fő napirendek:

1. Díjtétel rendeletek módosítása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

3. A Medgyesegyházi Kész Kft. 2017. évi üzleti terv koncepciója
Előadó: Szabó Istvánné ügyvezető

4. A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv koncepciója
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető

5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

6. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részvétel
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
2016. december 13.

I.

Tájékoztatók
1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
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2. Tájékoztató a kintlévőségekről
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

II.

Beszámolók:

1.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2.

Szociális és Oktatási Bizottság 2016. szeptember - november havi átruházott
hatáskörben hozott döntések
Előadó: Farkas Gyula elnök

III.

Fő napirendek:

1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

2017. január 31.

I.

Tájékoztatók

1.

II.
1.

III.

A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

Beszámolók:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

Fő napirendek:

1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
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6/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője által a Medgyesegyházi KÉSZ
Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi-gazdasági átvilágításáról szóló jelentés nyomán
készített intézkedési tervet.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
7/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy jogi szakértő bevonásával vizsgálják meg a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi-gazdasági átvilágításának
vonatkozásában készült könyvvizsgálói jelentést, mivel a jelentés megállapításaival
kapcsolatosan felmerülhet bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2015. év előtti tevékenysége során.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

8/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtár intézményét a továbbiakban önálló intézményként kívánja
működtetni. Felhívja a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre
döntéshozatalra készítse elő az intézmény önálló intézményként való működtetéséhez
szükséges előterjesztéseket és a szükséges további intézkedéseket megtegye.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
9/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntési javaslatát. Ennek alapján a „Közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező
konyha üzemeltetésével vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Junior Vendéglátó Zrt.-t (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-31.)
hirdeti ki nyertesként. Felhatalmazza a KÉSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy a Junior
12

Vendéglátó
Zrt.-vel
a
vállalkozói szerződést legkorábban 2016. február 15-i
határidővel, 5 éves időtartamra kösse meg és a szükséges további intézkedéseket
megtegye.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
Határidő: értelem szerint
10/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, haladéktalanul
folytassanak tárgyalásokat a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza
Város Önkormányzatának tulajdonát képező konyha üzemeltetésével vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tevő Junior
Vendéglátó Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-31.) a Konyhán dolgozó
jelenlegi munkavállalók továbbfoglalkoztatását illetően.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
Határidő: azonnal
11/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntési javaslatát. Ennek alapján a „Bérleti szerződés
keretében szélessávú informatikai hálózat üzemeltetése internet, vezetékes telefon és
kábeltelevíziós szolgáltatás biztosítására Medgyesegyháza város közigazgatási
területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Oros-Com Kft-t (székhely: 5900
Orosháza, Nagyatádi u. 43.) hirdeti ki nyertesként. Felhatalmazza a KÉSZ Kft.
ügyvezetőjét, hogy az Oros-Com Kft-vel a bérleti szerződést legkorábban 2016. február
15-i határidővel, 5 éves időtartamra kösse meg és a szükséges további intézkedéseket
megtegye.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
Határidő: értelem szerint
12/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, Kraller József
(5666 Medgyesegyháza, Batthyány u. 2/b) Beke András (5666 Medgyesegyháza, Táncsics u.
32.) valamint Lipták László (5666 Medgyesegyháza, Deák u. 67.) szám alatti lakosok által a
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságukról való lemondását
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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Mitykó

Mihály

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője
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13/2016. (I.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a megüresedett helyekre
az alábbi személyeket választja meg:
Tag:

Grósz Pál Medgyesegyháza, Damjanich u. 54.

Tag:

Jakab Ágnes Medgyesegyháza-Bánkút Dózsa u. 17.

Tag:

Tóth István Medgyesegyháza, Damjanich u. 57.

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2016. január 27. napjától öt éves
időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője

14/2016. (I.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, megbízza a Medgyesegyházi
Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetőjének
Mészárosné Hrubák Mária Katinkát
2016. február 1. napjától öt év időtartamra 2021. január 31. napjáig. Havi
alapilletményét 155.300,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 50.000,- Ft-ban,
határozatlan idejű munkáltatói döntésen alapuló illetményét 34.700,- Ft-ban (mely
összeg a soros lépésekkor az alapilletmény emelkedés összegével csökken), továbbá
60.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményét intézményvezetői megbízásáig,
valamint határozatlan időre szóló szociális ágazatai pótlékát 10.400,- Ft-ban, 2016.
november 30-ig járó kiegészítő ágazati pótlékát 24.472,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
15/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ
Szakmai Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait
elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős:

Dr. Nagy Béla György - polgármester
Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető
melléklet a 15/2016.(I.26.) Kt. határozathoz
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
GONDOZÁSI KÖZPONT
SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

I.
A Szakmai Program III./1.GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS című
fejezete TÖRLÉSRE KERÜL.
II.
A Szakmai Program III./2.Családsegítő Szolgálat című fejezete TÖRLÉSRE
KERÜL.
III.
A Szakmai Program III./2./1. Családsegítő- és Gyermekjóléti
című fejezettel egészül ki.

Szolgálat

3./2.1. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FEDATAI
A család- és gyermekjóléti szolgálat működésének célja a Gyvt. 39. § és 40.§. (2)
bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt.
64. § (4) bekezdése szerinti feladatainak biztosítása.
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

Medgyesegyháza város Békés megye déli részén a mezőkovácsházai kistérségben
található. A településen a 1998. óta működik családsegítés, valamint gyermekjóléti
szolgáltatás. A település szociális szolgáltatásai, így a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás is, 2001. január 1. –től a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási
Központ integrált intézmény keretén belül működnek. A 2016. január 1. napjától
hatályos jogszabályváltozásokat követően, a két szolgáltatás integrációjával létrejövő
Család- és gyermekjóléti szolgálat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási
Központ önálló szakmai egységeként működik.

Az intézmény által biztosított szolgáltatások, tevékenységek:
A szolgáltatás általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és
mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének, családok életvezetési készségeinek
megőrzése érdekében. A szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások
ellátások közvetítésével látja el.
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A fent meghatározott szolgáltatásokon, és tevékenységeken kívül az intézmény a
szakmai jogszabályoknak, és irányelveknek megfelelően:
l
l
l

eleget tesz tájékoztatási, adatvédelmi kötelezettségének,
biztosítja ellátottjai alapvető jogait,
biztosítja ellátottjai érdekvédelmét,

Az intézmény kapacitásai:
A Családsegítő szolgálat működési területének összlakosság száma: 3935 fő.
Az ellátásához biztosított alkalmazotti létszám:

2 fő családsegítő

A SZOLGÁLTATÁS CÉLCSOPORTJÁNAK JELLEMZŐI
Medgyesegyháza demográfiai sajátosságai, ellátási szükségletek
település

lélekszám (fő)

Medgyesegyháza

3935

18 év alatti népesség
(fő)
797

Ellátottak köre, jellemzői:
Medgyesegyháza Békés megye déli részén a Mezőkovácsházai kistérségben található. A
kistérség az ország leghátrányosabb térségei közé tartozik, rendkívül rossz demográfiai
mutatóival, magas munkanélküliségi rátájával, kedvezőtlen infrastrukturális mutatóival.
A térségre jellemző jegyek Medgyesegyháza településen is fellehetőek. A település
lakosságszáma évek óta monoton módon csökken, magas az idős korosztály aránya,
jelentős a fiatal generációk migrációja. Az elöregedő népesség egészségi állapota
fokozatosan romlik, magas az egyszemélyes háztartásban élő rossz egészségi állapotú
idősek aránya.
A településen rendkívül kedvezőtlen a gazdaság és a munkaerőpiac helyzete. A
településen alacsony a stabil egész évben munkalehetőséget biztosító munkáltatók
száma. A vállalkozások jelentős részének alaptevékenysége mezőgazdasági jellegű.
Mindezek miatt a szezonális jellegű támogatott foglalkoztatás jellemzi a települést. Az
elmúlt évek foglalkoztatottsági adatait vizsgálva elmondható, hogy az álláskeresők
jelentős részének a szezonális fogalakoztatás mellett a közmunka az egyetlen lehetőség
a kereső tevékenységre. Mindezek miatt jelentős a szociális kiadások aránya, mely
elvonja a beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges forrásokat.
A fent bemutatott demográfiai és munkaerőpiaci sajátosságokból adódik, hogy a
településen magas a halmozottan hátrányos helyzetű családok, rossz egészségügyi és
szociális állapotú lakosok aránya.
Mindezek miatt a szolgáltatás klienskörének jelentős hányadát a sokproblémás családok
jelentik, melyek esetében gyakran anyagi- életvezetési- gyermeknevelési problémák,
párosulnak deviáns viselkedésformákkal, családi kapcsolati konfliktusokkal.
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Az anyagi- életvezetési problémák a családban
nevelkedő
gyermekek
életminőségére is hatással vannak. A gyermekek esetében észlelt problémák közül
továbbra is az anyagi problémák száma a legmagasabb. Egyre több családban
jelentkeznek megélhetési problémák, melyek általában a szülők munkanélküliségéből,
alacsony iskolázottságából, a tört családokból fakadnak. Az anyagi problémák sok
esetben további problémákat generálnak, így pénzügyi nehézségek mellé gyakran
családi konfliktusok, iskolai problémák, gyermeknevelési nehézségek, életvezetési
zavarok társulnak. Fontos megemlíteni a családokban előforduló működési zavarokat, a
szülők nem megfelelő életmódját, hiszen az ellátott gyermekek családjaiban gyakori
jelenség a szülők italozó életmódja, a gyermekek elhanyagolása, esetenként
bántalmazása. Évek óta jellemző tendencia a magatartás- és teljesítmény zavarok
növekedése, melyek a nyugodt családi légkör hiányából, a szülő- gyermek kapcsolat
felszínessé válásából, és a családi életvezetési zavarokból erednek.
Ellátottak köre, jellemzői:
A szolgáltatás ellátási területe Medgyesegyháza város közigazgatási területe. A
település lakosságszáma 3935 fő.
Az ellátandó célcsoport tartozók köre:
· idősek
· szociálisan hátrányos helyzetű családok, egyének
· aktív korú nem foglalkoztatottak
· hajléktalanok
· krízishelyzetbe került családok, személyek
A településen megjelenő fő problématípusok:
· anyagi-megélhetési problémák
· lelki-és mentális problémák
· alkoholizmus, anyagi problémák
· gyermeknevelési problémák
· tartós betegség
· lakhatási problémák
· munkanélküliség
· családi konfliktus
A szolgáltatás klienskörének jelentős része alacsony jövedelemből él. Az anyagi
megélhetési problémák gyakran magukkal vonják az életvezetési, mentális problémák,
családi konfliktusok kialakulását.
A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI
A feladatellátás szakmai tartalma:
A Család- és gyermekjóléti szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság
szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyobb arányban előforduló
problémákat, azok okait, az egyének és családok helyzetét.
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A biztosított szolgáltatások formái
·
·
·
·
·
·

szolgáltatások közvetítése
tájékoztatás nyújtása: támogatások formáiról, igénybevételük
módjáról, jogokról, érdekképviselet fórumairól stb.
hivatalos ügyek intézésének segítése, támogatása
tanácsadás
szociális információs szolgáltatás
hetente egy alkalommal (hétfői napokon) esti ügyeletet tart 17
óráig

A feladatellátás szakmai tartalma:
1. Tájékoztatás

·
·

szociális és egyéb információs adatok gyűjtése
szülő, gyermek tájékoztatása a gyermek testi-lelki
egészségének biztosításával összefüggő jogokról, ellátásokról
· válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt illetve
magzatot megillető jogokról támogatásokról, ellátásokról
· gyermekét nem vállaló anya tájékoztatása az örökbefogadás
lehetőségéről, joghatásairól, az őt segítő intézmények
szervezetek elérhetőségéről
· az örökbefogadó szülő tájékoztatása az igénybe vehető
támogatásokról, szervezetekről
2. szociális segítő munka keretében biztosított szolgáltatások:
· családban előforduló működési zavarok ellensúlyozásának,
valamint a családban élő gyermek ellátásának gondozásának
segítése
· természetes támaszok feltérképezése bevonása az egyén,
család problémájának megoldásába,
· egyént segítő szolgáltatások, szervezetek megkeresése,
bevonása a problémamegoldás folyamatába
· esetkezelésben együttműködő szolgáltatók, szakemberek
koordinálása
· esetmegbeszélés, esetkonferencia szervezése
· esetkezelés eredményességének értékelése
· közreműködés a válsághelyzetben lévő várandós anya
problémáinak rendezésében
3. Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítésének keretén belül a
szolgáltatás
· folyamatosan
figyelemmel
kíséri
a
veszélyeztető
körülményeket, a ellátások iránt fellépő szükségleteket
· együttműködik a területén működő szolgáltatókkal,
szervezetekkel
· segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében
· segíti a várandós anyát szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz
való hozzáférésben
· segíti a gyermeket és családját az átmeneti gondozáshoz való
hozzájutásban
· segítő tevékenységével közreműködik az átmeneti gondozást
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4.

5.

6.
7.

kiváltó
körülmények megszüntetésében
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok hatásainak
enyhítése érdekében a szolgáltatás
· szabadidős közösségi programokat szervez
· kezdeményezi oktatási- kulturális- és egyéb szervezeteknél
prevenciós szabadidős és közösségi programok szervezését
A szolgáltatás biztosítja a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést.
Ennek keretében az alábbi tevékenységek kerülnek biztosítására:
· ügyintézés segítése
· tájékoztatás jogi képviselet lehetőségéről
· környezettanulmány készítése
A szolgálat feladatainak teljesítése során együttműködik a Család-és
Gyermekjóléti Központtal.
Gyermek testi- értelmi-érzelmi- és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztető
tényezők észlelése esetén a szolgálat javaslatot tesz hatósági intézkedésre.

A szolgáltatás fenti feladatait az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett
látogatások, illetve a Szolgálatnál folytatott segítő munkaformák útján valósítja meg. A
szolgáltatás biztosításáról az intézményvezető és a kliens együttműködési
megállapodást köt.
Az együttműködési megállapodás tartalma:
· az igénybevevő személyes adatai, elérhetősége
· az eset kezelését végző családsegítő neve, elérhetősége,
· az igénybevevő nyilatkozatát arról, hogy tájékoztatást kapott a
szolgáltatás elemeiről, tartalmáról, feltételeiről, az intézmény
által vezetett nyilvántartásokról, a panaszjog gyakorlásának
módjáról
· az igénybevevő nyilatkozatát az együttműködés szándékáról
· annak tudomásul vételét, hogy az igénybevevő köteles a
személyi nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni, jogosultsági
feltételeiben, adataiban történt változásokat bejelenteni
A szolgáltatás szakmai tevékenységének dokumentálása a szakmai jogszabályokban
meghatározott Esetnaplóban, Forgalmi naplóban történik. A dokumentáció vezetése a
családsegítők feladata.
Biztosított szolgáltatások rendszeressége:
A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásai a Medgyesegyháza közigazgatási területén élő
rászorulók részére az alábbi ügyfélfogadási rend szerint érhetőek el:
Hétfő:
7.30-12.00
Kedd:
13.00-16.00
Szerda:
7.30-12.00
Csütörtök:
13.00-16.00
Péntek:
7.30-13.00
A pszichológiai tanácsadás időpontja szerda 13.00-15.00
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A pszichológiai tanácsadáson a kliensek fogadása
alapján történik.

előzetes

időpont

egyeztetés

Kliensek fogadásának helye munkanapokon:
Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
5666. Medgyesegyháza
Luther u. 1.
AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK , MEGSZŰNÉSÉNEK MÓDJA
A szolgáltatás igénybevételének módja:
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
Térítési díj
A szolgáltatás igénybevételéért nem kell térítési díjat fizetni.

IV.
A Szakmai program III./4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FEJEZETÉNEK
a szolgáltatás célja feladatai című részében az intézmény által biztosított
szolgáltatások, tevékenységek cím alatti szövegrész a következőre változik:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást kell nyújtani.
V.
A Szakmai program III./4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FEJEZETÉNEK
a feladatellátás szakmai tartalma módja a biztosított szolgáltatások formái című
részében a feladatellátás szakmai tartalma, gondozási tevékenységek cím alatti
szöveg a következőre változik:
A feladatellátás szakmai tartalma, gondozási tevékenységek:
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást
kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosított szolgáltatások:
- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést (takarítás az
életvitelszerűen használt helyiségekben, mosás, vasalás)
- a háztartási tevékenységben való közreműködést (bevásárlás,
segítségnyújtás az ételkészítésben, étkezések előkészítésében, mosogatás,
ruhajavítás, vízhordás, tüzelő behordás kályhához, hó eltakarítás,
jégmentesítés, kísérés)
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítését.
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Személyi gondozás keretében biztosított szolgáltatások:
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és
fenntartását,(információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, családdal,
ismerősökkel való kapcsolttartás segítése, aktív szabadidős programok
segítése, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében)
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését (mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
ágyazás, ágyhúzás, inkontinens betegek tesfelületeinek kezelése, ápolása,
haj, -szőrzet-, fog- és -protézis ápolása, köröm- és bőrápolás, folyadékpótlás.
étkezetetés, mozgatás ágyban, decubitus prevenció, felületi sebkezelés,
gyógyszeradagolás, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás- vércukor
mérés, hely- és helyváltoztatás segítése, gyógyászati segédeszköz
beszerzésben való közreműködés, kényelmi-gyógyászati segédeszköz
használatának segítése, karbantartása, háziorvosi terápia követése)

VI.
A Szakmai program III./4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FEJEZETÉNEK
a feladatellátás szakmai tartalma módja a biztosított szolgáltatások formái című
részében a feladatellátás szakmai tartalma, gondozási tevékenységek cím alatti
szövegben „a napi szakmai tevékenység dokumentálása gondozási naplóban
történik” mondat helyébe a következő mondat kerül:
A napi szakmai tevékenység dokumentálása tevékenység naplóban történik.
VII. A Szakmai program III./4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FEJEZETÉNEK
az ellátás igénybevételének módja című részben „az intézmény vezetője az
intézményi jogviszony létesítését megelőzően az alábbiakról gondoskodik:”
felsorolás kiegészül a következő ponttal:
·

megállapítja, hogy az ellátást igénylő esetében szociális
segítés, vagy személyi gondozás indokolt

VIII. A Szakmai program A Szakmai program IV. Az ellátottak és személyes
gondoskodást végzők jogai című fejezet ellátottak speciális jogai cím alatti szöveg
kiegészül az alábbiakkal:
Gyermekjogi képviselő:
Fogadó óra:

Vetési Csilla
- minden hónap második csütörtök 13-15 óráig
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Központ
5600 Békéscsaba Degré u. 59.
- minden hónap első péntek 1330-tól 1430-ig
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
5700 Gyula Jókai u.30.
Elérhetőségek: vetesi.csilla@obdk.hu
20/489-96-26
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IX.
A Szakmai program V. Más Intézményekkel
fejezetében a felsorolás kiegészül az alábbi ponttal:
·

való

együttműködés

Család- és gyermekjóléti Központtal

X.
A Szakmai program VIII. Intézményre vonatkozó szakmai információk
című fejezetében „az intézmény személyi feltételei, létszáma:” felsorolásból a
következő pontok törlésre kerülnek:
- Gyermekjóléti Szolgálat
- Családsegítő Szolgálat
- Háziorvosi szolgálat
A felsorolás kiegészül a következő ponttal:
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: családsegítő – szakvizsgázott szociális munkás
1 fő
- mentálhigiéné prevenció specialista
1 fő
- takarító
1 fő

XI.
A Szakmai program 1. számú mellékletének a Szervezeti ábra 1.
Családsegítő Szolgálat és 2. Gyermekjóléti Szolgálat pontja törlésre kerül. A
Szervezeti ábra új 2/a. ponttal egészül ki:
2./a. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat : családsegítő – szakvizsgázott szociális
munkás
1 fő
- mentálhigiéné prevenció
specialista
1 fő
- takarító
1 fő
A szervezeti ábra egészségügyi alapellátásokra vonatkozó felsorolásából háziorvosi
ellátásból törlésre kerül a következő:
orvosírnok 1 fő
körzeti ápoló 1 fő
X. A Szakmai program 2. számú Megállapodások című mellékletének 2/1. házi
segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás 3. Az
intézmény által biztosított szolgáltatások tartalma című pontja az alábbira
változik:
1. Az intézmény által biztosított szolgáltatások tartalma:
A szolgáltatás igénybevételét megelőzően elkészített gondozási szükséglet felmérés
eredménye alapján az intézmény házi segítségnyújtás keretén belül az Ön részére
biztosított szolgáltatás a következő:
-

személyi gondozás

-

szociális segítés

-

szociális segítés és személyi gondozás
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A házi segítségnyújtás tevékenységei

és résztevékenységei

Szociális segítés keretében:
-

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a
tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:
-

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás
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-

- a háziorvos írásos rendelésén
alapuló terápia követése (a tevékenység
elvégzéséhez való kompetencia határáig)

XI. A Szakmai program 2. számú Megállapodások című melléklete új 2/6.
Együttműködési
megállapodás
Család
és Gyermekjóléti Szolgáltatás
igénybevételére megállapodással egészül ki:
2/6.
Iktatószám: …......................
Nyilvántartási szám:....................
Együttműködési megállapodás
Család-és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére
Amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási
Központ, mint szolgáltatást nyújtó – képviseletében eljáró személy: Mészárosné
Hrubák Mária intézményvezető (továbbiakban: Szolgáltatásvezető),
másrészt:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes
képviselő,

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
(továbbiakban törvényes képviselő) mint Ellátott vevő között, az alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel:
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Esetfelelős családsegítő neve:
Családsegítő elérhetősége: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. , Tel.: 06-68/440062/129, Tel/fax: 06-68/400-327. E-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu;

1. Az szolgáltatás igénybevételéről
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:
___________
Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 20__ év _________ hó _____ napjáig.
Az ellátás időtartama határozatlan idejű.
A szolgáltatás biztosítása folyamatos.
Mint ellátást igénybevevő nyilatkozom arról, hogy a szolgáltatást nyújtóval
együttműködni szándékozom.
2. A Család-és gyermekjóléti szolgáltatás által biztosított szolgáltatások
tartalma
A Család- és gyermekjóléti szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság
szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyobb arányban előforduló
problémákat, azok okait, az egyének és családok helyzetét.
A biztosított szolgáltatások formái
·
·
·
·
·
·

szolgáltatások közvetítése
tájékoztatás nyújtása: támogatások formáiról, igénybevételük
módjáról, jogokról, érdekképviselet fórumairól stb.
hivatalos ügyek intézésének segítése, támogatása
tanácsadás
szociális információs szolgáltatás
hetente egy alkalommal (hétfői napokon) esti ügyeletet tart 17
óráig

A szolgáltatás tartalma, elemei

8. Tájékoztatás:
·
·

szociális és egyéb információs adatok gyűjtése
szülő, gyermek tájékoztatása a gyermek testi-lelki
egészségének biztosításával összefüggő jogokról, ellátásokról
· válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt illetve
magzatot megillető jogokról támogatásokról, ellátásokról
· gyermekét nem vállaló anya tájékoztatása az örökbefogadás
lehetőségéről, joghatásairól, az őt segítő intézmények
szervezetek elérhetőségéről
· az örökbefogadó szülő tájékoztatása az igénybe vehető
támogatásokról, szervezetekről
9. szociális segítő munka keretében biztosított szolgáltatások:
· családban előforduló működési zavarok ellensúlyozásának,
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valamint
a családban élő gyermek ellátásának
gondozásának segítése
· természetes támaszok feltérképezése bevonása az egyén,
család problémájának megoldásába,
· egyént segítő szolgáltatások, szervezetek megkeresése,
bevonása a problémamegoldás folyamatába
· esetkezelésben együttműködő szolgáltatók, szakemberek
koordinálása
· esetmegbeszélés, esetkonferencia szervezése
· esetkezelés eredményességének értékelése
· közreműködés a válsághelyzetben lévő várandós anya
problémáinak rendezésében
10. Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítésének keretén belül a
szolgáltatás
· folyamatosan
figyelemmel
kíséri
a
veszélyeztető
körülményeket, a ellátások iránt fellépő szükségleteket
· együttműködik a területén működő szolgáltatókkal,
szervezetekkel
· segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében
· segíti a várandós anyát szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz
való hozzáférésben
· segíti a gyermeket és családját az átmeneti gondozáshoz való
hozzájutásban
· segítő tevékenységével közreműködik az átmeneti gondozást
kiváltó körülmények megszüntetésében
11. A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok hatásainak
enyhítése érdekében a szolgáltatás
· szabadidős közösségi programokat szervez
· kezdeményezi oktatási- kulturális- és egyéb szervezeteknél
prevenciós szabadidős és közösségi programok szervezését
12. A szolgáltatás biztosítja a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést.
Ennek keretében az alábbi tevékenységek kerülnek biztosítására:
· ügyintézés segítése
· tájékoztatás jogi képviselet lehetőségéről
· környezettanulmány készítése
13. A szolgálat feladatainak teljesítése során együttműködik a Család-és
Gyermekjóléti Központtal.
14. Gyermek testi- értelmi-érzelmi- és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztető
tényezők észlelése esetén a szolgálat javaslatot tesz hatósági intézkedésre.
A szolgáltatás fenti feladatait az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett
látogatások, illetve a Szolgálatnál folytatott segítő munkaformák útján valósítja meg.
3. Jogosultsági feltételekről
A Család-és gyermekjóléti szolgálat önkéntességen alapuló, térítésmentes
szolgáltatásait a Medgyesegyháza közigazgatási területén élő, bejelentett, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetik igénybe.
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4. Adatok
szolgáltatásáról, adatváltozások bejelentéséről
Az ellátott köteles a jogszabályban meghatározott intézményi nyilvántartásokhoz
adatokat szolgáltatni.
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a
személyazonosító adatokban beállt változásról 15 napon belül a Szolgáltatásvezetőt
értesíteni.

5. Panaszok kezeléséről
Az Ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával a szolgáltatást vezetőjéhez
fordulhat. Szolgálatvezető neve, elérhetősége:
Mészárosné Hrubák Mária
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.
Tel.: 06-68/440-062/129, Tel/fax: 06-68/400-327.
E-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu
Amennyiben a szolgáltatás vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon
belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen
tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az
ellátott a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez
fordulhat vagy/és panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti.
A terület ellátottjogi képviselője és elérhetőségei:
Hőhn Ildikó
Levelezési cím: 5700 Gyula, Pf: 292.
Tel.: 06-20/489-95-81.
E-mail: hohn.ildiko@obdk.hu.
Önkéntes ellátottjogi képviselő: Valastyán Pálné tel.: 06-20/489-96-46.
6. Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései
alapján nyilvántartja. Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően
titkosan kezeli.
A szolgáltató az szolgáltatást igénybevevő személy adatait „a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról” szóló 266/2006.(XI.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
rögzíti az országos, elektronikus nyilvántartásba.
7. Egyéb rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
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Alulírott, Ellátott, illetve kötelezett kijelentem,
hogy
a
biztosított
szolgáltatás tartalmáról, elemeiről, feltételeiről; az intézmény által vezetett, rám
vonatkozó nyilvántartásokról; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi
képviselőről és elérhetőségéről; az adatszolgáltatásról és adataimban, valamint a
jogosultsági
feltételekben
történő
változásokra
vonatkozó
bejelentési
kötelezettségemről a tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. Továbbá
együttműködési szándékomról nyilatkozatot tettem.
Alulírott, Ellátott, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát
átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

_________________________, 20……______ hónap ____ napján.

________________________________
_____________________________
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

A szolgáltatás vezetője

P.H.

_______________________
______________________________
Tartásra kötelezett személy

esetfelelős családsegítő

XII. A Szakmai program 5. számú az intézmény 5. számú mellékletében az
intézmény SZMSZ-ének III. A Gondozási Központ Szervezeti felépítése című
fejezetében az Irányítása alá tartozik felsorolásból törlésre kerülnek az alábbiak:
1. Családsegítő Szolgálat
2. Gyermekjóléti Szolgálat
A felsorolás új 2/a. ponttal egészül ki:
2./a.
Család-és
Gyermekjóléti
Szolgálat

XIII. A Szakmai program 5. számú mellékletében az intézmény SZMSZ-ének IV.
A Gondozási Központ feladata felsorolásból törlésre kerülnek az alábbiak:
3. Családsegítő Szolgálat
4. Gyermekjóléti Szolgálat
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2./a.
Család-és
A felsorolás új 2/a. ponttal egészül ki:
Gyermekjóléti Szolgálat: A szolgáltatás a Gyvt. 39.§ (2) (3)(4) bekezdése, 40.§-a
valamint Sztv. 64.§-a szerinti szolgáltatásokat biztosítja.
A 8. Egészségügyi alapellátások cím a.) pontja a következőre módosul:
a.) háziorvosi alapellátás: Vállalkozó háziorvosok által kerül biztosításra
XIV. A Szakmai program 5. számú mellékletében az intézmény SZMSZ-ének IV.
mellékletért képező szervezetei ábra 1. Családsegítő Szolgálat és 2. Gyermekjóléti
Szolgálat pontja törlésre kerül. A Szervezeti ábra új 2/a. ponttal egészül ki:
2./a. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat : családsegítő – szakvizsgázott szociális
munkás
1 fő
- mentálhigiéné prevenció
specialista
1 fő
- takarító
1 fő

A szervezeti ábra egészségügyi alapellátásokra vonatkozó felsorolásából háziorvosi
ellátásból törlésre kerül a következő:
orvosírnok 1 fő
körzeti ápoló 1 fő

16/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
hozzájárul a gázenergia csoportos versenyeztetéséhez, egyúttal felkéri Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 39N050533589000K; 39N050532072000U
POD azonosítóval rendelkező fogyasztási helyekre kössön szerződést a Sourting
Hungary Kft. Magyar Energia Közbeszerzési Közösség képviselőjével
Felelős:
Szabó Istvánné Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. Ügyvezetője
Határidő: azonnal
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17/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Greenexion Tanácsadó Kft. által kiállított SZA00023/2015. sorszámú 505.460 Ft értékű
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
részére
az
ivóvíz-közműhálózat
vagyonértékelésének felülvizsgálatáról szóló számla kifizetését engedélyezi.
Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
Határidő: azonnal
18/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége által alapított TÖOSZ TŰZZOMÁNC
EMLÉKLAPJA kitüntetésre, TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE
kitüntetésre,
TÖOSZ ARANYGYŰRŰJE kitüntetésre nem kíván javaslatot tenni.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége küldöttgyűlését.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
19/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat által alapított
„Elnöki elismerés” kitüntető díjra nem kíván javaslatot tenni.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatalt.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
20/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét megtárgyalta.

az

Országos

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei, és a kötelezően ellátandó feladatokra
tekintettel nem támogatja a kérelmet.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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21/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város
Önkormányzata és a Projektfelügyelet Kft. (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.)
között létrejött keretszerződés alapján, a Vidékfejlesztési Programban nevesített és
előkészítés alatt álló projektötleteket és azok költségeit tartalmazó 2. számú mellékletet
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
22/2016. (I.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza, Dózsa
u. 2. szám (510/2hrsz.) alatti ingatlan 100 m2-es üzlethelyiség bérletére vonatkozó,
2008. május 29. napján kelt bérleti szerződés 2. pontjára való tekintettel - 2 hónapos
felmondási idővel történő felmondásához 2016. január 30. napjával 2016. március 31-i
hatállyal hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László műszaki ügyintéző
25/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal

dr. Nagy Béla György sk.
sk.
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző
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melléklet a 25/2016.(II.12.) Kt.

A

határozathoz

B

C

D

E

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

1
2
3
4
5
6

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás
2016
2017
2018
2019
Megnevezés
Helyi adók
76 314 76 314 76 314 76 314
Osztalék, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok bírságok
2 522 2 522 2 522 2 522
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
11 778 11 778 11 778 11 778
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen
90 614 90 614 90 614 90 614

7
8
9
10
11 Saját bevétel 50 %-a
45 307 45 307 45 307 45 307
12
13 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett átvállalt kölcsön, és annak
14
tőketartozása
15 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16 Adott váltó
17 Pénzügyi lízing
18 Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
19 kötelezettség
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
20
terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
21
22 Kamatfizetési kötelezettség
Összes tárgyévet terhelő fizetési
23
kötelezettség
0
0
0
0
24
Helyi önkormányzat adósságot
45
45
45
45
keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső
307
307
307
307
25 határa 50 %-os korlát
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26/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó
bevezetését követően a befolyt és az állami támogatással növelt adó összegének 41%-át
vállalja átadni Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület részére működési támogatásként
a desztinációval kapcsolatos turisztikai feladatok ellátása érdekében 2023. december 31.
napjáig.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
27/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 20142020 időszakban a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete által a Turisztikai szervezetek
(TDM) fejlesztése című, GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázattal átfedő turisztikai
fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP 1.2.1 és a TOP 6.1.4. felhívások keretében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező nyilatkozatot
aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Nagy Béla György sk.
sk.
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző
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melléklet a 27/2016.(II.12.) kt.

határozathoz

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Nagy Béla György polgármester, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
képviseletében nyilatkozom, hogy a 2014-2020 időszakban a Jövő Építők TDM Kh.
Egyesülete által a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című, GINOP-1.3.4-15
kódszámú pályázattal átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP
1.2.1 és a TOP 6.1.4. felhívások keretében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. 02. 15.

…………………………………………..
dr. Nagy Béla György
polgármester

28/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. beolvadásával a Medgyesegyházi Vízmű
Közhasznú Nonprofit Kft-be.
A képviselő-testület felkéri a társaságok felügyelőbizottságait, hogy a társaságok
egyesülését a soron következő testületi ülésig írásban véleményezzék.
A képviselő-testület felkéri a társaságok ügyvezetőit, hogy a soron következő testületi
ülésre terjesszék elő az egyesülésre irányuló kérelmeiket, megjelölve az átalakulás
fordulónapját, illetőleg tegyenek javaslatot (akár közösen is) könyvvizsgáló személyére,
aki az átalakulás fordulónapjára elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket
ellenőrzi.

Felelős:

dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Szabó Istvánné ügyvezető
Mitykó Mihály ügyvezető
Határidő: a következő soros képviselő-testületi ülés
36
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29/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy három
éves időtartamra, 2016. február 15. napjától 2019. február 16. napjáig Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat ivóvíz- és szennyvízhálózatának biztosítását az AEGON
Magyarország Zrt. (1091 Budapest, Üllői u. 1.) biztosító társasággal kívánja megkötni.
Felelős:

dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Határidő: azonnal
30/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, módosítani kívánja
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat
mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 2016. február 26.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Nagy Béla György sk.
sk.
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző
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1. sz. melléklet
A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK

4. sz. módosítása
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87.
§-ban kapott felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási
megállapodást (továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
Előzmények:
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.)
NGM rendelettel megállapított rendelkezésekre tekintettel a szükséges módosításokat a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásánál is végre kell hajtani.
1.

2.

A Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás melléklete
lép.
A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
fennmaradnak.

3.
4.

Jelen módosítás 2016. március 1. napján lép hatályba.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Medgyesegyháza, 2016. február 9.
Aláírás külön íven
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal
hagyták jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Almáskamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzatának
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Jóváhagyó határozat száma:

Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagykamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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melléklet
A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
011130
011210
041140
041231
041232
041233
041236
041237
045120
072112
081043
082044
082091
091140
091220
092120
098022
101222
102031
102032
104060
107053
107080
107090

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
31/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, módosítani kívánja a
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását a határozat
mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 2016. február 26.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző
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melléklet a 30/2016.(II.12.) Kt.

határozathoz

A MEZŐKOVÁCSHÁZA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
2. sz. módosítása
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a 2014. március 12. napján kelt társulási megállapodást
(továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
Előzmények:
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM
rendelettel megállapított rendelkezésekre tekintettel a szükséges módosításokat a
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnál (röviden: Társulás) is végre kell
hajtani.
1. A Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás melléklete lép.
2. Jelen módosítás 2016. március 1. napján lép hatályba.
11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Medgyesegyháza, 2016…………………………………
Aláírás külön íven
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Jóváhagyó határozat száma:

32/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy mezőgazdasági művelési tevékenység céljára, a STARTMUNKA programban történő
részvétel biztosításához a Bánkút belterület 1785. hrsz. 1786., hrsz. 1787. hrsz., valamint
1776. hrsz. ingatlanok Önkormányzat által történő bérleti szerződés megkötéséhez szükséges
intézkedések megtételére, különös figyelemmel a pályázati dokumentációnak való
megfelelésre, nyilatkozatok megtételére, bérleti díj egyeztetés útján történő megállapítására,
valamint a szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
33/2016. (II.12.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

34/2016. (II.23.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. évi
polgármesteri keret felhasználásáról készített beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
35/2016. (II.23.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
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Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
36/2016. (II.23.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért a …JövőD DélBékésben épül… program célkitűzéseivel és törekvéseivel, támogatja azok megvalósulását.
Részt kíván venni az alakulóban lévő „a…JövőD Dél-Békésben épül” Egyesület munkájában,
ezért felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására, majd a belépési
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
40/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvodába történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2016.április 25-26. (hétfő-kedd)
8.00 órától 17.00 óráig
Helye: Medgyesegyháza, Varázserdő Óvoda Hősök u. 2.
Felhatalmazza a polgármestert a közlemény, hirdetmény kibocsátására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
41/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvodába javaslatát figyelembe véve egyetért azzal, hogy az óvodai nyári szünet időpontja az
alábbiak szerint legyen meghatározva:
- Bánkút, Kossuth utca 12.
- Medgyesegyháza, Hősök u. 2.

2016. augusztus 01.- 12.
2016. augusztus 15-26-ig.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
42/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvodában a 2015-2016. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő
túllépését.
Határidő:értelem szerint
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető
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43/2016. (II.23.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy Béla György
polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „2016. évi szabadság
ütemezése” című melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

44/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi
Református Egyházközség tulajdonában álló, Medgyesegyháza 145. hrsz.-ú, 1566 m2 területű,
„lakóház, udvar, intézményi épület” megnevezésű, természetben a Medgyesegyháza, Luther
u. 6. sz. alatt található volt templom és parókia épület megvásárlásához. Az ingatlan vételára
bruttó 2.700.000.- Ft, amely vételár a pályázati forrásokkal kapcsolatos beruházások
megvalósítására elkülönített összegből kerül kiegyenlítésre.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az ingatlanon lévő templom
épületét a jövőbeni használat során csak olyan célra használja, hasznosítja, amely semmilyen
módon nem ellentétes az abban korábban gyakorolt hitéleti tevékenység alapelveivel.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: 2016. március 31.

45/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Cg. 04-09-011783 /
egyedüli tagja a mai napon:
1/. Döntött arról, hogy a társaság a mai naptól a 2013. évi V. tv. /Ptk./ rendelkezéseivel
összhangban működik tovább.
2/. Egyidejűleg elhatározta a társaság 500.000 Ft-os befizetett jegyzett tőkéjének 3.000 000
Ft-ra történő felemelését.
A törzstőke felemelt részét, azaz 2.500 000 Ft-ot az alapító 3 napon belül köteles a társaság
bankszámlájára utalással rendelkezésre bocsátani törzstőke-emelés jogcímén.
3/. Az alapító felhatalmazza a polgármestert a társaság létesítő okiratának a jelen határozat
szerinti módosítása aláírására.
A képviselő testület úgy döntött, hogy a fenti összeget a KÉSZ Kft. 2016. évi működési
támogatása terhére biztosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
46/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Cg.04-09-011783/
- a továbbiakban: beolvadó társaság - egyedüli tagja a társaság felügyelőbizottságnak írásbeli
véleményezése alapján:
1/. Egyetért a társaság azon átalakulási szándékával, amely szerint a társaság egyesül a szintén
egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal
/Cg.04-09-09438/ - a továbbiakban: átvevő társaság - . Az átalakulás módja: egyesülés.
Az egyesülés akként történik, hogy a társaság beolvad az átvevő társaságába, amely beolvadás
cégbejegyzésével a beolvadó társaság a cégjegyzékből törlése kerül, míg az átvevő társaság
ettől kezdődően egyben mint a beolvadó társaság jogutódja működik tovább.
2/. Az alapító az átalakulás fordulónapját 2016. március 31. napjában határozza meg.
3/. Az alapító a fentiek alapján felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az átalakulási /
egyesülési / tervet, illetve az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály
által meghatározott – okiratokat a fenti fordulónappal legkésőbb 2016. április 30. napjáig
készíttesse el.
4/. Az alapító az elkészítendő vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérlegtervezetek ellenőrzésére kijelöli a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaságot /Cg. 04-09-011151, 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II/10./, a könyvvizsgálói
tevékenység ellátásáért személyesen felelős: Csáki Sándorné / an: XXXXXXXXXXXX /
XXXXXXXXXXXXXXX alatti lakos.
5/. Társaságban munkavállalói érdekképviselet nem működik, egyesülés GVH jóváhagyásra
nem szorul.
6/. Az átalakulásra vonatkozóan a 2013. évi V. tv. /Ptk./ illetőleg az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról rendelkező 2013. évi CLXXVI. tv. rendelkezései
az irányadóak.
7/. Az átalakulási / egyesülési / terv és mellékletei elfogadásáról az alapító ún. végleges döntő
határozatát a fordulónaptól számított 3 hónapon belül köteles meghozni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabó Istvánné ügyvezető
47/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a Medgyesegyházi Vízmű
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság/ Cg.04-09-009438 /
- a továbbiakban: átvevő társaság - egyedüli tagja a társaság felügyelőbizottságnak írásbeli
véleményezése alapján:
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1/. Egyetért a társaság azon átalakulási szándékával, amely szerint a társaság egyesül a szintén
egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
/Cg.04-09-011783/ - a továbbiakban: beolvadó társaság - . Az átalakulás módja: egyesülés.
Az egyesülés akként történik, hogy a társaságba beolvad a beolvadó társaság, amely
beolvadás cégbejegyzésével a beolvadó társaság cégjegyzékből törlése kerül, míg az átvevő
társaság ettől kezdődően egyben mint a beolvadó társaság jogutódja működik tovább.
2/. Az alapító az átalakulás fordulónapját 2016. március 31. napjában határozza meg.
3/. Az alapító a fentiek alapján felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az átalakulási /
egyesülési / tervet, illetve az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály
által meghatározott – okiratokat a fenti fordulónappal legkésőbb 2016. április 30. napjáig
készíttesse el. A beolvadással létrejövő jogutód átvevő társaság vagyonleltár -, illetőleg
vagyon mérleg-tervezeteit is el kell egyidejűleg készíteni.
4/. Az alapító az elkészítendő vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérlegtervezetek ellenőrzése kijelöli a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaságot /Cg. 04-09-011151, 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C.II/10./, a könyvvizsgálói
tevékenység ellátásáért személyesen felelős: Csáki Sándorné / an: XXXXXXXXXXXXX /
XXXXXXXXXXXXXXXX alatti lakos.
5/. A társaságban munkavállalói érdekképviselet nem működik, az egyesülés GVH
jóváhagyására nem szorul.
6/. Az átalakulásra vonatkozóan a 2013. évi V. tv. /Ptk./ illetőleg az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról rendelkező 2013. évi CLXXVI.tv. rendelkezései
az irányadóak.
7/. Az átalakulási / egyesülési / terv és mellékletei elfogadásáról az alapító ún. végleges döntő
határozatát a fordulónaptól számított 3 hónapon belül köteles meghozni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető
48/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2016.(I.26.) Kt. határozatát
az alábbiak szerint módosítja: A Medgyesegyháza, Dózsa u. 2. szám (510/2hrsz.) alatti
ingatlan 100 m2-es üzlethelyiség bérletére vonatkozó, 2008. május 29. napján kelt bérleti
szerződés 2. pontjára való tekintettel - 2 hónapos felmondási idővel történő felmondásához
2016. május 1. napjával 2016. június 30-i hatállyal hozzájárul.
A 22/2016.(I.26.) Kt. határozat egyéb rendelkezései változatlanok.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László műszaki ügyintéző
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49/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Seres István (XXXXXXXXXXXXXX) bérlővel határozott időre létrejött
mezőgazdasági művelési tevékenység céljára kötött bérleti szerződést felmondja és a
szükséges további intézkedéseket azonnali hatállyal megtegye, különös figyelemmel a
pályázati dokumentációnak való megfelelésre, nyilatkozatok megtételére, valamint az
elszámolásra.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal

50/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16., Cg. 04-09003599) taggyűlésének, hogy a társaság ügyvezetőjének 2016. március 26. napjától 2021.
március 26. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra
Daróczi László,
(született: XXXXXXX., anyja neve: XXXXXXX)
XXXXXX, XXXXXXXX szám alatti lakost
válassza meg. Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A
képviselő-testület javasolja a társaság taggyűlésének, hogy az ügyvezető megbízási díját havi
bruttó 70.000 ,- Ft összegben állapítsa meg.
A képviselő-testület javasolja a társaság taggyűlésének, hogy az ügyvezető megbízási
szerződését és a munkaszerződését a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
A képviselő-testület javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a társasági szerződés 10./ pontja
harmadik bekezdésében 2016. március 26-i hatállyal a „hiteles cégaláírási nyilatkozatának”
szövegrészt „ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának” szövegre módosítsa.
A képviselő-testület javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a társasági szerződés 10./ pontja
hatodik bekezdésének első mondatát 2016. március 26-i hatállyal az alábbiak szerint
módosítsa:
„Az ügyvezető megbízatása 2016. év március hó 26. napjától kezdődően 2021. év március hó
26. napjáig tart.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket
képviselje.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értesítésre azonnal
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51/2016. (II.23.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
határozott, elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
A Képviselő-testület egyidejűleg a 39/2016. (II.23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint

53/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Striffelné Csernok Emese, (5666
Medgyesegyháza, Árpád u. 4/b. szám alatti lakos) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem
önkormányzati képviselői bizottsági tagságáról való lemondását 2016. március 31. napjával
tudomásul veszi.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
Határidő: azonnal

54/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
nem önkormányzati képviselő bizottsági tagjának
Molnár József 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5. szám alatti lakost megválasztja 2016.
április 1. napjától.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
Határidő: értelem szerint.
55/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyarország Kormánya által meghirdetett VP-67.4.1.1-16. kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére” 1.
célterületre az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi
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funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia
hasznosítását célzó fejlesztésre vonatkozóan, maximum 50 millió Ft támogatási összegben.
A beruházás megvalósításának helyszíne: 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 5. szám alatti volt
óvoda intézményi terület.
A fejlesztés megvalósítása esetén a maximum 50 millió Ft-ot meghaladó költséget, a
szükséges mértékű önerőt az önkormányzat vállalja a 2016/17. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a további
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
56/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyarország Kormánya által meghirdetett VP-67.4.1.1-16. kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére”, 2.
célterületre Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett
épület, épületek, épületrészek külső felújítására vonatkozóan, maximum 50 millió Ft
összegben.
A fejlesztés megvalósítása esetén a maximum 50 millió Ft-ot meghaladó költséget, a
szükséges mértékű önerőt az önkormányzat vállalja a 2016/17. évi költségvetés terhére.
A beruházás megvalósításának helyszíne: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 6. szám alatti
lakóház, udvar, és intézményi terület. megnevezésű ingatlan.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a további
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
57/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.1.15 kódszámú
„Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című megjelent pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítési munkáinak
lebonyolítására, a szükséges további intézkedések megtételére.
Az előre becsült, tervezett pályázati összeg 500 000 000.-Ft.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
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58/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1-1.3-15 kódszámú
„Helyi gazdaságfejlesztés” kódszámú pályázati felhívásra.
A benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan a projekt előkészítési tevékenységekre –a
közbeszerzés lebonyolításának kivételével – beérkezett árajánlatokat megvizsgálva, értékelve
mindhárom ajánlat érvényes.
A legkedvezőbb ajánlat a Projektfelügyelet Kft. (1163 Budapest, Batsányi János u.28-32.)
részéről érkezett a vállalási díj a bruttó bekerülési költség 5 %-a.
Az elvégzendő tevékenységek a következők:
- szükséges előzetes tanulmányok elkészítése
- szükséges tervek készítése
- az adott projekt vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzése
A konkrét bruttó bekerülési költség még nem ismert az előre tervezett összeg 110 millió Ft.
A pályázat célja agrárlogisztikai (piac) fejlesztés.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére vonatkozó
szerződés megkötésére, aláírására a legkedvezőbb árajánlatot adó Projektfelügyelet Kft-vel.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal

59/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-2.1.2-15 kódszámú
„Zöld város kialakítása” című megjelent pályázati felhívásra.
A pályázat beadáshoz szükséges javasolt beavatkozási akcióterület a következő:
5666 Medgyesegyháza Dózsa Gy. utca a Kossuth tértől kezdődően a Deák F. utcáig, majd a
Deák F. utca a Petőfi utcáig, folytatólagosan a Petőfi utcával befordulva a Hősök utcán a
Szondy 2-8 és 1 -1/C házszámok valamint a Gárdonyi utca az un. kissorompóig tovább a
Zsilinszky utca és a Rákóczi utca Zsilinszky utcától Kossuth térig haladó szakaszával
körbehatárolt terület.
A település a felhívásra vonatkozólag lehatárolt kerettel rendelkezik, melynek összege bruttó
220 millió Forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat előkészítési munkáinak
lebonyolítására, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal

51

60/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 kódszámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című megjelent pályázati felhívásra.
A tervezett fejlesztések az un. egészségügyi központot, illetve a Bánkúti orvosi rendelőt
érintenék.
Az előre becsült, tervezett pályázati összeg 500.000.000.-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat előkészítési munkáinak
lebonyolítására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
61/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal és a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerekkel a TOP-5.2.1-15 kódszámon
megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”
pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló
konzorciumi megállapodás aláírására, a pályázat előkészítési munkáinak lebonyolítására és a
pályázat benyújtására.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
62/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal mint konzorciumi partnerrel a TOP-3.1.1-15
kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezéssel megjelent pályázati
felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló
konzorciumi megállapodás aláírására, a pályázat előkészítési munkáinak lebonyolítására és a
pályázat benyújtására.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
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63/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP-6-7.4.1.116. kódszámú, 1. célterület, „az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló
közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése”, „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés”, pályázat írására és a pályázattal kapcsolatos kifizetési
kérelmek elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel,
-

A pályázat elkészítése, beadása internetes felületen: 100 000 Ft + ÁFA
Vállalkozói díj: az elnyert támogatás 5 % + ÁFA, (melyet a támogató okirat
kézhezvételekor esedékes megfizetni)

összegben a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel (5663 Medgyesbodzás, Külterület
013/20.) köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
64/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP-6-7.4.1.116. kódszámú, 1. célterület, „Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a
fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása”, „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés”, pályázat írására és a pályázattal kapcsolatos kifizetési
kérelmek elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel,
-

A pályázat elkészítése, beadása internetes felületen: 100 000 Ft + ÁFA
Vállalkozói díj: az elnyert támogatás 5 % + ÁFA, (melyet a támogató okirat
kézhezvételekor esedékes megfizetni)

összegben a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel (5663 Medgyesbodzás, Külterület
013/20.) köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
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65/2016. (III.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
66/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok
Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Nyáriné Szlávik Mária elnök
67/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Negrea Dániel elnök
68/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2015. évi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a
- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület
- Boldog Otthon Alapítvány
- Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség
- Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány
- Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
vonatkozásában elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
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69/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Beregrákosi Református
Egyházközség részére, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete által
nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
70/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2015. december 01.-től 2016. február 29.-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
71/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2015. évi
tevékenységéről beszámolóját az alábbi módosítással elfogadja:
A beszámoló 3. oldalán, a személyi feltételekén a védőnői szolgálat intézményegységnél az
álláshelyek számát adminisztrációs hiba miatt 1 főről két főre kéri javítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
72/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda házirendjének 3.3, 3.5, 3.8, 4.2, 4.4 pontjainak a mellékelt tájékoztató levél szerinti
módosításával egyetért.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné óvodavezető
Határidő: azonnal
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73/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Módosító Okiratát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal

74/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal

75/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai
Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György - polgármester
Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
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75/2016.(III.30.) Kt. határozat melléklete:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
GONDOZÁSI KÖZPONT
SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Szakmai Program III./2./1. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat című fejezetében a
Szolgáltatás célja feladatai című részben az intézmény által biztosított szolgáltatások rész
kiegészül az alábbiakkal:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapvető feladata a Medgyesegyházán élő szociális és
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek,
családok életvezetési képességének javítása és megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladatunk továbbá a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, családjaik
életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés problémák megoldása, krízishelyzetbe
került egyének, és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.
A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szolgáltatás a következőket
biztosítja a település lakosai részére:
- a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő és jelzőrendszer
működtetése,
- szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás,
- ügyintézésben való segítségnyújtás,
- szociális segítő munka (családgondozás),
- környezettanulmány készítése felkérésre,
- szabadidős programok szervezése,
- adományok gyűjtése, szétosztása (ruha-, játék-, élelmiszer, és egyéb)
- telefonálási, faxolási és fénymásolási lehetőség biztosítása,
- szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés,
- szünidei szabadidős programok biztosítása
- mentálhigiénés- pszichológiai- és életvezetési tanácsadás biztosítása
A fenti szolgáltatások biztosítása során a legfontosabb alapelvünk a prevenció, a humánus
odafordulás, az empátia, előítélet mentesség, az önkéntes együttműködés, a komplex
problémamegoldás, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a személyi-, emberi- és
gyermeki jogok védelme és maximális tiszteletben tartása.
A III./2.1. számú fejezet A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A
BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI című részében a feladatellátás szakmai
tartalma cím a felsorolást követően az alábbiakkal egészül ki:
A fenti feladatok megvalósítása érdekében, a Szolgálat tájékoztatást nyújt
társadalombiztosítási- és családtámogatási ellátásokról, a helyben és más szolgáltatóknál
igénybe vehető szolgáltatásokról ellátásokról, a pénzbeli és természetben nyújtott
szolgáltatásokról. Munkatársaink segítséget nyújtanak a fentiek igénybe vételéhez szükséges
nyomtatványok kitöltésében és az ügyintézésben.
A szociális segítő tevékenység keretén belül biztosított szolgáltatások:
Ø Eseti tanácsadás: A szolgáltatás a rendszeres segítségnyújtást nem igénylő
családok egyének számára biztosított életvezetési- mentálhigiénés- és egyéb
tanácsadási tevékenységet foglalja magában.
Ø Egyéni esetkezelés: Az egyének, családok életvezetési képességeinek
megőrzésére irányuló folyamat, mely sok esetben intenzív segítő
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kerül
megvalósításra. A szolgáltatás a kliens és a segítő együttes együttműködése
során valósul meg, a kliens szükségleteinek, helyzetének felmérését követő,
problémamegoldó stratégiák meghatározásával, kidolgozásával. A segítő
folyamat során történő együttműködésről a szolgáltatást végző és a kliens
minden esetben megállapodást köt. Egyéni esetkezelés családlátogatások,
illetve a Szolgálatnál történi egyéni segítő beszélgetések, és egyéb segítő
tevékenységek útján valósul meg. Az egyéni esetkezelés történhet önkéntes
igénybevétel, jelzőrendszeri jelzés alapján (alapellátás) illetve hatósági
intézkedés alapján. Hatósági intézkedés hatására induló segítő tevékenység
esetén, a Szolgálat családsegítője a Család- és Gyermekjóléti Központ által
elkészített egyéni nevelési- és gondozási tervben meghatározott azon
feladatokat látja el, melyek megvalósításába segítő szakemberként
megjelölésre került. Amennyiben az alapellátás keretében történő
családgondozás nem jár eredménnyel, vagy a szülő, illetve a gyermek nem
működik együtt a családsegítővel a problémamegoldása érdekében, úgy a
családsegítő javaslatot tesz a gyermek védelembevételére, a család – és
gyermekjóléti központnak.

A családban keletkező működési- gyermeknevelési nehézségek, zavarok kezelésére, a családi
konfliktusok megelőzésére, illetve hatékony kezelésére a szolgáltatás életviteli –
gyermeknevelési- mentálhigiénés- valamint családi kapcsolatot javító tanácsadást biztosít.
Az anyagi nehézségekkel küzdő családok megsegítése érdekében a Szolgálat adományokat
gyűjt a településen, melyek évente több alkalommal szétosztásra kerülnek a rászorulók
részére.
A Szolgálat heti 2 órában pszichológia tanácsadást biztosít, mely előzetes időpont egyeztetést
követően vehető igénybe.
A kliensek az alábbi problémák kezeléséhez kérheti a pszichológus segítségét:
- családi és párkapcsolati problémák, válás
- gyermeknevelési kérdések (magatartási és tanulási problémák, tanulástechnikai tanácsok)
- hangulatzavarok (szorongásos és depresszív tünetek, szükség esetén ideggondozóba
irányítás pszichiátriai vizsgálat, valamint szorongásoldó és antidepresszáns gyógyszer felírása
céljából)
- életviteli és anyagi problémák, a munkanélküliség nehézségei
- veszteség feldolgozás, patológiás gyász megsegítése
- addikciók (alkohol, gyógyszer és drogfüggőség), családtagok támogatása
Észlelő- és jelzőrendszer működtetése:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a jogszabályokban meghatározott feladatai teljesítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő- és jelzőrendszert működtet.
A jelzőrendszer működtetése során figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek,
személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, a helyi szükségleteket, szociális problémákat,
a hatósági intézkedést igénylő eseteke alakulását.
A Szolgálat fogadja a jelzőrendszer tagját képező személyek és intézmények bármely
gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését, és a probléma jellegéhez, a
veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében. A jelzést tevőt tájékoztatja a problémamegoldás folyamatáról, a jelzés
kivizsgálásáról.
A jelzőrendszer helyi tagjai:
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- Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ
Védőnői Szolgálat
- Egészségügyi szolgáltatók (felnőtt- és gyermek háziorvosok)
- Medgyesegyházi Rendőrörs
Az észlelő- és jelzőrendszer működtetése érdekében a Szolgálat évente 6 alkalommal
szakmaközi megbeszélést szervez a jelzőrendszer tagjai részére. A jelzőrendszer működéséről
február 28.-ig éves tanácskozást szervez a Szolgálat, ahol értékelésre kerül a jelzőrendszer
szakmai hatékonysága. Az éves értékelés tapasztalatai alapján március 31.-ig a Szolgálat
intézkedési tervet készít.
A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos tevékenységek
koordinálása a települési jelzőrendszeri felelős feladata.
Feladata továbbá:
- a beérkezett jelzésekről és azok alapján a megtett intézkedésekről heti rendszerességgel
jelentést készíteni a család- és gyermekjóléti központnak,
- a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést
szervez,
- éves szakmai tanácskozást szervez és tart, valamint éves jelzőrendszeri intézkedési tervet
készít.
A III./2.1. számú fejezet AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK , MEGSZŰNÉSÉNEK
MÓDJA főcím alatt A szolgáltatás igénybevételének módja rész kiegészül:
Az önkéntes igénybevétel mellett a szolgáltatás biztosítása indulhat a jelzőrendszer tagjainak,
illetve állampolgári jelzések miatt is. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai, valamint egyének is
jelzéssel élhetnek intézményünk felé, amennyiben veszélyeztetettséget tapasztalnak. Jelzés
esetén a Szolgálat családsegítője felveszi a kapcsolatot a családdal a jelzés valóságtartalmának
kivizsgálása, a veszélyeztetettség feltárása érdekében. Amennyiben a családsegítő a
szolgáltatás biztosítását szükségesnek látja, felajánlja az alapellátás biztosítását. Súlyos
veszélyeztetető körülmények esetén, hatósági intézkedést kezdeményez.
A szolgáltatás igénybevétele hatósági kötelezés alapján is történhet, ilyen esetben a Szolgálat
családsegítője azokat a feladatokat látja el a család segítésében, melyek megvalósításában a
gyermek egyéni gondozási- nevelési terve őt jelöli meg segítő szakemberként.
A III.2/1. számú fejezet kiegészül
AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI főcímmel
AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI
Ellátottak jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni szükségletei
alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

Az ellátottak speciális jogai:
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l
l
l
l
l

Akadálymentes környezet biztosítása
Állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
Információkhoz, személyével összefüggő adatokhoz való hozzáférés biztosítása
Személyi autonómiájának önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása
Társadalmi integráció biztosítása

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat,
méltóságukat
- Munkájukat elismerjék
- a munkavégzéshez a megfelelő körülményeket.

emberi

Etikai kérdések
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez
fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti.
2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért
felelősséggel tartozik.
4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az
intézmény gondozottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet.
5. A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója munkáját a
Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően köteles végezni.
6. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály
kötelezi.
7. Tudományos célt szolgáló közlést, csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az
érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.
8. Az intézmény dolgozója a hivatali tevékenysége során tudomására jutott információkat
személyes céljaira nem használhatja fel.
A Szakmai Program III./3. ÉTKEZTETÉS című fejezetében A FELADATELLÁTÁS
SZAKMAI TARTALMA MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI főcím alatt,
az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások formái című részben:
a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. helyett, a JUNIOR Vendéglátó Zrt. szöveg
kerül.
A III.3. ÉTKEZTETÉS című fejezet kiegészül
GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI főcímmel

AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES

AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI
Ellátottak jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni szükségletei
alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
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-

megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

Az ellátottak speciális jogai:
l
l
l
l
l

Akadálymentes környezet biztosítása
Állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
Információkhoz, személyével összefüggő adatokhoz való hozzáférés biztosítása
Személyi autonómiájának önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása
Társadalmi integráció biztosítása

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi
méltóságukat
- Munkájukat elismerjék
- a munkavégzéshez a megfelelő körülményeket.
Az ápolás-gondozás munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek
minősülnek.

Etikai kérdések
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez
fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti.
2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért
felelősséggel tartozik.
4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az
intézmény gondozottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet.
5. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály
kötelezi.
6. Tudományos célt szolgáló közlést, csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az
érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.
A III.4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS című fejezet kiegészül AZ ELLÁTOTTAK ÉS
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI főcímmel
AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI
Ellátottak jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni szükségletei
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-

alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

Az ellátottak speciális jogai:
l
l
l
l
l

Akadálymentes környezet biztosítása
Állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
Információkhoz, személyével összefüggő adatokhoz való hozzáférés biztosítása
Személyi autonómiájának önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása
Társadalmi integráció biztosítása

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi
méltóságukat
- Munkájukat elismerjék
- a munkavégzéshez a megfelelő körülményeket.
Az ápolás-gondozás munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek
minősülnek.
Etikai kérdések
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai
személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő
figyelembevételével végezheti.
2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért,
mulasztásért felelősséggel tartozik.
4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója az intézmény gondozottjával tartási, életjáradéki és örökösödési
szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított
1 évig nem köthet.
5. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére
jogszabály kötelezi.
6. Tudományos célt szolgáló közlést, csak oly módon történhet, hogy a közlés
alapján az érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.
A III.5. IDŐSEK KLUBJA című fejezet kiegészül AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI főcímmel
AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI
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Ellátottak jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni szükségletei
alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

Az ellátottak speciális jogai:
l
l
l
l
l

Akadálymentes környezet biztosítása
Állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
Információkhoz, személyével összefüggő adatokhoz való hozzáférés biztosítása
Személyi autonómiájának önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása
Társadalmi integráció biztosítása

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi
méltóságukat
- Munkájukat elismerjék
- a munkavégzéshez a megfelelő körülményeket.
Az ápolás-gondozás munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek
minősülnek.
Etikai kérdések
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez
fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti.
2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért,
mulasztásért felelősséggel tartozik.
4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
az intézmény gondozottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a
gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem
köthet.
5. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére
jogszabály kötelezi.
6. Tudományos célt szolgáló közlést, csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján
az érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni
A III.6. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS című fejezet kiegészül AZ
ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI főcímmel
AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI
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Ellátottak jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni szükségletei
alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

Az ellátottak speciális jogai:
l
l
l
l
l

Akadálymentes környezet biztosítása
Állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
Információkhoz, személyével összefüggő adatokhoz való hozzáférés biztosítása
Személyi autonómiájának önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása
Társadalmi integráció biztosítása

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi
méltóságukat
- Munkájukat elismerjék
- a munkavégzéshez a megfelelő körülményeket.
Az ápolás-gondozás munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek
minősülnek.
Etikai kérdések
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez
fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti.
2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért
felelősséggel tartozik.
4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az
intézmény gondozottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet.
5. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály
kötelezi.
6. Tudományos célt szolgáló közlést, csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az
érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.

64

A Szakmai Program III. 7. IDŐSEK
OTTHONA című fejezete kiegészül AZ
ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI főcímmel
AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI
Ellátottak jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni szükségletei
alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

Az ellátottak speciális jogai:
l
l
l
l
l

Akadálymentes környezet biztosítása
Állapotfenntartás lehetőségeinek megteremtése
Információkhoz, személyével összefüggő adatokhoz való hozzáférés biztosítása
Személyi autonómiájának önrendelkezésének tiszteletben tartása, biztosítása
Társadalmi integráció biztosítása

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
- Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi
méltóságukat
- Munkájukat elismerjék
- a munkavégzéshez a megfelelő körülményeket.
Az ápolás-gondozás munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek
minősülnek.
Etikai kérdések
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai
személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő
figyelembevételével végezheti.
2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért,
mulasztásért felelősséggel tartozik.
4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója az intézmény gondozottjával tartási, életjáradéki és örökösödési
szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított
1 évig nem köthet.
5. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére
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jogszabály kötelezi.
6. Tudományos célt szolgáló közlést, csak oly módon történhet, hogy a közlés
alapján az érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.

Az ápoló és gondozó személyzet magatartási szabályai és titoktartási kötelezettsége
Általános elvárások:
·
·

·
·

A személyzetnek külső megjelenésére, személyi higiénéjére kiemelt figyelmet
kell fordítania.
Az ápolást, gondozást végző dolgozóknak munkájuk végzése során a következő
tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzenek: jó megfigyelőkészség, empátia,
szakismeret, megbízhatóság, pontosság, rugalmasság, udvariasság, tapintat,
pártatlanság, önfegyelem, pozitív hozzáállás.
Az ápoló gondozó személyzet eredményes munkájának alapfeltétele saját
egészsége. Mindezért a személyzet számára előírt orvosi alkalmassági
vizsgálatokon való megjelenés, a vizsgálatokon való együttműködés kötelező.
Ha a személyzet fertőző betegségek tüneteit észleli önmagán, köteles azonnal
jelezni munkahelyi felettesének. Fertőző betegségben szenvedő munkatársa az
intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet.

Szakmai követelmények:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Az ápoló gondozó személyzet munkáját az intézmény szabályzataiban és a munkaköri
leírásokban foglaltak, valamint a szakma általános elvei alapján kell, hogy végezze.
Egészségügyi tevékenységet csak az adott munkafolyamat elvégzésére megfelelő
szakképesítéssel rendelkező dolgozó végezhet.
Sürgős szükség esetén az egészségügyi képesítéssel rendelkező dolgozó- időponttól és
helytől függetlenül – az adott körülmények között tőle elvárt módon és a rendelkezésre
álló eszközöktől függően arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a
szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség
fennállását vélelmezni kell (1997. évi CLIV. törvény 125.§).
Az ápoló-gondozó személyzet az intézmény ellátási kötelezettségére tekintettel, a
folyamatos ellátás érdekében – a munkáltató rendelkezése szerint (a Munka
törvénykönyve, illetve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltakkal
összhangban) rendkívüli munkaidőben is köteles munkaköri feladatainak ellátására.
Az ápolás-gondozás során a gondozott korának, egészségi és pszichés állapotának
(fogyatékosságának) megfelelő ellátást, „csak” indokolt mértékű segítséget kell
nyújtani.
Alapkövetelmény, hogy a gondozó személyzet a gondozottakat név szerint ismerje,
kívánságuk szerint szólítsa.

Tájékoztatási kötelezettség
1. Az ápoló-gondozó személyzet köteles előírás szerint tájékoztatni a gondozott
állapotának változásáról az intézmény vezető ápolóját/gondozóját, illetve orvosát/
szakorvosát.
2. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 106. §-ban
meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek a szabályzatokban, illetve munkaköri
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leírásban foglaltak szerint kell eleget tenni.
3. Egészségi állapotáról maga a gondozott, valamint hozzátartozója /gondnoka jogosult
tájékoztatást kérni. Az ápoló-gondozó személyzet csak általánosságban adhat
felvilágosítást (hangulat, aktivitás, alvás, étvágy, általános közérzet, várható
gyógykezelés, vizsgálat), egyéb kérdésekben az érdeklődőt az orvoshoz kell irányítani.
A cselekvőképes gondozott hozzátartozóinak tájékoztatására vonatkozó nyilatkozatát
tiszteletben kell tartani.
4. A gondozott halála bekövetkezésének hírét csak előírt módon (általában
meghatározott szövegű távirat formájában), az arra feljogosított személy közölheti. Az
elhunyt gondozott hozzátartozóival való találkozás során a személyzet minden tagja
Titoktartási kötelezettség
1. Az intézmény dolgozóját a gondozott és hozzátartozói egészségi állapotával-, családi-,
vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény
vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül
attól, hogy az információkat milyen módon ismerte meg.
2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett
cselekvőképes gondozott felmentést adott, vagy ha jogszabály adatszolgáltatási
kötelezettséget ír elő.
A Szakmai Program IV. fejezetének címe AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAI helyett
PANASZKEZELÉS ÉRDEKVÉDELEM lesz.
A fejezetből törlésre kerülnek az alábbi címekhez tartozó szövegrészek:
Az ellátottak jogai
Ellátottak speciális jogai
Ellátást végzők jogai
Az ápoló és gondozó személyzet magatartási szabályai
A Szakmai Program V. MÁS INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS című fejezete
kiegészül az alábbiakkal:
Az intézmény integrált szerkezete lehetővé teszi az ellátottak szükségleteinek hatékony
felmérését, az egyéni igényeknek, szükségleteknek megfelelő gondozási forma kiválasztását,
valamint az egyes szolgáltatási formák közötti átjárhatóságot. Az intézményegységek a
hatékony munkavégzés és a szükségletekhez igazodó hatékony segítségnyújtás érdekében
rendszeresen kapcsolatot tartanak egymással. A kapcsolattartás információk rendszeres
cseréjével, munkahelyi megbeszélések, fórumok szervezésével, közös rendezvények
lebonyolításával történik.
A VIII.INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZAKMAI INFORMÁCIÓK című fejezet az
alábbiakkal egészül ki:
Az intézmény dolgozóinak folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása érdekében éves
továbbképzési terv készül. A szakmai továbbképzések mellett, az intézmény biztosítja a
szolgáltatásban dolgozók részére a szakmai konferenciákon, szakmai napokon való részvétel
lehetőségét. A szakmai felkészültség megőrzése érdekében az intézmény belső képzéseket
szervez a szolgáltatások dolgozói részére. A dolgozók lelki egészségének megőrzése, a kiégés
megelőzése érdekében az intézmény biztosítja a szupervízió lehetőségét.
A Szakmai Program 2. számú mellékletének 2/2. Étkeztetés igénybevételére vonatkozó
megállapodás 3. pontjában a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. szöveg helyére
- a JUNIOR Vendéglátó Zrt. kerül
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A Szakmai Program 2. számú mellékletének 2/2. Étkeztetés igénybevételére vonatkozó
megállapodás 4. Térítési díj fizetése című pontjában az ételadag lemondására vonatkozó
mondat az alábbira változik:
Amennyiben a szolgáltatást betegség vagy más ok miatt az igénybevevő nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást az Idősek Klubja klubvezetőjének a távolmaradást megelőző
munkanapon legkésőbb délelőtt 8.30 óráig be kell jelentenie.
76/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (I.24.) számú határozatával elfogadott,
2012. január 25. napján hatályba lépett Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és
az előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester,
dr. Kormányos László jegyző

1. melléklet a 76/2016. (III.30.) sz. Kt. határozathoz
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) bekezdésének előírása alapján az alábbi
közbeszerzési szabályzatot alkotja:
1. Alapelvek
1.1. A szabályzat a Kbt. 2.§-ában megfogalmazottakkal összhangban a következő
alapelvekre épül:
1.1.1. törvényesség,
1.1.2. a verseny tisztasága,
1.1.3. átláthatóság,
1.1.4. nyilvánosság,
1.1.5. esélyegyenlőség,
1.1.6. egyenlő bánásmód,
1.1.7. jóhiszeműség és tisztesség,
1.1.8. joggal való visszaélés tilalma,
1.1.9. hatékony és felelős gazdálkodás.
1.2. A szabályzat célja: rögzítse a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, a
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, Intézményei közbeszerzéseivel kapcsolatos
feladatokat, közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjét.
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1.3. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező –
árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és
szolgáltatási koncesszió (a továbbiakban: közbeszerzés) megrendelésére, amelyek
vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok
azt kötelezővé teszik és az ajánlatkérő személye a következők közül kerül ki:
1.3.1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat,
1.3.2. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal,
1.3.3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Intézményei.
2. Az ajánlatkérő jogállása (személyi hatály)
Az ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles betartani a Kbt. és a
közbeszerzési szabályzat előírásait. Az ajánlatkérő jogállásának jogszabályi alapja a
Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja.
3. A szabályzat tárgyi hatálya
3.1. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzésre, építési beruházásra,
építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére és szolgáltatási koncesszióra,
amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt.-ben
rögzített értékhatárt. Az értékhatárokkal kapcsolatos információ a Közbeszerzési
Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Közbeszerzési Hatóság Elnökének
tájékoztatói között található meg.
3.2. A közbeszerzés tárgyainak (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió) pontos meghatározását a
mindenkor hatályos közbeszerzési törvény tartalmazza.
4. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése
4.1. A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az
adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt.
17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni.
Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az
opcionális rész értékét is bele kell érteni.
4.2. A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást
megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélkül
induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó
megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.
4.3. Az értékhatárokat szervezeti szinten kell értelmezni. Ha a költségvetési szerv
központból és tőle földrajzilag teljesen elkülönült szervezeti egységből áll, akkor is
egy költségvetési szervként kell kezelni.
4.4. A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.
4.4.1. Az előkészítéssel kapcsolatos felelősségi körében az ajánlatkérő köteles a
becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak
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eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú
módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló,
részletes építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
5. A közbeszerzési eljárás feltételei
5.1. Alapvető feltétele bármely közbeszerzés megindításának, hogy az ajánlatkérő
rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, vagy az arra
vonatkozó ígérvénnyel (pl.: támogatási szerződés), vagy valamely fajta biztosítékkal,
hogy a szerződés időpontjában az anyagi fedezete rendelkezésre fog állni. (Például:
pályázatot nyújtott be támogatás elnyerésére, azaz várhatóan a szükséges anyagi
fedezet rendelkezésre fog állni.) Amennyiben a fedezet rendelkezésre állása még
kétséges (pl.: pályázat elnyerése esetén), akkor az eljárást megindító hirdetményben,
vagy közvetlen megküldésű ajánlattételi felhívásban hivatkozni kell a Kbt. 53.§ (6)
bekezdésére.
5.2. A fedezet rendelkezésére állásának biztosításáról társulási tanácsi határozatot kell
hozni. A fedezet rendelkezésére állásának biztosítására elfogadható az éves
közbeszerzési tervről szóló társulási tanácsi határozat is, amennyiben megemlíti, hogy
a pályázat terhére megvalósítandó közbeszerzési eljárások kivételével a többi eljárás
fedezetére a szükséges forrás rendelkezésre áll. A társulási tanácsi határozatnak
tartalmaznia kell az anyagi fedezet összegéről és rendelkezésre állásának időpontjáról
szóló döntést.
5.3. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült
értékére tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az
eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag
megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az ajánlatkérő a
becsült értéket a 4.5. pont szerint külön vizsgálni és dokumentálni köteles.
5.4. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai
uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése
esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió
forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. Építési beruházás esetén a
beszerzés tárgya szerinti szakértőként kizárólag az építési beruházás tárgyában az
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adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy
járhat el.
6. A közbeszerzési igények tervezése
6.1. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a jegyző a
költségvetési év elején – a Kbt. 42.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján legkésőbb
a tárgyév március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
6.2. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület jogosult jóváhagyni és elfogadni, mely
képviselő-testületi jóváhagyás a tervben szereplő közbeszerzési eljárások
megindításáról való döntés egyben.
6.3. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet
folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
változás merült fel. Ezekben az esetekben a képviselő–testületnek a közbeszerzési
tervet módosítania kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a
módosítás indokát is.
6.4. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a jegyző felelős.
6.5. A közbeszerzési tervet – a Kbt. 42.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján
legalább 5 évig – meg kell őrizni.
6.6. A közbeszerzési terv megőrzéséért a jegyző a felelős.
6.7. A közbeszerzési tervben rögzíteni kell:
6.7.1. A tervezett közbeszerzések megnevezését
6.7.2. A tervezett közbeszerzések tárgyát
6.7.3. A tervezett közbeszerzések megvalósításának tervezett időpontját
6.7.4. A tervezett közbeszerzés pénzügyi forrását
6.8. A közbeszerzési terv nyilvános.
7. Engedélyek
A közbeszerzési eljárás elindításához az is szükséges, hogy az önkormányzat
rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződéshez szükséges engedélyek (pl. építési engedély).
8. Hatáskörök, feladatok
8.1. A közbeszerzési eljárás megindításáról a képviselő-testület dönt a közbeszerzési
terv elfogadásával, illetve módosításával, minden egyéb az eljárást érintő kérdésben az
ajánatkérő nevében eljáró és döntést hozó személy a polgármester, aki tehát többek
között dönt az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elfogadásáról, illetve a közbeszerzési eljárás eredményéről, a nyertes ajánlattevő
személyéről. A közbeszerzési eljárások jogszabály szerinti előkészítéséért,
lefolytatásáért, dokumentálásáért, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés
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teljesítéséért a Polgármester felelős. A polgármester munkáját az alább felsorolt
személyek segítik.
8.2. A jegyző feladatai
8.2.1. A közbeszerzési eljárást árubeszerzés, építési beruházás, építési
koncesszió, szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió egészére,
vagy részeire lehet meghirdetni. A közbeszerzés megkezdésekor a jegyző
intézkedési kötelezettsége az alábbiakra terjedhet ki:
8.2.1.1. A közbeszerzési feladatokkal megbízott előadó (témafelelős)
kijelölése
8.2.1.2. Javaslattétel a polgármester felé közbeszerzési szakértő, egyéb
szakértő megbízására, amely részletesen tartalmazza a szakértők adott
eljárásban ellátandó feladatait
8.2.1.3. Aláírt megbízási szerződéssel a közbeszerzési szakértő, egyéb
szakértő bevonása az eljárásba
8.2.1.4. Az ellenőrzést végző személy kijelölése (aki a közbeszerzési
feladatokkal megbízott előadó, a közbeszerzési szakértő és más
szakértő által elkészített közbeszerzési anyagokat tartalmilag és
formailag leellenőrzi)
8.2.1.5. Meghívásos, vagy tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre
felhívni kívánt szervezetek kijelölése tekintetében javaslattétel a
polgármester számára,
8.2.1.6. Az értékelés szempontjának meghatározása a gazdaságilag
legelőnyösebb
ajánlat
kiválasztásához
(legalacsonyabb
ár,
legalacsonyabb költség, legjobb ár-érték arány)
8.2.1.7. A közbeszerzési eljárás becsült értékének vizsgálatáról készült
dokumentáció rendelkezésre állásáért, javaslattétel a polgármester
részére a becsült érték meghatározását végző szakértő személyére
vonatkozóan
8.2.1.8. gondoskodik a közbeszerzési eljárások dokumentálásáról - azok
előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig - írásban
vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén e törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan.
8.3. Közbeszerzési feladatokkal megbízott előadó
8.3.1. A közbeszerzési feladatokkal megbízott előadó feladata – közbeszerzési
szakértő igénybevétele nélkül lebonyolított közbeszerzési eljárások esetén – a
Kbt. szerinti hirdetmények (előzetes tájékoztató, éves összegzés) elkészítése,
lebonyolítása
8.3.2. Az előkészítési időszakban a közbeszerzési feladatokkal megbízott
előadó felelős:
8.3.2.1. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok
rendelkezésre állásáért
8.3.2.2. A közbeszerzési dokumentumok időben történő rendelkezésre
állásáért, a bíráló bizottsággal történő leegyeztetéséért, az ellenőrzést
végző személy általi ellenőrzéséért, véglegesítéséért
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8.3.2.3.
A Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti
tájékoztatásáért, a részére szükséges iratok megküldéséért
8.3.2.4. Az eljárást megindító felhívás hirdetményben történő
megjelentetéséért, a felhívást kiegészítő dokumentumok megfelelő
példányszámban való rendelkezésre állásáért
8.3.2.5. A közbeszerzés technikai lebonyolításáért és a külső
kapcsolattartásért (ajánlattevők, közbeszerzési szakértő, Közbeszerzési
Értesítő szerkesztősége)
8.3.2.6. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű,
térítésmentes közzétételéért a gazdasági szereplők számára az
ajánlatkérő honlapján.
8.3.3. A végrehajtás (közbeszerzés lefolytatása) időszakában a közbeszerzési
feladatokkal megbízott előadó felelős:
8.3.3.1. Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) érkeztetéséért és
őrzéséért
8.3.3.2. A ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásának
megszervezéséért
8.3.3.3. A konzultáció ás helyszíni bejárás lebonyolításáért
8.3.3.4. Az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a
szerződéskötéssel és az eljárás lezárásával összefüggő adminisztrációs
jellegű feladatok (pl. a bíráló bizottság ülésének megszervezése, a
nyertes személyének jóváhagyatása, eredményhirdetés megszervezése
és lebonyolítása, külső levelezések) bonyolításáért, az eljárás
dokumentumainak rendszerezett formában történő tárolásáért
8.3.3.5. A megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kíséréséért
a teljesítésig, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
dokumentálásáért. Ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni
azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési
eljárásban az értékelés során az ajánlatkérő figyelembe vett, valamint
minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
9. Ellenőrzés
9.1. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a
belső ellenőrzéssel megbízott szervezet (személy) hatáskörébe tartozik.
9.2. A közbeszerzést ellenőrző személy látja el a közbeszerzési feladatokkal megbízott
előadó és a külsős szakértők által elkészített valamennyi közbeszerzési anyag tartalmi
és formai ellenőrzését.
9.3. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás
szempontjainak előkészítésére, valamint azok érvényesítésére az elbírálás során.
9.4. A felügyeleti ellenőrzések keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a
közbeszerzésekre, illetve a közbeszerzési eljárásokra.
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9.5. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás
indul, arról a közbeszerzési feladatokkal megbízott előadó köteles a polgármestert és a
jegyzőt haladéktalanul tájékoztatni.
10. Bíráló bizottság
10.1. A bíráló bizottság tagi tagok kijelöléséről a polgármester dönt, a Kbt. 27. § (3)(4) bekezdései alapján meghatározott szakértelemmel rendelkező bíráló testületet
köteles felkérni a bíráló bizottság tevékenységének ellátására. A bíráló bizottság
elnökeként a jegyző jár el, aki a jogi szakértelem biztosításáért felelős. A közbeszerzés
tárgya szerinti, illetve a pénzügyi szakértelem biztosítása érdekében az önkormányzat
releváns szakértelemmel rendelkező munkatársa, illetve megbízás alapján külső
szakértő jár el. A közbeszerzési szakértelem biztosítása érdekében a közbeszerzés
lebonyolítását végző szakértő jár el.
10.2. A bíráló bizottság, amennyiben állandó bizottságként működik, akkor
működésének szabályait jogosult önállóan – a hatályos jogszabályokkal és a szervezeti
és működési szabályzattal összhangban – megállapítani.
10.3. Az önkormányzat az ajánlatok elbírálására legalább – a Kbt. 27.§ (4)
bekezdésével összhangban – 3 tagú bíráló bizottságot hoz létre, amely írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési
eljárást lezáró döntést meghozó polgármester részére.
10.4. A bíráló bizottság munkájába a közbeszerzési szakértőn kívül más, külső
szakértő is bevonható a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében.
10.5. A bíráló bizottság határozatait szavazás útján hozza meg. Minden tagnak egy
szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
10.6. A polgármester nem lehet tagja a bíráló bizottságnak, csak tanácskozási joggal
rendelkező személyt delegálhat a bizottságba, illetve önmaga is csak tanácskozási
joggal vehet részt a bizottság munkájában.
10.7. A bizottság – szükség esetén konzultálva a közbeszerzési szakértővel vagy más,
külsős szakértővel – meghatározza az adott közbeszerzés tekintetében
10.7.1. Az értékelési elveket
10.7.2. A bírálati részszempontokat
10.7.3. A súlyszámokat
10.7.4. Az adható pontokat
10.7.5. Az értékelés módszerét
10.8. Konzultáció esetén a bizottság felelőssége megosztott a konzultációba bevont
személyekkel.
10.9. A bíráló bizottság kétfordulós eljárásban javaslatot tesz az alkalmasnak, illetve
alkalmatlannak ítélt részvételre jelentkező személyére, a minősítésre vonatkozó
döntést megindokolja.
10.10. A tárgyalásos eljárást – külső megbízott, illetve a polgármester részvételével – a
bíráló bizottság bonyolítja le. A bíráló bizottság megvizsgálja és minősíti az
ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát, a hirdetményben
meghatározott szempontok alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat. A bizottság
határozatban dönt az ajánlattevők/részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való
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alkalmatlanságának megállapításáról és az ajánlattevő/részvételre jelentkező
kizárásáról, és indokolt javaslatot tesz az eljárás nyertesére.
10.11. A bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét
képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
10.12. Az ajánlatok elbírálására, véleményezésére létrehozott bizottság tagjait úgy kell
kijelölni, hogy a bevont külső szakértőkkel együtt a bizottság kollektíven rendelkezzen
a Kbt. 27.§ (3) bekezdése szerint jogi, közbeszerzés tárgya szerinti szalmai, pénzügyi,
illetve közbeszerzési szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós
forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az
uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot
meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem biztosítása érdekében az eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót kell bevonni és a bírálóbizottság tagjává kijelölni. Építési beruházás
esetén a beszerzés tárgya szerinti szakértőként kizárólag az építési beruházás
tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező személy járhat el.
10.13. Az önkormányzatnál a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a
polgármester jogosult.
11. Külső szakértő bevonása
11.1. A közbeszerzési eljárás során az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró
személy /szervezet kiválasztásról/felkéréséről a polgármester dönt.
11.2. Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges
szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a polgármester a közbeszerzés
lebonyolítására külső szervezetet kérhet fel. A részben vagy egészben európai uniós
forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az
uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot
meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetén az eljárásba felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót kell bevonni.
11.3. A közbeszerzési szakértőnek a bíráló bizottság munkájába történő bevonásáról a
polgármester dönt.
12. A közbeszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és
megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök
12.1. A szervezet közbeszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző a felelős.
Feladata különösen:
12.1.1. Felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a
közbeszerzési eljárásba bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét
12.1.2. Azonnal köteles kivizsgálni minden közbeszerzést zavaró körülményt
és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja
12.1.3. Jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni,
amely a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát
biztosítja
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12.1.4.
Rendelkezik
a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok
beosztásáról, azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzíti
12.2. A szervezet közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása
a jegyző, vagy az általa megbízott közbeszerzési előadó feladata és határköre. Ezen
belül feladata különösen:
12.2.1. Az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok előkészítése és jóváhagyása, intézkedés a közzétételről
12.2.2. Az állandó és adott közbeszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi
követelmények meghatározása
12.2.3. A közbeszerzési dokumentumok előkészítésében közreműködő
alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek
kiválasztása, azok személyére javaslattétel
12.2.4. Folyamatosan vizsgálja, hogy a közbeszerzések pénzügyi fedezete
biztosított-e
12.2.5. Rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás
és ellenszolgáltatás arányát és összhangját
12.2.6. Gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs
feladatok ellátásáról
12.2.7. Gondoskodik a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes irat megőrzéséről
12.2.8. Azonnal tájékoztatja a szervezet vezetőjét, ha a feladatkörébe tartozó
munkájának végzése során szabálytalanságot, vagy szervezetük működési
körének vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál
intézkedés megtételét kezdeményezi
12.2.9. A jelen szabályzatban és a Kbt-ben meghatározott egyéb feladatok
végrehajtása.
13. Közbeszerzési szakértő
13.1. A közbeszerzési szakértő az önkormányzatnál a közbeszerzés kulcsfigurája, aki
azonos feladatokat lát el a közbeszerzési feladatokkal megbízott előadóval. A
szabályzat a közbeszerzési szakértő felelősségi körébe sorolhatja az alábbiakat:
13.1.1. A közbeszerzési eljárás indításához szükséges feltételek meglétének
ellenőrzése, a hiányosságok jelzése
13.1.2. Az eljárást megindító felhívás, hirdetmény, illetve kétfordulós eljárás
esetén az ajánlati felhívás tervezetének elkészítése
13.1.3. A közbeszerzési dokumentumok jogi jellegű részeinek elkészítése, a
műszaki leírás készítőjével történő egyeztetése
13.1.4. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat mintájának
elkészítése (amennyiben azt a szabályzat nem tartalmazza)
13.1.5. Az átvételi elismervény mintájának elkészítése
13.1.6. Az adott közbeszerzési eljárás fajtájának megválasztása, az egyes
eljárási cselekmények ütemezésének kialakítása, az alkalmassági
követelmények és az értékelési szempontok meghatározása a Kbt. által
meghatározott keretek között
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13.1.7.
Szükség
esetén részvétel
a
helyszíni
bejárásokon/konzultáción
13.1.8. Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett jogi jellegű
kérdésekre válaszadás, az egyéb kérdésekre adott válaszok ellenőrzése a Kbt.
előírásainak történő megfelelés szempontjából
13.1.9. Részvétel a nyilvános bontási eljáráson, szükség esetén tanácsadás a
felmerült jogi jellegű kérdésekben
13.1.10. Felkérés alapján részvétel a bíráló bizottság munkájában, tanácsadás
az alkalmatlanság, érvénytelenség, kizárás vonatkozásában meghozandó
döntéshez
13.1.11. Hiánypótló, illetve felvilágosítást kérő levelek tartalmának
meghatározása, elkészítése
13.1.12. Jegyzőkönyv készítése a bontásról (diktafon, magnófelvétel, vagy
jegyzőkönyvvezető által készített anyag alapján)
13.1.13. Az ajánlotok/részvételi jelentkezések értékeléséről készített
jegyzőkönyv átvizsgálása a Kbt. előírásainak való megfelelés szempontjából
13.1.14. Részvétel a nyilvános eredményhirdetésben, szükség esetén
tanácsadás a felmerült jogi jellegű kérdésekben
13.1.15. Jegyzőkönyv készítése az eredményhirdetésről (diktafon,
magnófelvétel, vagy jegyzőkönyvvezető által készített anyag alapján)
13.1.16. A bíráló bizottság jegyzőkönyve alapján az ereményösszegezés
elkészítése, megküldése az ajánlattevők részére
13.1.17. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése
13.1.18. A közbeszerzési feladatokkal megbízott előadó által szolgáltatott
adatok alapján az előzetes tájékoztató, az éves összegezés és a tájékoztató
szerinti szerződéskötésekről szóló hirdetmények elkészítése
13.1.19. Részvétel a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban
13.1.20. Felkérés alapján a közbeszerzési eljárások során mások által készített
anyagok véleményezése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a Kbt.
előírásainak.
14. A közbeszerzési eljárások rendje
14.1. A közbeszerzési eljárás menete:
14.1.1. Közbeszerzési terv elkészítése/aktualizálása
14.1.2. Közbeszerzési szabályzat áttekintése, aktualizálása
14.1.3. Bíráló bizottság kijelölése
14.1.4. Közbeszerzési szakértő felkérése
14.1.5. Egyéb külső szakértő felkérése
14.1.6. Összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele
14.1.7. Az eljárást megindító hirdetmény, vagy közvetlen megküldésű
ajánlattételi felhívás elkészítése
14.1.8. A hirdetmény megküldése közzétételre a Közbeszerzési Hatóság
Hirdetményellenőrzési Főosztályának
14.1.9. Adott esetben az ajánlattételi felhívás megküldése az ajánlattevőknek
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14.1.10. Adott esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása
(Kbt. 103. §.)
14.1.11. Közbeszerzési dokumentumok összeállítása
14.1.12. Hirdetmény esetén a Közbeszerzési Hatóság Szerkesztőbizottságának
hiánypótlási felhívásaira válaszadás
14.1.13. Közbeszerzési dokumentunok rendelkezésre tartása
14.1.14. Kiegészítő tájékoztatás biztosítása (adott helyszíni bejárás vagy
konzultáció keretében)
14.1.15. Bontási eljárás lebonyolítása
14.1.16. Formai bírálat lebonyolítása
14.1.17. Ajánlatok hiánypótoltatása, felvilágosítás kérés, számítási hiba
javítása
14.1.18. Tartalmi bírálat lebonyolítása
14.1.19. Döntés az eljárás eredményéről
14.1.20. Eredményhirdetés
14.1.21. Szerődéskötés az eljárás nyertesével
15. Kiegészítő szabályok:
15.1. Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni szemle/konzultáció:
15.1.1. A helyszíni szemléről, a konzultációról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet elektronikusan hozzáférhetővé tesz vagy valamennyi
ajánlattevő részére megküld - függetlenül attól, hogy az a helyszíni szemlén,
illetve a konzultáción részt vett-e vagy sem – a Kbt. által előírt határidőn belül
[Kbt. 56.§ (2) bekezdése]. A jegyzőkönyv tartalmazza:
15.1.1.1. A beszerzés megnevezését
15.1.1.2. A konzultáció (helyszíni szemle) helyét és idejét
15.1.1.3. A jelenlévőket (jelenléti ív, név, beosztás és szervezet
megjelölésével)
15.1.1.4. A felmerült és megválaszolt kérdéseket
15.1.1.5. Egyéb kérdéseket
15.1.2. Az ajánlatkérő a helyszínen feltett kérdésekre szóban nem, csak utólag
írásban válaszol, amennyiben a feltett kérdéseket az ajánlattevők írásban is
eljuttatják az ajánlatkérőhöz, vagy írásban rögzítik, ennek formája lehet a
jegyzőkönyv is, amennyiben azt valamennyi a helyszínen lévő ajánlattevő és
ajánlatkérő aláírja. A helyszíni szemléről és a konzultációról készült
jegyzőkönyv nem módosíthatja, csak értelmezheti, illetve kiegészítheti az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban leírtakat.
15.2. Az ajánlatok átvétele:
15.2.1. Személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik.
Az átvételi elismervényt csatolni kell a beérkezett ajánlathoz.
15.2.2. A nem ép csomagolású, vagy a nem zárt ajánlatot érvénytelenné
kell nyilvánítani, mert az nem felel meg a Kbt. és az ajánlati felhívás
feltételeinek.
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15.2.3. A közbeszerzést ellátó előadónak, vagy a jegyzőnek kell
gondoskodnia a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő
biztonságos, zárt tárolásáról.
15.2.4. A bontásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza:
15.2.4.1. Az ajánlatkérő nevét és címét, a közbeszerzés
megnevezését
15.2.4.2. A bontás helyét és idejét
15.2.4.3. A bontáson résztvevők nevét és minőségét
15.2.4.4. Az ajánlatkérő választása szerint a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezetet [Kbt. 68.§ (4)
bekezdése]
15.2.4.5. A beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés
időpontjára (van-e késve benyújtott ajánlat)
15.2.4.6. Az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő adatokat
15.3. Az ajánlatok értékelése
15.3.1. A bíráló bizottság végzi az ajánlat értékelését a pontszámok
kiosztásával, a Kbt. idevonatkozó szabályainak maximális betartásával.
Az értékelésbe külső szakértők is bevonhatók a bíráló bizottság elnöke
által.
15.3.2. Az értékelés első szakaszában formai szempontból kell
megvizsgálni az ajánlatokat. Az alkalmassági követelmények, a kizáró
okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzését
kell elvégezni. A bíráló bizottság döntése alapján a közbeszerzési
feladatokkal megbízott előadó, vagy a közbeszerzési szakértő is
elvégezheti a formai ellenőrzést, és a hiánypótlást. A formai
érvényesség megállapítása azonban a bíráló bizottság joga és
kötelezettsége.
15.3.3. A formai bírálatot követően az érvényes ajánlatokat érdemben is
értékelni kell a megadott értékelési szempontok szerint.
15.3.4. A bírálóbizottság az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével köteles felhívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására.
15.3.5. Az értékelés befejeztével a bíráló bizottság indokolással ellátott
javaslatot tesz az ajánlatkérő felé, melyben az eljárás eredményessége
esetén megnevezi a nyertes ajánlattevő személyét, illetve az eljárás
eredménytelenségére tesz javaslatot.
15.3.6. Amennyiben az elbírálás eredményeként kettő, vagy több
ajánlattevő is azonos pontszámmal végzett, a sorrendet a legmagasabb
súlyszámú pontozási részszempont szerint kell eldönteni.
15.3.7. A bíráló bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, melyhez az
elbírálásról készült táblázatot is csatolja. A jegyzőkönyvben a bíráló
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bizottság javaslatot tesz a
nyertes
személyére
az
eljárás
eredményessége esetén.
15.3.6. A döntést a polgármester hozza meg. A döntésnek meg kell
előznie az eredmény kihirdetését.
16. Záró rendelkezések
16.1. Szervezetünk közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és
az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható legnagyobb gondossággal eljárni.
16.2. A közbeszerzési folyamatban részt vevő személyek – amennyiben megítélésük
szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt
észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni.
16.3. Jelen szabályzat képviselő-testületi jóváhagyást követő első munkanapon lép
hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült közbeszerzések
esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban
érvényben volt szabályzat hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2016. március 25.

Jelen Közbeszerzési Szabályzatot Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
……………/2016. (III.30.) számú határozatával 2016 március 30. napján hagyta jóvá, mellyel
egyidejűleg a 17/2012. (I.24.) számú határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzat
hatályát veszti.

____________________________
dr. Kormányos László jegyző

__________________________
dr. Nagy Béla György
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77/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
MELLÉKLETBE BELETENNI A PÁLYÁZATOKAT

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

77/2016. (III.30.) Kt. határozat melléklete

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés
az eljárás
A
Tervezett megindításának,
közbeszerzés CPV Irányadó
eljárási illetve a
kód eljárásrend
tárgya és
típus
közbeszerzés
mennyisége
megvalósításának
tervezett
időpontja

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
szerződés
teljesítésének közbeszerzéssel
összefüggésben
várható
előzetes
időpontja
összesített
vagy a
tájékoztató
szerződés
közzétételére?
időtartama

I. Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Építési beruházás

-

-

-

III. Szolgáltatás-megrendelés

-

-

-

-
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78/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil
szervezetek, egyházak 2016. évi támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást
teszi közzé az önkormányzat honlapján.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester,
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 78/2016.(III.30.) Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak számára
1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
medgyesegyházi civil szervezetek számára.
1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében:
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő,
· a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek – kivéve a kölcsönös
biztosító egyesületet és a szakszervezetet,
· valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján
bejegyzett egyházak.
1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait
szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik.
2. A támogatásra rendelkezésre álló 2016. évi keretösszeg: 4.000.000 Ft, amely pénzbeli
működési támogatás
2.1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő)
Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, egyházak, melyek
igazoltan legalább 1 éve működnek.
A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó
dologi kiadások fedezésére használható fel.
Támogatási időszak:
A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2016. december 31. közé eső időszakban
felmerült dologi költségekhez nyújtható.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
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3. A pályázat kizárólag az önkormányzat
honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu)
letölthető
- pályázati adatlapon,
- regisztrációs nyilatkozattal,
- egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be.
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 18. 16.00 óra
5. A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell
küldeni:
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget.
6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete
7. Az elbírálás ideje: 2016. áprilisi rendes Képviselő-testületi ülés
8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt
az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A
szöveges
beszámolót
elektronikus
formában
is
meg
kell
küldeni
a
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre.
Amennyiben
- a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy
- a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy
- a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,
úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási
pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri
Hivatalban kérhető. (Tel.: 68/440-000)

PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
medgyesegyházi civil szervezetek részére 2016. évben kiírt pályázatához
I.
2016. ÉVI REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT
A pályázó szervezet neve
A pályázó
-

neve
székhelye
levelezési címe
adószáma
statisztikai számjele
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-

e-mail címe

-

működési szintje*

-

fő tevékenységi területe
hivatalos képviselőjének neve
hivatalos képviselőjének
telefonszáma
hivatalos képviselőjének email címe

-

jogállása*

□ helyi □ térségi □ megyei □ regionális □
országos

□ nem közhasznú □ közhasznú □ kiemelten
közhasznú

-

nyilvántartásba vételi
időpontja
- nyilvántartásba vétel száma
- nyilvántartásba vevő
dokumentum száma
- nyilvántartásba vevő Bíróság
neve
- számlavezető pénzintézetének
neve
- számlaszáma
Minden szervezet esetében
- a kapcsolattartó neve
- a kapcsolattartó lakcíme
- a kapcsolattartó e-mail címe
- a kapcsolattartó telefonszáma
A pályázó szervezet tagjainak száma
* : választás X jellel
Kelt:

P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
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Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző nyilatkozaton érintettséget jelöltek be!
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
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Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….…………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
.…

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális
fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében
nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
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mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság
pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.………………………………………………………………………………………………….
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési
tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:
P. h.
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Aláírás/Cégszerű aláírás
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”
„8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.”

NYILATKOZAT

Alulírott……………………………….…………(név)…..………………..………..(tisztség)
a………………………………….(szervezet neve) képviseletében nyilatkozom arról, hogy
szervezetünknek nincs lejárt közüzemi-, helyi adó-, vagy egyéb köztartozása, és nem állunk
csőd-, vég-, vagy felszámolási eljárás alatt.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozásom áll fenn.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
Alulírott…………………….……………………(név)…..………………..………..(tisztség)
a………………………………….(szervezet neve) képviseletében nyilatkozom arról, hogy
hozzájárulok a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzéséhez és adatainak
nyilvántartásához.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
általános forgalmi adó levonási jogosultságról

Alulírott ………………………………………………………………………………. (név),
mint a ……………..…………………..…………………………………….(szervezet neve)
……………………………………………..(szervezet címe) ………………………………
……………(tisztség) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
forgalmi adó levonására
a) jogosult vagyok*.
b) nem vagyok jogosult*.
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

hogy általános

Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

II.
PÁLYÁZATI ADATLAP

A SZERVEZET CÉLJAI:

A

SZERVEZET

EDDIGI

TEVÉKENYSÉGÉNEK
89

RÖVID

ISMERTETÉSE:

(különösen a helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálata
tekintetében)

PÉNZBELI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS – DOLOGI kiadásokra
A szervezet 2015. évi, működési kiadáson belül teljesült dologi kiadásainak összege:
…………………….Ft

A 2016. évre tervezett dologi kiadások összege: …………………..Ft
a) 2016. március 17-ig felmerült dologi kiadások összege:
……………..Ft
b) 2016. március 17. és december 31. között szükséges összeg: …………….Ft
Ebből
a) rendelkezésre álló összeg:
……………..Ft
b) az önkormányzattól igényelt támogatás összege:
……………..Ft
c) egyéb forrás:
……………..Ft
Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése
költség megnevezése:

igényelt összeg:

1. Bérleti díjak (ingatlan, gép)
…………….Ft
2. Jármű üzemeltetés költségei (üzemanyag; javítás)
…………….Ft
3. Egyéb üzemeltetési költségek: (közüzemi díjak: víz, gáz, villamosenergia;
víz-csatornadíj; szemétszállítás; takarítás; postaköltség, stb.)
...………….Ft
3. Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei (karbantartás, stb.) ...………….Ft
4. Adminisztráció költségei (irodaszer; nyomtatvány;
sokszorosítási anyag)
…………….Ft
5. Könyv- és folyóirat beszerzés
…………….Ft
6. Kommunikációs költségek (telefon, fax, internet, tv)
…………….Ft
7. Banki, biztosítási költségek
…………….Ft
8. Utazás-, kiküldetés költségei
…………….Ft
9. Szállítás költségei
…………….Ft
10. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
…………….Ft
11. Reprezentáció költségei
…………….Ft
12. Reklám, propaganda költségei
…………….Ft
13. Kis értékű (100 E Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés
…………….Ft
14. Egyéb költségek
…………….Ft
15. Összesen:
…………….Ft

Kelt: Medgyesegyháza, …………………..
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P. h.
…………………………..
a pályázó képviselőjének
aláírása
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., adószáma: ……………….., törzsszáma: ……….., ,
statisztikai számjele:) képviseli dr. Nagy Béla György polgármester mint támogató továbbiakban Támogató másrészről
a
………………………………..
(5666
Medgyesegyháza,
…………………., adószáma: ………………………….., nyilvántartásba vételi okirat
száma:…………………………….) képviseli …………….., mint támogatott továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1./ Támogató támogatást nyújt a Támogatott működésének elősegítéséhez,
alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.
2./ A támogatás célja elsősorban …………………………………………, továbbá a
Támogatott működési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése.
3./
A
támogatás
mértéke:
összesen
…………..,Ft.,
azaz
…………………………………… forint.
3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a levonható általános forgalmi
adóra nem terjed ki.*(a pályázati adatlapban tett ÁFA-nyilatkozat figyelembevételével,
opcionális)
4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számított 15 napon
belül utalja át Támogatott ……………………………………………. számú számlájára /
fizeti ki pénztári kifizetés formájában a Támogatott képviselője részére.*
5./ Támogatott vállalja, - a 3./ pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2017. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai
beszámolót nyújt be Medgyesegyháza Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez,
melyhez mellékeli a felhasználás bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott
elektronikus formában is továbbítja az Önkormányzati Hivatal felé a
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori
adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt követelményeknek meg kell, hogy
feleljenek.
6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása
érdekében használja fel.
7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem
rendeltetésszerűen használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja
számlákkal megfelelően határidőre igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség
terheli.
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelően nem
számol el, újabb támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.
9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a
támogatási igény benyújtásával egyidejűleg megtette.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal
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mindenben megegyezőt, elolvasás és
jóváhagyólag aláírják.

értelmezés után saját kezűleg és

Medgyesegyháza, 2016. …………………………..
____________________________________
______
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
dr. Nagy Béla
György
dr. Kormányos László
polgármester
jegyző

__________________________________
_______
Támogatott szervezet megnevezése
Képviselő

79/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító úgy határoz, hogy
Kis Árpád (5666 Medgyesegyháza, Báthory u. 33.) szám alatti lakosnak a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondását tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője

80/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság
alapítója úgy határoz, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság
tagjának megüresedett helyére Jakab Ágnes 5752 Medgyesegyháza, Bánkút-Dózsa u. 17. sz.
alatti lakost választja meg.
A Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása határozott időre szól, 2016. április 1. napjától
2019. november 30. napjáig.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője
81/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért Grósz Pál
medgyesegyházi lakos javaslatával, miszerint Bánkút településen emléket állítson Gazsy
Endre és felesége (volt bánkúti lakosok) tiszteletére.
Az emlékállítás pontos módját és menetét a képviselő-testület a későbbiekben határozza meg,
amelynek előfeltétele a tanító házaspár hiteles élettörténetének felkutatása és a megfelelő
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előkészületi munkák megtétele. Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert a
szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
82/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal
BE/02/238-1/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta, és a felhívásban
foglaltakkal nem ért egyet. Álláspontja szerint rendelkezik érvényes és hatályos közszolgáltatási
szerződéssel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására.

A Képviselő-testület ugyanakkor kinyilvánítja, hogy korábban hozott döntéseinek
megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a DAREH Önkormányzati Társulás
tagjaként, a Társulási Megállapodásnak és a társulási határozatoknak, valamint a
231/2015.(XI.24.) Kt. határozattal elfogadott üzemeltetési koncepciónak megfelelően –
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a
DAREH Bázis Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően kívánja ellátni.
Megbízza a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén (ülésein) Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat ezen szándékát juttassa kifejezésre, illetve mint a Tanács tagja – segítse elő a
közszolgáltatási szerződés megkötését legkésőbb 2016. október 31-ig.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester,
Határidő: 2016. október 31.
83/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza
külterület 09/56. helyrajzi szám alatti hulladéklerakó rekultivációs üzemeltetési feladatokhoz
kapcsolódó utógondozási feladatok elvégzésére az NNK Kft.-vel (4025 Debrecen, Iskola u. 3. Tt/1.),
mint a legkedvezőbb ajánlatot tevővel 1 év időtartamra határozott idejű vállalkozási szerződést köt
bruttó 193.040 Ft összegben. A vállalkozó feladata a 2015. évre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség
teljesítése, az ajánlatában szereplő tartalommal.
A vállalkozói díj összegét a képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Kormányos László jegyző
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84/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Békés
Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséghez. Az éves tagsági díjat (15.000,-Ft) a
Szövetség számlájára befizeti, melyet a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással összefüggő intézkedések, jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
85/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszamenőleges hatállyal 2016.
március 7-től a felújítás időtartalmáig (várhatóan 2016. június 6.) Hrubák Ibolya, 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti lakos részére a Dózsa u. 2/b szám alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakást utalja ki.
A felújítás idejére, a bérlő továbbiakban is a Kossuth tér 22. szám alatti bérlakásra
megállapított bérleti díját köteles megfizetni.
Határidő : értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György
86/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Európai Közös
Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 100.000 Ft
alapítói hozzájárulás befizetéséhez, és az elmaradt 4 évi tagdíj átutalásához, a 2016. évi
általános tartalékalap terhére.
Az éves 100.000 Ft-os tagdíj a következő években az eredeti költségvetésbe kerüljön
beépítésre.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: alapítói hozzájárulás befizetése azonnal
elmaradt tagdíj befizetése ütemezetten
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87/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. alapítóként részt kíván venni a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség munkájában,
2. megismerte a Szövetség alapszabály-tervezetét, az abban foglaltakkal egyetért,
3. a Szövetség tagjaként a 2016. évben fizetendő vagyoni hozzájárulást (tagdíjat) a 2016.
évi költségvetés tartalékkerete terhére, valamint azt követően az éves
költségvetésekben biztosítja,
4. felhatalmazza a polgármestert az alapszabály aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelős:

dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző az alapszabály végleges
szövegezésének jóváhagyásáért

Határidő: értelem szerint

1. számú melléklet

ALAPSZABÁLYA
Elhatározva a „DÉL-BÉKÉS JÖVŐJÉÉRT SZÖVETSÉG” (a továbbiakban: Szövetség)
létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésétől és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi
tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:
I.
A Szövetség adatai

1.) A Szövetség elnevezése: DÉL-BÉKÉS JÖVŐJÉÉRT SZÖVETSÉG
2.) A Szövetség székhelye:

II.
A Szövetség célja és tevékenységei
1.) A Szövetség célja: Dél- Békés hosszú távú, komplex fejlesztésében való aktív
közreműködés, jövőkép teremtés, a résztvevő szervezetek munkájának, feladatai
megvalósításának koordinálása, támogatása.
2.) A Szövetség tevékenységei:
- közreműködés a magas szintű oktatás-nevelés, szakképzés megvalósításában,
tudatosítva a dél- békési identitást, hagyományokat, értékeket, és erkölcsi normákat;
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-

-

-

-

-

részvétel a társadalmi tőkét
eredményező karrierépítési, pályaorientációs,
szakmai tanulást, vállalkozó-képzést biztosító szolgáltatásokban; programokban;
az oktatási rendszer szereplői együttműködésének támogatása, elősegítése,
az egészséges életmód és viselkedés rendszereinek továbbfejlesztésének támogatása;
a településeken munkát végző Mezei Őrszolgálat feladatellátásának segítése;
közreműködés a dél- békési régió munkahelyteremtésének megvalósításában, az
élhetőbb lakóhely és környezet biztosításában;
az egészséges életvitel különböző eszközökkel történő kialakításában való részvétel, a
dél-békési régió lakossága egészségi állapotának javítása, mind fizikai, mind mentális
tekintetben;
egészségmegőrzés;
fellépés az elszegényedés, elöregedés, elvándorlás ellen;a vidék önmegtartó erejének
növelése, fiatalok letelepedésének, otthonteremtésének, jövőképének támogatása,;
a településképek javítása lehetőségeinek feltérképezése, támogatása; revitalizáció,
reorganizáció;
a szabadidő hasznos eltöltését támogató programok támogatása, a sport és a kultúra
értékteremtő erejének minél szélesebb körben történő megismertetése,
az ifjúsági korosztály aktivitásának növelése, és érdekeltté tétele az őket érintő
döntések és cselekvések kapcsán,az ifjúságot segítő szervezetek szervezettségének
növelése, és új szervezetek létrehozásának támogatása,
dél- békés turisztikai szegmensű fejlesztése, történelmi útvonalai, gyógyfürdői ,
nemzetiségi kultúrájának és gasztronómiájának megismertetése, hazai és nemzetközi
viszonylatban;
a társadalom önvédelmi képességének erősítése, a közbiztonság növelése, az
áldozattá válás veszélyének csökkentésében való közreműködés, e feladatellátásba
szervezetek bevonása, és a szervezetek közötti együttműködés erősítése;
az öngondoskodásra való felkészítés kereteinek megteremtése, abban aktív
közreműködés;
tehetséggondozás;
gazdaságélénkítés;
összetartó helyi közösségek önszerveződésének segítése, fenntartásukban való
közreműködés;
pályázatok benyújtása, pályázatok megvalósításában való közreműködés, részvétel;
emlékek tárházainak kialakítása, fenntartása.

III.
A Szövetség működésére vonatkozó általános szabályok
1.) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
IV.
Tagdíj
1.)A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege: havi
80.000- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden hó 15. napjáig kell
egy összegben, a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
2.)A Szövetség megalakulását követően belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezését követő
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hó 15. napjáig, és ezt követően havi rendszerességgel fizeti meg átutalással a
tagdíjat.
V.
A tagság
1.)A Szövetség tagja Szövetség, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, vagy civil társaság lehet, aki a Szövetség célkitűzéséveivel egyetért,
továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

2.)A Szövetség tagja (továbbiakban: TAG) :

VI.
A tagsági viszony keletkezése
és megszűnése

1.)A Szövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
2.) A tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. A Szövetség
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát
annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.
3.) A Szövetség tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet.
4.)A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével;
b./ A tag jogutód nélküli megszűnésével,
c./ A tag kizárásával.
5.)A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
6.) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül
azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
7.)Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő
tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította
a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
8.)A kizárási eljárást bármely tag vagy szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a
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védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli
az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított
15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés
tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A
közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli az érintett taggal.

VII.
A tagok jogai és kötelezettségei
1.) A Szövetség tagja jogosult:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein;
b) a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni;
c) a közgyűlésen képviselője, vagy meghatalmazotti képviselője útján részt venni, szavazati
jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni;
d) a Szövetség irataiba betekinteni;
e) képviselője útján részt vesz a Szövetség tisztségviselőinek választásában;
f) az elnökséggel történt egyeztetést követően saját jogon pályázatot nyújthat be a szövetségi
célok megvalósítása érdekében.
2.)A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a) a Szövetség fejlődésének és eredményességének elősegítése;
b) a Szövetség alapszabályának és szabályainak, valamint a Szövetség szervei által hozott
határozatok betartása, illetőleg azok betartásának biztosítása;
c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések és feladatai megvalósításának elősegítése;
d) a tagdíjat esedékessége napjáig megfizetni;
e) a Szövetség népszerűsítése.

VIII.
A Szövetség szervezete

A Szövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) munkacsoportok,
d) a felügyelőbizottság,

IX.
A Szövetség közgyűlése
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1.)A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek
összessége.
2.)A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Szövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az Szövetséggel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Szövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
4.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5.

A közgyűlést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés
határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az
arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok
és az Szövetség szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök 2 napon belül dönt. Az
elnök a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnök a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúan hozzájárulnak.
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6.

Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c./ az Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Szövetség
megszüntetéséről dönteni.

7.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.

8.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a
három fős szavazatszámláló bizottságot.

9.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, és a meghozott határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges, személyét).

10.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Szövetség alapszabályának
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az Szövetség céljának módosításához és az Szövetség megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatnak az Szövetség honlapján történő közzétételével
egyidejűleg.
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X.
A Szövetség elnöksége
1.) Az elnökség a Szövetség 1 elnökből, 2 alelnökből és 23 elnökségi tagból álló ügyvezető
szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
2.)

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Szövetséghez címzett, az Szövetség másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.

3.)

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.

3.)

Az Szövetség vezető tisztségviselői:
Az Szövetség elnöke: …............................................. (név, anyja születési neve,
lakóhelye)
Az Szövetség alelnöke: …............................................. (név, anyja születési neve,
lakóhelye)

Az Szövetség alelnöke: …............................................. (név, anyja születési neve,
lakóhelye)
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Az
lakóhelye)

elnökség tagjai: …............................................. (név,
…............................................. (név, lakóhelye)

Az Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
4.)

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
f./ a tagság nyilvántartása;
g./ az Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
h./ az Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
i./ a Szövetség munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása;
j./ az Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
k./ a tag felvételéről való döntés.
l./döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

5.)

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Szövetség nevét, székhelyét, az
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.

6.) Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén
a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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7.)

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatoknak az Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

8.) Az elnök képviseleti jogkörét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, az alelnökökre illetve igazgatókra
ruházhatja át.
9.) Az igazgatók feladat és hatásköre:
a) összehangolják a szövetség kommunikációs, jogi, gazdasági és operatív feladatait;
aa) kommunikációs ügyekért felelős igazgató:
- ellátja a Szövetség, illetve szervei külső és belső kommunikáció feladatait;
ab) jogi ügyekért felelős igazgató:
- előkészíti a közgyűlési és elnökségi üléseket;
- szervezi a közgyűlés, az elnökség határozatinak végrehajtását, és az elnöknek
feladatellátásáról folyamatosan beszámol;
- gondoskodik a közgyűlési, elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről,
határozatainak nyilvántartásáról;
- figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását;
ac) gazdasági ügyekért felelős igazgató:
- előkészíti a szövetség költségvetését, és beszámolóját,
- véleményezi a Szövetség szervei pénzügyi kérdéseket érintő előterjesztéseit;
- összehangolja a munkaviszonyban állók munkáját,
- aláírási és kiadmányozási jogkört gyakorol a Szövetség szervezeti és működési
szabályzatának megfelelően;
- gondoskodik szakterülete nyilvántartásainak vezetéséről;
ad) operatív ügyekért felelős igazgató:
- összehangolja a Szövetség tisztségviselőinek, szerveinek, munkacsoportjainak
feladatellátását,
valamennyi igazgató ellátja azon egyéb feladatait, amelyet egyéb szabályzat, vagy a
közgyűlés, elnökség feladatkörébe utal.
10.) A Közgyűlés szakmai feladatellátás, a nevelési-oktatási, az egészségmegőrzési,
egészségvédelmi, élhető környezet megteremtésével kapcsolatos, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez
kötőtő,
az
ifjúsági,
turizmusfejlesztési,
közbiztonsághoz
kötőtő
szaktevékenységek végzése érdekében munkacsoport felállításáról dönt, a munkacsoportra
vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
11.) A munkacsoportok véleményezési, javaslattételi, szervezési, és a döntés végrehajtási
joggal rendelkezik mindazokban az ügyekben, amelyek feladatellátása hatáskörébe tartozik.
XI.
A felügyelőbizottság
1.) A közgyűlés a Szövetség tevékenységének folyamatos ellenőrzésére – 5 éves, határozott
időtartamra – felügyelőbizottságot választ. A felügyelőbizottság elnökből és 2 tagból áll.
2.) A felügyelőbizottság elnöke és tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek.
3.) Nem lehet a felügyelőbizottságnak elnöke vagy tagja, a Szövetség elnöke vagy
elnökségének tagja;
a) a Szövetséggel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
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b) a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség tagjának, a tagsági
viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –; továbbá;
4.) A felügyelőbizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
5.) Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség elnökét.
6.) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított
tizenöt napon belül – tájékoztatja a Szövetség elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal annak megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
7.) A vizsgálatot követően elfogadott intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott
határidő elteltétől számított harminc napon belül – a felügyelőbizottság utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.
8.) A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
b) a Szövetség vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel.
9.) A Szövetség intézkedésre jogosult vezető szervét a felügyelőbizottság indítványára –
annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
10.) Ha a Szövetség arra jogosult szerve a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
11.) A felügyelőbizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a közgyűlésnek köteles
beszámolni.
12.) A felügyelőbizottság működésére az elnökség működési szabályait kell értelemszerűen
alkalmazni.

XII.
A Szövetség gazdálkodása
A Szövetség a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a
Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között.
1.) A Szövetség gazdálkodásának szabályszerűségeiről a Szövetség gazdasági igazgatója köteles
gondoskodni.

2.) A Szövetség tartozásaiért a tagok csak az évi tagdíj mértékéig tartoznak felelősséggel. A
kilépett vagy kizárt tagoknak a Szövetség vagyonából részesedésre nincs jogosultságuk.
A Szövetség bevételei:
a) a tagok tagdíja (tagdíj)
b) vagyoni hozzájárulás
c) állami támogatás
d) jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai
e) alapítványi támogatás
f) pályázatok bevételei
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g) a Szövetség által kitűzött célok elérése kifejtett
vállalkozási
tevékenységből
származó bevételek
h) rendezvényi és egyéb bevételek
3.) A Szövetség céljainak megvalósításához, a működési költségek fedezésére az
Alapszabályban jelzett feladatokkal összhangban gazdasági - vállalkozási tevékenységet is
folytathat.
XII.
A Szövetség megszűnése
1.) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
- a tagok kimondják megszűnését, vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti,
- a Szövetség megvalósította célját,
- a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg.
Feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli.
A Szövetség jogutódlással szűnik meg, ha másik Szövetséggel egyesül, vagy több
Szövetségre szétválik.

XIV.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.
…………. 2016…………………………..

88/2016. (III.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Rozália 5666
Medgyesegyháza, Bocskai u. 1. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 22. szám alatti ingatlan (volt pártház épülete) nagytermét
2016. április 29-én 14.00 óra és 21.00 óra közötti időtartamra térítésmentesen biztosítja,
ballagási ebéd megtartására.
Az épület nagytermébe az előkészületi munkákra a bejutást biztosítja 2016. április 28-án
14.00 órától, valamint a takarítási munkák elvégzésére 2016. április 30-án délelőtt 12.00
óráig.
A kérelmező köteles az épületet az átvételkor megtekintett állapotban visszaadni az
önkormányzat megbízottjának részére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
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89/2016. (III.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22.
szám alatti ingatlan (volt pártház épülete) vonatkozásában dolgozza ki a használatára
vonatkozó díjszabást.
Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
90/2016. (IV.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Módosító Okiratát. A Képviselőtestület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban kelt 38/2016. (II.23.)
számú határozatát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
91/2016. (IV.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát. A Képviselő-testület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban
korábban kelt 51/2016. (II.23.) számú határozatát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
92/2016. (IV.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a MÁV Magyar Államvasutak
Zrt. közötti együttműködési megállapodást. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, kezdeményezzen módosítást a
megállapodás kapcsán, hogy a jogok és kötelezettségek arányban legyenek.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
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95/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal jegyzője, humánpolitikai ügyintézője és
pénzügyi vezetője bevonásával vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a TOP és VP
pályázatok előkészítő munkálatainak elvégzésére van-e lehetőség új munkavállaló
bevonására, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e.

Felelős:

Határidő:

dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
azonnal
96/2016. (IV.26.) Kt. határozat

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
97/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 46/2016.(II.23.) Kt.
és a 47/2016.(II.23.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: dr. Kormányos László
Határidő: azonnal
98/2016. (IV.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Cg.04-09-011783/
- a továbbiakban: beolvadó társaság - egyedüli tagja a társaság felügyelőbizottságnak írásbeli
véleményezése alapján:
1/. Egyetért a társaság azon átalakulási szándékával, amely szerint a társaság egyesül a szintén
egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló
MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal
/Cg.04-09-09438/ - a továbbiakban: átvevő társaság - . Az átalakulás módja: egyesülés.
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Az egyesülés akként történik, hogy a társaság beolvad az átvevő társaságába, amely
beolvadás cégbejegyzésével a beolvadó társaság a cégjegyzékből törlése kerül, míg az átvevő
társaság ettől kezdődően egyben, mint a beolvadó társaság jogutódja működik tovább.
2/. Az alapító az átalakulás fordulónapját 2016. június 30. napjában határozza meg.
3/. Az alapító a fentiek alapján felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az átalakulási /
egyesülési / tervet, illetve az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály
által meghatározott – okiratokat a fenti fordulónappal legkésőbb 2016. július 30. napjáig
készíttesse el.
4/. Az alapító az elkészítendő vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérlegtervezetek ellenőrzésére kijelöli a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaságot /Cg. 04-09-011151, 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II/10./, a könyvvizsgálói
tevékenység ellátásáért személyesen felelős: Csáki Sándorné / an: Tarapcsik Gyöngyi
Julianna / 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C.II/10. sz. alatti lakos.
5/. Társaságban munkavállalói érdekképviselet nem működik, egyesülés GVH jóváhagyásra
nem szorul.
6/. Az átalakulásra vonatkozóan a 2013. évi V. tv. /Ptk./ illetőleg az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról rendelkező 2013. évi CLXXVI. tv. rendelkezései
az irányadóak.
7/. Az átalakulási / egyesülési / terv és mellékletei elfogadásáról az alapító ún. végleges döntő
határozatát a fordulónaptól számított 3 hónapon belül köteles meghozni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabó Istvánné ügyvezető

99/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető
és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság/ Cg.04-09-009438 /
- a továbbiakban: átvevő társaság - egyedüli tagja a társaság felügyelőbizottságnak írásbeli
véleményezése alapján:
1/. Egyetért a társaság azon átalakulási szándékával, amely szerint a társaság egyesül a szintén
egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
/Cg.04-09-011783/ - a továbbiakban: beolvadó társaság - . Az átalakulás módja: egyesülés.
Az egyesülés akként történik, hogy a társaságba beolvad a beolvadó társaság, amely
beolvadás cégbejegyzésével a beolvadó társaság cégjegyzékből törlése kerül, míg az átvevő
társaság ettől kezdődően egyben mint a beolvadó társaság jogutódja működik tovább.
2/. Az alapító az átalakulás fordulónapját 2016. június 30. napjában határozza meg.
3/. Az alapító a fentiek alapján felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az átalakulási / egyesülési
/ tervet, illetve az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által
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meghatározott
– okiratokat
a
fenti fordulónappal legkésőbb 2016. július 30.
napjáig készíttesse el. A beolvadással létrejövő jogutód átvevő társaság vagyonleltár -,
illetőleg vagyon mérleg-tervezeteit is el kell egyidejűleg készíteni.
4/. Az alapító az elkészítendő vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérlegtervezetek ellenőrzése kijelöli a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaságot /Cg. 04-09-011151, 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C.II/10./, a könyvvizsgálói
tevékenység ellátásáért személyesen felelős: Csáki Sándorné / an: Tarapcsik Gyöngyi
Julianna / 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C.II/10. sz. alatti lakos.
5/. A társaságban munkavállalói érdekképviselet nem működik, az egyesülés GVH
jóváhagyására nem szorul.
6/. Az átalakulásra vonatkozóan a 2013. évi V. tv. /Ptk./ illetőleg az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról rendelkező 2013. évi CLXXVI.tv. rendelkezései
az irányadóak.
7/. Az átalakulási / egyesülési / terv és mellékletei elfogadásáról az alapító ún. végleges döntő
határozatát a fordulónaptól számított 3 hónapon belül köteles meghozni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető
100/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési maradványát 68.007.205 Ft összegben állapítja
meg, ebből 63.843.523 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 4.162.682 Ft szabad költségvetési
maradvány.
A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2015. évi költségvetési
maradványt:
Intézmény neve

Megnevezés

Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat

2015.évi költségvetési maradványa
Kötelezettséggel terhelt költségvetési
maradvány, ebből:
2016. évi eredeti költségvetésbe beépítve
2015. évről áthúzódó segélyekkel kapcsolatos
kifizetések
2016.évi belső ellenőrzés különbözete
2015. december hónapban kifizetett béren
kívüli juttatások járuléka
2015. évről áthúzódó belső ellenőrzés díja
Közkifolyók kiadása
Szállítói kötelezettség
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Összeg
forintban
65 199 427
62 266 502
59 118 000
164 395
363 000
150 205
599 000
400 000
1 471 902

Alaptevékenység szabad maradványa
ebből tartalékba helyezve
Medgyesegyházi
Polgármester Hivatal

2015.évi költségvetési maradványa
Kötelezettséggel terhelt költségvetési
maradványa 2015. december hónapban
kifizetett cafetéria járuléka miatt
Alaptevékenység szabad maradványa
ebből dologi kiadások előirányzatának
emelése

Medgyesegyházi
Gondozási Központ

2015.évi költségvetési maradványa
Kötelezettséggel terhelt költségvetési
maradványa, ebből:
2015. december hónapban kifizetett béren
kívüli juttatás járuléka
Szállítói kötelezettség
Alaptevékenység szabad maradványa
ebből dologi kiadások előirányzatának
emelése

Medgyesegyházi
Varázserdő Óvoda

2015.évi költségvetési maradványa
Kötelezettséggel terhelt költségvetési
maradványa – 2015. december hónapban
kifizetett béren kívüli juttatás járuléka
Alaptevékenység szabad maradványa

2 932 925
2 932 925
2 190 125
1 017 599
1 172 526
1 172 526

522 653
464 422
451 831
12 591
58 231
58 231

95.000
95 000
0

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna
Határidő: azonnal
101/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Módosító Okiratát. A Képviselő-testület úgy határozott,
hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban kelt 73/2016. (III.30.) számú határozatát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
102/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. A
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Képviselő-testület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban kelt
74/2016. (III.30.) számú határozatát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
103/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, Nagy Lajos r. alezredes
úr Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezésével.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
104/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja
a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli mérlegbeszámolóját 923 949 ezer
forint eszköz-forrás főösszeggel, és a 153 692 ezer forint összegű mérlegszerinti eredménnyel,
valamint a 2015. évről készült beszámoló részét képező kiegészítő melléklettel és üzleti
jelentéssel együtt*.
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
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
105/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja,
hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi 153 692 ezer forint mérleg szerinti
eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.
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
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106/2016. (IV.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a Gyulai
Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervét 2 292 897 ezer forint bevételi, 2 265 867
ezer forint kiadási főösszeggel, 27 030 ezer forint tervezett adózás előtti eredmény összeggel, azzal a
kiegészítéssel, hogy a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések közötti átjárhatóságot engedélyezze
az ügyvezető igazgató számára.
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

107/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó összesen nettó 209 938 ezer forint beruházási tervét
elfogadja, melyből nettó 103 168 ezer forint önkormányzati és nettó 106 770 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.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

108/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. Daróczi László ügyvezető igazgatónak a 2015. üzleti évben végzett
munkájával kapcsolatosan a felmentvényt nem kívánja megadni.
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
109/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, Daróczi László
ügyvezető igazgató és általános igazgató 2015. évi prémiumfeladatainak előzetes
értékeléséről készített tájékoztatót és javasolja a Taggyűlés felé a kitűzött célfeladatok
teljesítése után járó jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését.
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Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Gyulai
Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. évben bruttó 4 havi bérének
megfelelő jutalom kerüljön megállapításra. 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.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
110/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Gyulai
Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
ügyvezetője részére a 2016. évre vonatkozóan az alábbi célfeladatokat határozta meg:
Az ügyvezető részére négy havi juttatásnak (megbízási díj és munkabér együttes összege)
megfelelő jutalom kifizethetőségét azzal, hogy az egyes feladatok külön-külön 50-50 %-os
részt képviselnek.
-

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén 2016. évben a jogszabályi
változások hatásainak szervezetbe történő integrálása a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység működésbiztonságának fenntartása mellett.

-

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellátási területén már elkészült, illetve 2016-ban
induló viziközmű projekteknek a meglévő üzemelő rendszerekbe történő
integrálásának biztosítása.

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
111/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete összeférhetetlenség miatt kizárja
a Medgyesegyháza Sportegyesületet és a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet
a 78/2016.(III.30.) Kt. határozattal a medgyesegyházi civil szervezetek támogatására kiírt
pályázati eljárásból.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
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112/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében a civil
szervezetek támogatására elkülönített összegből
-

a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete működését
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális
Egyesület működését
a Boldog Otthon Alapítvány
működését
az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány
működését
Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány működését
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
működését

300 000,- Ft összeggel,
30 000,- Ft összeggel,
200 000,- Ft összeggel,
50 000,- Ft összeggel,
400 000,- Ft összeggel,
150 000,- Ft összeggel,

támogatja.
Felkéri a 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
113/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi civil alapból fel nem
használt 2 870 000,- Ft összeget átcsoportosítja a polgármesteri keret előirányzatába.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek –kivéve alapítványoktámogatására használja fel.
Megbízza a 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

114

114/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 280 000,- Ft összeget
átcsoportosít a 2016. évi tartalék keretéből a polgármesteri keret előirányzatába.
Megbízza a 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

115/2016. (IV.26.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete kizárja a Hetednapi Adventista
Egyház Medgyesegyházi gyülekezetét a 78/2016.(III.30.) Kt. határozattal a medgyesegyházi
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati eljárásból, mivel a pályázat tartalmi elemei nem
felelnek meg a kiírásnak.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
116/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-tól 2016. július
31-ig 1 fővel megnöveli Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói
létszámot annak érdekében, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási
Hivatalától „Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001) munkaerő-piaci
programból nyújtható bérköltség támogatás” keretében 1 fő munkavállalót alkalmazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
117/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési,
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Cg. 04-09-011783 /
egyedüli tagja a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 2016. április 11. napján kibocsátott
végzés alapján elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. alapító okirat
módosításának kiegészítését, a határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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118/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Medgyesegyháza, Luther utca 6. házszám és 145 helyrajzi számú - Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő - ingatlanon lévő épület részlegesen lebontásra kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bontás elvégzéséhez szükséges hozzájárulások,
engedélyek beszerzését kezdje el, folytassa le a szükséges eljárásokat.
A bontás elvégzéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre állásakor a
bontás tényleges lebonyolítása, kivitelezése kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület elé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László műszaki ügyintéző

119/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Medgyesegyháza, Hősök utca 4. házszám és 114 helyrajzi számú - Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő - ingatlanon lévő épület teljes egészében lebontásra
kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bontás elvégzéséhez szükséges hozzájárulások,
engedélyek beszerzését kezdje el, folytassa le a szükséges eljárásokat.
A bontás elvégzéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre állásakor a
bontás tényleges lebonyolítása, kivitelezése kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület elé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László műszaki ügyintéző

120/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyháza Luther utca forgalmi rendjét racionalizálni kívánja.
Ennek alapján megbízza Maláta Mihály (5600 Békéscsaba, Fácán köz 1. sz. alatti lakos)
tervezőt, hogy mint a legelőnyösebb árajánlatot adó személy készítse el a Medgyesegyháza
Luther utca forgalmi rendjének módosításával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányt, az
árajánlatban szereplő tartalommal és feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezővel történő megállapodás
aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
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A tervező megbízási díja a 2016. évi költségvetési
biztosításra.

tartalékkeretből

kerül

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
121/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Medgyesegyházi Alapszervezete által a Trianoni Békediktátum
aláírásának 89. évfordulójára 2009. évben állított emlékmű körül elvégzendő felújítási munkálatok
elvégzésével elviekben egyetért. A szervezet által kért tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg,
mivel a kérelmező nem nyújtott be részletes tervet, mely alapján a képviselő-testület felelős
döntését ki tudná alakítani.

Felelős: dr. Kormányos László
Határidő: azonnal
122/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képező tartalommal együttműködési megállapodást köt az Egyéni és Társadalmi
Felelősségvállalásért Alapítvánnyal az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP1.2.1-15 „Védőháló a családokért” című felhívás kapcsán a projekt céljainak megvalósítása
érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és az ezzel kapcsolatban
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
123/2016. (IV.26.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke által az, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti ingatlan (volt pártház
épülete) vonatkozásában kidolgozott díjszabást.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az elkészült díjszabást nem kívánja alkalmazni, az eddig
kialakult gyakorlaton nem kíván változtatni.

Felelős: dr. Kormányos László
Határidő: azonnal
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126/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
Baukó Lászlóné (an.: Ilcsák Erzsébet, lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 38/3.)
ügyvezető mellett javasolja megválasztani Mitykó Mihályt (5666 Medgyesegyháza, Baross u.
93. szám alatti lakost), határozatlan időtartamra. A képviselő-testület javasolja, hogy a
megválasztott ügyvezetők részére tiszteletdíj, költségtérítés vagy egyéb juttatás ne legyen
megállapítva.

Felelős: dr. Nagy Béla György
polgármester
127/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, a Mentor Menedzsment Szolgáltató
Kft. és a PAPRIKAKERT TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. alapítók által létrehozandó
Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. létesítő okirat-tervezetét.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a társasági szerződés aláírására és a
szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György
polgármester
Határidő: azonnal
128/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, a Mentor Menedzsment Szolgáltató
Kft. és a PAPRIKAKERT TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. alapítók által létrehozandó
Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. vonatkozásában az alapító
tagok közötti megállapodás-tervezetet.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György
polgármester
Határidő: azonnal
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129/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyarország Kormánya által meghirdetett KEHOP 5.4.1. kódszámú, Szemléletformálási programok megnevezésű pályázati kiírásra, maximum
bruttó 20 millió Ft összegben.
A fejlesztés megvalósítása esetén a maximum 20 millió Ft-os költségvetésű pályázat 100%
támogatásban részesül, ezért az önkormányzat önerőt a pályázathoz nem biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

Felelős:
Határidő:

a

szükséges

intézkedések,

dr. Nagy Béla György polgármester
értelem szerint
130/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a KEHOP -5.4.1. kódszámú,
Szemléletformálási programok megnevezésű pályázati koncepció kidolgozására a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesületet jelöli ki, amely konzorciumi megállapodás keretében, annak
tagjaként térítésmentesen vállalja a pályázat elkészítését (0 Ft pályázatírási díj, 0 Ft sikerdíj).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás megkötésére
a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

dr. Nagy Béla György polgármester
értelem szerint
131/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Alapdokumentumának
módosításával az iskola működtetőjeként egyetért, mely szerint az 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth Lajos tér 25. szám alatti telephelyét, valamit a telephelyen működő táncművészeti ág
modern tánc tanszakát megszünteti.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
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132/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Alapdokumentumának
módosításával az iskola működtetőjeként egyetért, mely szerint az 5666 Medgyesegyháza,
Luther u. 7. szám alatti telephelyen új zeneművészeti ágat (billentyűs tanszak, rézfúvós
tanszak) kíván felvenni.
.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
133/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta.
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei, és a kötelezően ellátandó feladatokra
tekintettel nem támogatja a kérelmet.
Utasítja a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

134/2016. (V.3.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Medgyesegyházi Alapszervezete által - az Trianoni
Békediktátum aláírásának évfordulójára 2009. évben állított - emlékmű körül elvégzendő
felújítási munkálatokhoz a melléklet tervek alapján a hozzájárulását megadja.
Az önkormányzat az emlékműhöz vezető díszburkolatot, szegély anyagot, ágyazati anyagot és
a kialakításához szükséges munkaerőt biztosítja.
A kialakításnál vegyék figyelembe Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1999.(III.17.) Ök rendeletét az építészeti és természeti értékek helyi
védelméről.
Felelős: dr. Kormányos László
Határidő: azonnal
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137/2016. (V.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Jövőkép Nonprofit
Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját
2.766.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -102.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

dr. Nagy Béla György polgármester
értesítésre azonnal

138/2016. (V.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök
és források egyező végösszege 35.347 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (veszteség),
- 8.377 E Ft elfogadja.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja,
hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi - 8.377 E Ft mérleg szerinti
eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály ügyvezető

139/2016. (V.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök
és források egyező végösszege 23.683 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség),
7.330 E Ft elfogadja.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja,
hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2015. évi 7.330 E Ft mérleg szerinti
eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
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140/2016. (V.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban meghatározott alcélok közül az „Óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozásra” kíván pályázatot benyújtani.
A pályázat megvalósításához maximálisan szükséges 3.529.412 Ft saját forrás a fejlesztési
tartalékban rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására, és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2016. június 2.
141/2016. (V.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban meghatározott alcélok közül az
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” kíván pályázatot benyújtani.
A pályázat megvalósításához maximálisan szükséges 2.647.059 Ft saját forrás a fejlesztési
tartalékban rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására, és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2016. június 2.
142/2016. (V.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona
korszerűsítésének lehetőségeit megvitatta, a Szociális szakosított ellátást és gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására
pályázatot kíván benyújtani, a támogatáshoz szükséges 997.207,- Ft összegű önerőt a 2016.
évi költségvetés, fejlesztési tartalék keret előirányzata terhére biztosítja.

Határidő:
Felelős:

2016. június 1.
Dr. Nagy Béla György-polgármester
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143/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza közrendjéről,
közbiztonságáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György
144/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda 2016/17-es tanévre szóló óvodai beiratkozásról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné óvodavezető

145/2016. (V.31.) Kt. határozat

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
146/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

és

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György
147/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a 2016. évben
meg kívánja szervezni az általános iskolás korú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

148/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményét 2016.
július 01. napjától önálló intézményként működteti tovább. Felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert az intézményi átszervezéssel kapcsolatban szükséges további
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
149/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár
önálló intézménnyé alakításával kapcsolatban felhívja a jegyzőt, hogy a következő rendes
képviselő-testületi ülésre, döntéshozatalra készítse elő a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat és a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. közötti feladatellátásra vonatkozó
megállapodás módosítását és a vonatkozó rendeletet-módosítást.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
150/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító
Okiratát.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________
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Simonka Jánosné jkv. vez.
melléklet a 150/2016.(V.31.)Kt. határozathoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z)
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és
Könyvtár
1.1.2. rövidített neve: Művelődési Ház és Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u. 421
44.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 01.
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: ……./2016. (V.31.) képviselőtestületi határozat
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Közművelődési és nyilvános könyvtári ellátást nyújtó
intézmény
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési intézmények tevékenysége.
Közművelődési intézmény, közösségi színterek működtetése, Medgyesegyháza
közművelődésének, közművelődési közösségi tevékenységének koordinálása.
Ismeretterjesztő, kulturális, szakköri tevékenységek irányítása, összefogása.
Népművészeti hagyományok ápolása. Könyvtári szolgáltatások, könyvtári állomány
gyarapítása, a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, gondozása és rendelkezésre
bocsájtása. Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól
és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak
elérését. Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
Közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
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önképző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége, alkotó művelődési
közösségek, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek tevékenységei.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 013350
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044
Könyvtári szolgáltatások
6 082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
7 082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
8
gondozása
9 082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
10 082094
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
11 083030
Egyéb kiadói tevékenység
12 105010
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
13 107080
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Medgyesegyháza Város
közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét pályáztatás
útján határozott időtartamra Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a 150/1992. (XI. 20.)
Kormányrendelet előírásainak betartása mellett. Az intézményvezető tevékenységét az
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv alapján végzi, felette a
munkáltatói jogokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
2 munkaviszony
2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről
3 megbízásos jogviszony
2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 01. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Medgyesegyháza, 2016………………………………………
P.H.
dr. Nagy Béla György
polgármester
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151/2016. (V.31.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. augusztus 01-től 2021. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás
szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény
rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat
intézményrendszerével;
- A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának
végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes
szervezeti egységeivel.
- Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi
feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése,
művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, egyházi
intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr oktató, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése,
felkarolása, a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér
biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazotti jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

- végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett
legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2)
bekezdésében foglalt továbbképzést teljesíti
- magyar állampolgárság
- a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen
előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, és a betöltendő munkakör
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ellátásához vele szemben nem áll fenn a tevékenység
foglalkoztatástól való eltiltás
- cselekvőképesség
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

folytatását

kizáró

Előnyt jelent:
- közművelődési területen szerzett legalább 3-5 év vezetői gyakorlat
- helyismeret
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szervezőkészség, együttműködési, kommunikációs,
problémamegoldó képesség
Pályázathoz csatolni kell:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában
résztvevők megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat
elbírálásáról szóló előterjesztést
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben
meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
- pályázó nyilatkozata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében szereplő feltételek teljesítésének vállalásáról.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 13.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 27.
Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. augusztus 01-től
tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Béla György polgármester
nyújt a 06-68-440-000 telefonszámon.

Pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza Városi Önkormányzat címére történő
megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016/müi, valamint a
beosztás megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: dr. Nagy Béla György polgármester, Békés megye, 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
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Pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti
bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A képviselő-testület a
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt, melynek eredményéről valamennyi
pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat visszavonására,
valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A Pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.medgyesegyhaza.hu
- Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 13.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

152/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztésben foglaltakat
elfogadja, és a melléklet szerinti a tájékoztató elválaszthatatlan részét képező „Közérdekű
munka büntetés letöltésére szolgáló munkahely biztosításáról szóló együttműködési
megállapodás”-t a Békés Megyei Kormányhivatallal aláírja. Felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Kormányos László Jegyző

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
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melléklet a 152/2016. (V.31.) Kt. határozathoz

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről a Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor
2.) nevében és képviseletében eljáró Gajda Róbert kormánymegbízott - a továbbiakban
Hivatal
-,
másrészről
a
……………………………….
……………………………………………………...
Önkormányzat/önkormányzati
szervezet/szervezet (…. Cím ….) nevében és képviseletében eljáró …………..
……………………………………………………………………..,,
a
továbbiakban
Munkahely – (a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen, a következő
feltételekkel:
1. A közérdekű munka büntetés eredményes végrehajtása érdekében Felek a büntetések,
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvényben (a továbbiakban Bv. tv.), továbbá a Pártfogó Felügyelői
Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013.(VI.19.) KIM rendeletben (a továbbiakban Rendelet)
meghatározott
kötelezettségük/kötelezettségük/feladatok
teljesítésére
az
alábbi
együttműködési megállapodást kötik:
2. A Munkahely vállalja, hogy a bíróság által jogerősen közérdekű munka büntetésre ítélt
személyek büntetésének végrehajtásához a munkahelyet a vonatkozó jogszabályok alapján
biztosítja. A Munkahely hozzájárul ahhoz, hogy a közérdekű munka büntetés végrehajtásának
helyéül a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes pártfogó felügyelője a Munkahelyet jelölje
ki.
3. A kijelölésre az egyedi ügyekben, a konkrét elítéltek vonatkozásában a Rendelet 29. § (2)
bekezdése és jelen együttműködési megállapodás alapján külön munkahelyi nyilatkozat
nélkül, az illetékes pártfogó felügyelő és a Munkahely erre felhatalmazott képviselőjének
egyeztetése alapján kerül sor. Az egyeztetés során az illetékes pártfogó felügyelő tájékoztatja
a Munkahely képviselőjét az elítélt – annak előzetes hozzájárulásával kiadható – személyes
adatairól, az ítélet ide vonatkozó adatairól, a végrehajtáshoz szükséges egyéb információkról.
Az információk birtokában a Munkahely felhatalmazott képviselője dönt az elítélt
fogadásáról, konkrét munkahelyi beosztásáról, az első lehetséges munkanapról. A Munkahely
képviselője tájékoztatja az illetékes pártfogó felügyelőt a döntésről. Erről a Munkahely
képviselője saját dokumentációs szabályai, az illetékes pártfogó felügyelő a Hivatal
iratkezelési szabályzata szerint hivatalos feljegyzést készít.
4. A Munkahely a Bv. tv. 287. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségeinek eleget tesz, az
elítélteket a vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatja. Az elítélttel a közérdekű munka
időtartamára munkaviszony nem létesül, a munkavégzésért díjazásban nem részesül, az elítélt
a munkát büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzi. A Munkahely a közérdekű munka
végzését a Rendelet 31. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően napi és órákra
történő bontásban igazolja az erre a célra szolgáló jelenléti íven, melyet az elítélttel
folyamatosan aláírat.
5. A Munkahely a büntetés megkezdéséről értesíti az illetékes pártfogó felügyelőt. A
Munkahely haladéktalanul értesíti az illetékes pártfogó felügyelőt:
· ha az elítélt a munkavégzést a meghatározott időpontban nem kezdi meg,
· ha a munkakötelezettségének nem a kijelölő határozatban előírtak szerint tesz eleget,
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·
·
·

ha rendkívüli esemény, így különösen munkahelyi baleset, következik be,
amennyiben új munkahely kijelölése indokolt,
amikor az elítélt a büntetését letöltötte.

6. A Hivatal biztosítja az állandó kapcsolat lehetőségét az illetékes pártfogó felügyelőn
keresztül. Segíti a Munkahelyet a közérdekű munka büntetés letöltésének nyilvántartásban,
ehhez a Bv. tv. 287. § (2) bekezdésében, valamint a Rendelet 31. § (2)-(3) bekezdésében
meghatározott tartalmú nyilvántartó lapot és jelenléti ívet bocsát rendelkezésre. A Hivatal az
elítélt meghallgatásakor előírja az elítéltnek a Bv. tv. 287. § (3) bekezdésében előírt
kötelezettségei betartását, a fegyelmezett munkavégzést, a kiadott munkaeszközök
megőrzését, visszaadását.
7. A közérdekű munka végrehajtása során az elítéltnek az általa okozott, illetőleg őt ért kár
vonatkozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozása az
irányadó azzal, hogy az elítélt anyagi felelősségének mértékét a hasonló munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók távolléti díjának figyelembe vételével kell megállapítani.
8. A Munkahely vállalja, hogy a Bv. tv. 281. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott
jogszabályi kötelezettsége/ Bv. tv. 281. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott
jogszabályi kötelezettsége/ Bv. tv. 281. § (3) bekezdés d)-h) pontja szerint egyéni döntése
alapján nyilvántartásba veteti magát az állami foglalkoztatási szerv foglalkoztatói
nyilvántartásában.
9. A Felek az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításával kapcsolatos
feladatokra az alábbi kapcsolattartót jelölik ki:
A Hivatal: ………………………………………, a ……..Járásban illetékes pártfogó
felügyelő
A Munkahely: ………………………………………………
10. Ha Munkahely arra felhatalmazott képviselőjének, illetve az illetékes pártfogó
felügyelőnek a személyében változás áll be, a Felek haladéktalanul értesítik egymást.
11. A Hivatal az együttműködési megállapodást, mivel az helyettesíti az egyes ügyek
személyre szóló munkahelyi nyilatkozatát, tájékoztatásul megküldi a Békés Megyei Bíróság
Bv. Bírája, valamint a Békés Megyei Főügyészség Bv. Ügyésze számára.
12. Jelen együttműködési megállapodás a felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba,
határozatlan időre szól, és a felek azt együttes jognyilatkozatukkal szüntethetik meg.
13. Jelen megállapodás hatályba lépésével a Felek között hasonló tárgyban kötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

14. Jelen együttműködési megállapodást Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Békéscsaba, 2015.december 15.
Gajda Róbert

……………………………. (név)
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kormánymegbízott
Békés Megyei Kormányhivatal
szervezet/szervezet

…………………………….. (beosztás)
önkormányzat/önkormányzati

153/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Módosító Okiratát. A Képviselőtestület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban kelt 90/2016. (IV.13.)
számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Kormányos László Jegyző

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.

melléklet a 153/2016. (V.31.) Kt. határozathoz

Okirat száma: 220-…...../2016/Ált.
Módosító Okirat
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 29. napján kiadott Alapító
Okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
…../2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat az alábbi preambulummal kerül kiegészítésre:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Alapító Okiratát a
következők szerint adom ki:”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1. és 1.2. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „
6.1.

A költségvetési szerv
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1.1.1. .....................................................................................................................
megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ
1.1.2. .....................................................................................................................
rövidített neve: Gondozási Központ
1.2.

1
2
„

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Idősek Klubja
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9.
Idősek Otthona
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.

3. Az Alapító Okirat 2. pontja – mely a módosított okiratban 2.1. és 2.2. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „
2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. 04. 01.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.
megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.2.2.
székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.”

4. Az Alapító Okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 3.1. és 3.2. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
3.1.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.”

5. Az Alapító Okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.2. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
4. pontja szerinti: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások,
8. pontja szerinti: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
8a. pontja szerinti: szociális szolgáltatások és ellátások, melyek keretében települési
támogatás állapítható meg
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
„
6. Az Alapító Okirat 5. és 6. pontja elhagyásra kerül.
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7. Az Alapító Okirat 7. pontja – mely a
módosított okiratban 4.5. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat: Medgyesegyháza Város közigazgatási
területe
4.5.2. Étkezetés és nappali ellátás: Medgyesegyháza Város és Almáskamarás Község
közigazgatási területe
4.5.3. Házi segítségnyújtás: Medgyesegyháza Város közigazgatási területe
4.5.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Medgyesegyháza,
Almáskamarás,
Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház,
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza
települések közigazgatási területe
4.5.5. Idősek otthona: Békés megye közigazgatási területe
4.5.6. Egészségügyi feladatok: Medgyesegyháza Város közigazgatási területe”
8. Az Alapító Okirat 8., 9. és 10. pontja elhagyásra kerül.
9. Az Alapító Okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép: „
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki – pályázat –
alapján 5 éves határozott időre.”

10. Az Alapító Okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. és 4.4. pont alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „
4.3.
-

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Idősek bentlakásos ellátása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Általános járóbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.4.

1
2
3
4
5
6
7

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311
Fogorvosi alapellátás
072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
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8
9
10
11
12
13
14

074032
102023
102031
104042
107051
107052
107053
„

Ifjúság-egészségügyi gondozás
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

11. Az Alapító Okirat 13. és 14. pontja elhagyásra kerül.
12. Az Alapító Okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép: „
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
1
törvény
2 munkaviszony
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 megbízási jogviszony
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
„

Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. 05. 31.
P.H.
dr. Nagy Béla György
polgármester
154/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát. A Képviselő-testület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban
korábban kelt 91/2016. (IV.13.) számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Kormányos László Jegyző

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző
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melléklet a 154/2016. (V.31.) Kt. határozathoz

Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat Gondozási Központ Alapító Okiratát a következők szerint adom
ki:
2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
6.2.

A költségvetési szerv
2.1.1. .....................................................................................................................
megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ
2.1.2. .....................................................................................................................
rövidített neve: Gondozási Központ

2.2.

A költségvetési szerv
2.2.1. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.
2.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Idősek Klubja
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9.
Idősek Otthona
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.

1
2

3. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
3.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. 04. 01.
3.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

3.2.1. ....................................................................................................................
megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2. ....................................................................................................................
székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
4. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
4.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
4.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
4.1.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

4.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
4.2.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
4.2.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
5. A költségvetési szerv tevékenysége
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5.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
4. pontja szerinti: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások,
8. pontja szerinti: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
8a. pontja szerinti: szociális szolgáltatások és ellátások, melyek keretében települési
támogatás állapítható meg

5.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

1
5.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- Idősek bentlakásos ellátása
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Általános járóbeteg-ellátás
- Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

5.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311
Fogorvosi alapellátás
072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102031
Idősek nappali ellátása
104042
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
5.5.1. ....................................................................................................................
Család- és gyermekjóléti szolgálat: Medgyesegyháza Város közigazgatási
területe
5.5.2. ....................................................................................................................
Étkezetés és nappali ellátás: Medgyesegyháza Város és Almáskamarás Község
közigazgatási területe
5.5.3. ....................................................................................................................
Házi segítségnyújtás: Medgyesegyháza Város közigazgatási területe
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5.5.4. ....................................................................................................................
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Medgyesegyháza,
Almáskamarás,
Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka,
Végegyháza települések közigazgatási területe
5.5.5. ....................................................................................................................
Idősek otthona: Békés megye közigazgatási területe
5.5.6. ....................................................................................................................
Egészségügyi feladatok: Medgyesegyháza Város közigazgatási területe

6. A költségvetési szerv szervezete és működése
6.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki – pályázat –
alapján 5 éves határozott időre.

6.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
törvény
munkaviszony
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
megbízási jogviszony
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1
2
3

7. Záró rendelkezés
Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 29. napján kelt Alapító
Okiratát visszavonom.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. 05. 31.
P.H.
dr. Nagy Béla György
polgármester
155/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig
Mitykó Mihály 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93. szám alatti lakost választja meg. Az
ügyvezetői feladatok ellátása havi bruttó 100 000 Ft munkabérrel történik.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy az ügyvezető megbízási
szerződését kösse meg azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető az esedékes munkabérek,
aktuális közüzemi számlák teljesítésének kivételével minden 100.000 Ft feletti
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kötelezettségvállaláshoz vagy utaláshoz a polgármester és pénzügyi vezető előzetes
ellenjegyzését köteles megkérni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződését
aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző

156/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
Dr. Kulcsár Lászlóné
címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 6. szám alatti lakost választja meg 2016. június 1.
napjától 2018. május 31. napjáig.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály ügyvezető
157/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
Vízmű Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
amelynél fogva a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Nonprofit Kft. (Cg.04-09-009438)
létesítő okirata a mai napon az alábbiak szerint módosul:

1. A társaság új cégneve a mai naptól:
MEDGYESEGYHÁZI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság új rövidített cégneve a mai
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft.

naptól:

Közhasznú

Nonprofit

MEDGYESEGYHÁZI

3. A létesítő okirat III/1. pontja első mondatából a „biztosítja a lakosság és az
intézmények víziközmű ellátását” rész törlésre kerül.
4. A létesítő okirat III/1. pontjának második mondata törlésre kerül.
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5. A létesítő okirat IV/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társaság közhasznú főtevékenységét és közhasznú tevékenységi köreit a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés
közfeladathoz kapcsolódóan végzi.
6. Az alapító okirat IV/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társaság TEÁOR 08 szerinti közhasznú főtevékenysége a mai naptól:
8130’08 Zöldterület kezelés. Egyidejűleg a IV/3. pontban felsorolt további közhasznú
tevékenységek köréből az új főtevékenység, illetőleg a 3700’08 Szennyvíz gyűjtése,
kezelése megnevezésű tevékenység törlésre kerül.
7. A társaság ügyvezetője Mitykó Mihály (an.: Varga Erzsébet) 5666 Medgyesegyháza,
Baross u. 93. sz. alatti lakos, megbízatása 2016. június 01. napjától 2017. május 31.
napjáig szól.
8. Kulcsár Lászlóné könyvvizsgáló megbízatása 2016. június 01. napjától 2018. május
31. napjáig szól.
9. A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.

Medgyesegyháza, 2016. május 31.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
alapító”

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

158/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
Dr. Kulcsár Lászlóné
címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 6. szám alatti lakost választja meg 2016. június 1.
napjától 2017. május 31. napjáig.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
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159/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, Los Csaba (5666
Medgyesegyháza, Damjanich u. 30.) szám alatti lakos által a Medgyesegyházi KÉSZ
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondását tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője

160/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Medgyesegyházi
KÉSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának a megüresedett helyére az alábbi személyt
választja meg:
Grósz Pál
5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 54. sz. alatti lakos.
A megválasztott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása határozott időre szól, 2016. június 01.
napjától 2019. november 30. napjáig.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetője

161/2016. (V.31.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthonában az éjszakai
műszakra két ápoló biztosításának lehetőségeit megvitatta, hozzájárul, hogy az intézmény 2 fő
fiatal munkavállalót támogatással alkalmazzon. A képviselő-testület a támogatás és
továbbfoglalkoztatás idejére hozzájárul az intézmény álláshelyeinek 2 ápolói álláshellyel
történő emeléséhez. A továbbfoglalkoztatásukhoz szükséges maximum 1.028.000,- Ft, és a
műszakpótlék kifizetéséhez szükséges 567.000,- Ft forrást az intézmény dologi kiadásainak
előirányzata terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Nagy Béla György-polgármester
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162/2016. (VI.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével 2014. december 01. napján kötött
megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
-

-

a megbízási szerződés 3. pontja: „Megbízó megbízott részére a megbízás teljesítése
esetén utólag havi bruttó 400.000,- Ft megbízási díjat fizet.” – helyébe az alábbi
rendelkezés lép: „3. Megbízó a megbízott részére a megbízás teljesítése esetén 2016.
június 16. napjától a megbízási szerződés teljes időtartamára 0,- azaz nulla Ft
megbízási díjat fizet.”
a megbízási szerződés 4. pontja: „Megbízó megbízott részére havi 2000 km saját
gépjármű használat elszámolását engedélyezi a vonatkozó jogszabályok szerint.” –
helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. Megbízó a megbízott részére a megbízás
teljesítése során felmerült indokolt, de 2 000 km-t meg nem haladó, igazolt költségek
elszámolását engedélyezi a vonatkozó jogszabályok szerint.”

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés fentiek szerinti módosításának
aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

163/2016. (VI.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízza Farkas Gyula;
5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki u. 42. szám alatti lakost 2016. július 1. napjától az
intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
Az intézményvezetői feladatok ellátására havi bruttó 248.900,- Ft megbízási díjat fizet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezető megbízási
szerződését írja alá és a szükséges további intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző
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Melléklet a 163/2016. (VI.09.) számú
képviselő-testületi határozathoz

Megbízási szerződés

amely létrejött a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete - 5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1. szám - ( képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester)
mint megbízó, továbbá
név:

Farkas Gyula

születéskori név:

Farkas Gyula

születési hely, idő:

Békéscsaba, 1955.07.17.

anyja neve:

Nagy Julianna

lakcíme, telefon:

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki u. 42.

adószám: 8323383596

TAJ: 019767048

főfoglalkozású munkahellyel rendelkezik (igen/nem)
Amennyiben nyugdíjas, a folyósítási törzsszám:
mint megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza megbízottat a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
szám) intézményvezetői feladatok ellátásával.
2. Felek jelen szerződést 2016. július 1. napjától az intézményvezetői feladatok ellátására
kiírt pályázat eredményes elbírálásáig kötik.
3. Megbízó megbízott részére a megbízás teljesítése esetén utólag havi bruttó 248.900,- Ft
megbízási díjat fizet.
4. Megbízott a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles eljárni. A
megbízott a megbízó utasításaitól csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdekei feltétlenül
megkövetelik. Az eltérésről azonban a megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
5. Megbízott az ügy állásáról, megbízó kérésére, szükség esetén pedig anélkül is tájékoztatja
megbízót. A megbízás teljesítéséről megbízott haladéktalanul értesíti megbízót.
144

A jelen szerződésben nem szabályozott
vonatkozó szabályai az irányadóak.

kérdések tekintetében a Ptk. megbízásra

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás után helybenhagyólag
aláírják.

Medgyesegyháza, 2016. június hó ….. nap

......................................................
megbízó

.........................................................
megbízott

164/2016. (VI.9.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.; Cg.0409-003599) tagja, a Társasági szerződés csatolt tartalmú módosítását elfogadja.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
melléklet a 164/2016.(VI.9.) Kt. határozathoz
„TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Mely létrejött a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5700
Gyula, Szt. László u. 16.; Cg. 04-09-003599) tagjai között a Gyulán, 2016. május hónap 19.
napján megtartott taggyűlési jegyzőkönyvben elfogadott módosítások alapján, alulírott helyen
és napon az alábbi feltételek mellett:
I.

A tagok a társasági szerződés 2.) A társaság fióktelepei pontját kiegészítik az
alábbi rendelkezéssel:
„5811 Végegyháza, Külterület 08/4. hrsz Vízmű”

Egyebekben a társasági szerződésmódosításban nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályosak.
Kelt: Gyula, 2016. május 19.
Daróczi László
ügyvezető igazgató”
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166/2016. (VI.24.) Kt. határozat
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
167/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2016. március 01.-től 2016. május 30.-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
168/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért”
Alapítvány 2015. 06. 01- és 2016. 05. 31-ig tartó időszakának szakmai beszámolóját
elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
169/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy
1. a határozat mellékletét képező tartalommal önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatok ellátása tárgyában feladatellátási szerződést kíván kötni a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulással;
2. felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester a feladatellátási szerződés aláírásáét
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170/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy 2016. július 01. napjától
- a Városi uszoda üzemeltetése;
- a Sportcsarnok üzemeltetése;
feladatokat a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú NKft. látja el.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, Szabó Istvánné ügyvezetőt és Mitykó
Mihály ügyvezetőt a feladatellátás megszervezésével kapcsolatos jognyilatkozatok, valamint a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
Mitykó Mihály ügyvezető
dr. Kormányos László jegyző
171/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy 2016. július 01. napjától a
-

Schéner Ház működtetése;
PR tevékenység;
Városi újság szerkesztése, kiadása;
Rendezvények megszervezése, lebonyolítása;
Közművelődési feladatok ellátása;
Városi könyvtár működtetése;

feladatokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) látja el, az intézmény alapító okiratával összhangban.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a feladatellátással
kapcsolatos jognyilatkozatok, valamint a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Farkas Gyula mb. intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
172/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a 2016. július 01. napjától a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és
Könyvtár (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) személyi állományát – az önkormányzat
költségvetésével összhangban – 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban lévő személyben
határozza meg. Ezek az alábbiak:
- 1 fő intézményvezető;
- 1 fő könyvtáros;
- 1 fő gondnoki feladatokat ellátó személy;
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-

1 fő takarító.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a kapcsolódó
jognyilatkozatok, valamint a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Farkas Gyula mb. intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
173/2016. (VI.24.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
között 2012. május 15. napján megkötött feladatellátásra vonatkozó megállapodást közös
megegyezéssel meg kívánja szüntetni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok, valamint a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
174/2016. (VI.24.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat és a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. közötti,
feladatellátásra vonatkozó megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály ügyvezető
dr. Kormányos László jegyző
176/2016. (VI.24.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Szent Ferenc Jótékonysági
Alapítvány támogatási kérelmét megtárgyalta.
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra
tekintettel nem támogatja a kérelmet.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
177/2016. (VI.24.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, értékesíteni
kívánja a tulajdonában álló KAP-983 forgalmi rendszámú, Renault Trafic 1.9 DCI típusú
gépjárművet. A minimális eladási ár: 1.450.000.- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű meghirdetésére, az adásvételi
szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
178/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 27-től a felújítás
időtartalmáig Mengyán István, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti lakos
részére a Dózsa u. 2/b szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást utalja ki.
A felújítás idejére, a bérlő továbbiakban is a Kossuth tér 23. szám alatti bérlakásra
megállapított bérleti díját köteles megfizetni.
Határidő : értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György
179/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7.
pont és a III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására (ennek keretén belül a rendkívüli szociális támogatásra).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a
szükség szerinti támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető

180/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Módosító Okiratát. A Képviselőtestület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban kelt 153/2016. (V.31.)
számú határozatát.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Kormányos László Jegyző
181/2016. (VI.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát. A Képviselő-testület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban
korábban kelt 154/2016. (V.31.) számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dr. Kormányos László Jegyző
183/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
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
184/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót* elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
185/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. (1163 Budapest,
Batsányi János utca 28-32.) között létrejött együttműködési megállapodás alapján, a teljesítés
megfelelő igazolása után hozzájárul az alábbi projektek vonatkozásában az ott szereplő összeg
kifizetéséhez, projekt előkészítő tevékenység jogcímen:
- TOP-5.2.1. azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” (bruttó összköltség: 52.532.349,- Ft) - 1.041.400,- Ft;
- TOP-2.1.2. azonosító számú, „Zöld város kialakítása” (bruttó összköltség:
220.000.000,- Ft) - 3.299.130,- Ft;
- TOP-4.1.1-15. azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” (bruttó összköltség: 59.994.999,- Ft) - 1.199.600,- Ft;
- TOP-1.4.1-15. azonosító számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
(bruttó összköltség: 50.000.000,- Ft) - 1.000.000,- Ft;
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-

TOP-4.2.1-15.
azonosító
számú, „Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” (bruttó összköltség: 32.330.291,- Ft) 646.605,- Ft.

Fentiek alapján a pályázati előkészítő tevékenységért a Projektfelügyelet Kft. részére a
teljesítés megfelelő igazolása után járó összköltség: 7.186.735,- Ft, melynek forrása az
Önkormányzat fejlesztési célokra elkülönített alszámlája.
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Projektfelügyelet Kft. részére pályázati előkészítő
tevékenység címen kifizetett fenti összegek beszámításra kerülnek a projektek tervezett bruttó
összköltségének 5 %-át kitevő vállalási díjba.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a tárgyban a
megfelelő jognyilatkozatok és a szükséges további intézkedések megtételére azzal, hogy ezzel
összefüggő tevékenységéről beszámol a Képviselő-testület ülésén.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dusik János pü. biz. elnök
dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü.-i vezető
186/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.
Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 1. pontjában meghatározott rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
187/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézményei közötti munkamegosztási megállapodást jóváhagyja.
A munkamegosztási megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Felelős: intézményvezetők
jegyző
Határidő: 2016. szeptember 1.
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dr. Nagy Béla György sk.
sk.
polgármester

dr.

Kormányos
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jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
melléklet a 187/2016.VIII.30.) kt. határozathoz
Munkamegosztási megállapodás
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, valamint a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.
1. Általános szempontok
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján kerül sor, figyelembe
véve az Ávr. 7. § (1), 9. § (1) bekezdéseiben, s a 9. § (5a) bekezdéseiben előírt szempontokat.
A munkamegosztási megállapodás a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:
Hivatal), mint az irányító szerv által kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ (továbbiakban: Intézmény), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező,
önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás, és felelősségvállalás rendjére
terjed ki.
Hivatal azonosító adatai:
Név: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Törzskönyvi azonosító száma:
344081
Alapításának időpontja:
1979. október 15.
Adószáma:
15344083-1-04
Intézmény azonosító adatai:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther
utca 1.
Törzskönyvi azonosító száma:
633754
Alapításának időpontja:
2001. április 01.
Adószáma:
16654921-2-04
Pénzforgalmi számlaszáma: 11733137-16654921
Az Intézmény részére az Ávr. 9. § (1) bekezdése alapján az előirányzatai tekintetében a
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a
működésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, védelmével kapcsolatos feladatainak
ellátására a Képviselő-testület a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. A vagyon
működtetése és hasznosítása az Intézményvezető feladata.
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Az intézmény az Ávr-ben rögzítettek szerinti feladatait, a kijelölt költségvetési szerv az
állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen
és módon látja el.
Munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás
szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos ésszerű intézményi
gazdálkodás kereteit megteremtse.
A Hivatal és az Intézmény közösen felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és
végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításiban meghatározott előirányzatok
figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és
működtetéséért.
Az Intézmény a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat alkalmazza az azokban előírtakat
kötelező érvénnyel betartja.
A Hivatal ellátja azokat a feladatokat, amelynek személyi és tárgyi feltételei az Intézménynél
nem adottak, így: könyvvezetés, leltározás; terminálon történő utalások; adatszolgáltatás; stb.
A Képviselő-testület rendeletben fogadja el a gazdasági szervezettel rendelkező
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
Intézmények tárgyévi költségvetését. A kiemelt előirányzatokon belül az önállóan működő
Intézmény vezetője szabadon rendelkezik, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításhoz
kell a Képviselő-testület hozzájárulása.
Az önállóan működő intézmény vezetője az általa ellátott gazdasági feladatok végrehajtásáért,
az előirányzatok feletti felügyeletért, azok felhasználásáért, valamint valamennyi
kötelezettségvállalás elvégzéséért egy személyben felel. Az együttműködés az önállóan
működő intézmény jogi személyiségét és jogszabályi keretek közötti szakmai önállóságát nem
sértheti.
A Hivatal pénzügyi osztályának vezetője vagy megbízottja jogosult és köteles a megállapodás
alapján az önállóan működő intézmény feladatául megjelölt kérdésekben az érvényes
jogszabályi előírások érvényre juttatása érdekében eljárni és a gazdálkodási tevékenységet
ellenőrizni. A számviteli adatok rögzítéséért a Hivatal pénzügyi osztálya felelős az
intézményvezető együttműködése mellett.
A Hivatal pénzügyi osztálya felelős a munkamegosztásban meghatározott feladatok
végrehajtásának megszervezéséért, a jogkörébe tartozó feladatok előírásszerű végrehajtásáért,
a mindenkori költségvetési előirányzatok betartásának ellenőrzéséért.
2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
Az Intézmény a költségvetési rendeletben feladatai ellátásához jóváhagyott kiemelt
előirányzatai felett rendelkezik. Az intézményvezető az Intézmény költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
3. Tervezés
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Az
Intézmény
a
város
gazdasági programjához, ágazati koncepcióihoz és a
költségvetési tervezéshez adatokat szolgáltat azok megalapozására és alátámasztására. Az
Intézmény javaslatot tesz a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek mennyiségi
és értékbeli adataira, a felújítás és fejlesztési igényeire, a jegyző által megadott szerkezetben
és időpontban.
A Hivatal feladatai a költségvetés tervezésnek időszakában:
- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a
tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat;
- a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített
nyilvántartásáról, erről az Intézmény vezetőjét tájékoztatja, az Intézmény bevonásával
gondoskodik az elemi költségvetés elkészítéséről;
- gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és
további vezetéséről;
4. Előirányzat módosítás
Az Intézmény vezetője az előirányzat módosítási igényét a jegyző felé jelzi, amelyet
jóváhagyásra a pénzügyi vezető a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor a
képviselő-testület elé terjeszt. A módosítási igényben meg kell jelölni a módosítandó
előirányzatot, a módosítás forrását és annak indokát is. Amennyiben az előirányzatok
módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor, a Hivatal
pénzügyi vezetője a költségvetési rendelet módosítását követően, a végrehajtott módosításról
tájékoztatja az Intézmény vezetőjét.
5. Pénzkezelés, pénzellátás
Az Intézmény házipénztára a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal elkülönített
pénztárhelyiségében működik, de külső pénzkezelési helyként is működik, amelyre a
vonatkozó szabályokat a Pénzkezelési szabályzat írja elő. Az Intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik, saját bevételei, az átvett pénzeszközei, támogatásai és az irányító szerv által
nyújtott intézményfinanszírozás bevételei jelennek meg. Az Intézmény a kiadásait a saját
bankszámláról indított kifizetéssel teljesíti. A bankszámla feletti rendelkezés a
Bankszámlaszerződés alapján történik. Az intézmény finanszírozása a feladatok működéséhez
szükséges kiadásokhoz igazodik.
Pénzkezelés szabályait a mindenkori hatályos Pénzkezelési Szabályzat rögzíti. Az
Intézménynél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására az intézményvezető a
pénzkezeléssel megbízott dolgozókkal Pénzkezelői nyilatkozatot írat alá, amely a
Pénzkezelési Szabályzat része. Az eseti vásárlásokra a Készpénzigénylés elszámolásra
nyomtatványban megjelölt személy a jogosult.
Az Intézmény készpénzforgalmát az alábbi formában bonyolíthat le:
a) eseti vásárlásokra készpénz előleg felvételével,
b) térítési díjak, szolgáltatási díjak beszedésével,
c) üzemanyag vásárlási előleg
d) bérjellegű kifizetések (fizetési előleg, közlekedési költségtérítés) teljesítésével
Az Intézmény ellátmányt nem vesz igénybe.
a) Esetenként az Intézmény egyes, nagyobb összegű vásárlásaihoz készpénzt vehet fel,
utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az Intézménynek a készpénz-igényét, a
készpénz felvételt megelőzően 3 nappal korábban, előre jeleznie kell. A felvett
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készpénzzel az elszámolási határidőn belül köteles elszámolni, ettől eltérni csak a
Hivatal pénzügyi vezetője engedélyével lehet.
b) Térítési díjak, szolgáltatási díjak beszedése. A készpénzben teljesített ellátottak által
fizetendő térítési díjakat, szolgáltatási díjakat az Intézmény szedi be és fizeti be a
Hivatalban vezetett Intézmény házipénztárába. A térítési díjak, szolgáltatási díjak
beszedésére csak szigorú számadási követelményeknek megfelelő szoftverrel
előállított bizonylat, vagy az ÁFA törvény által elismert szigorú számadású
nyomtatvány használható.
c) A tervezett utazási teljesítményre üzemanyag előleget kell a gépkocsivezető részére
biztosítani. A kifizethető előleg maximális összege 40.000,- Ft. Újbóli előleg felvételre
kizárólag a korábbi előleg elszámolását követően lehetséges. Az üzemanyag előleggelannak felhasználását követően kell elszámolni. Elszámoláskor a gépjárművet tele
tankkal kell leállítani.
d) Bérjellegű kifizetésekre a Hivatalban vezetett Intézmény házipénztárából, vagy az
Intézmény bankszámlájáról átutalással kerülhet sor.
6. Előirányzat felhasználás
Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai
A jóváhagyott előirányzaton és létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az
Intézmény vezetőjének feladat- és hatásköre.
A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézést
(kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése,
elszámoló-lap elkészítése) az Intézményvezető utasítása alapján a Hivatal humánpolitikai
ügyintézője rögzíti be a KIRA rendszerbe.
Intézmény feladata:
- Számfejtéshez szükséges adatokról, a munkából való távol maradásról, a betegszabadság
igénybevételéről jelentést készít, és leadja a Hivatal humánpolitikai ügyintézőjének.
- Ellenőrzi a Magyar Államkincstártól érkező bérjegyzék adattartalmának valódiságát,
eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a Hivatal felé.
- Egyéb munkáltatói döntésekről és intézkedésekről tájékoztatja a Hivatalt.
Hivatal feladata:
- Az Intézmény vezetője által készített számfejtéshez szükséges adatszolgáltatást berögzíti
a KIRA rendszerbe.
- A nem rendszeres juttatásokat számfejti és átutalja az Intézmény által megadott adatok
alapján.
- Gondoskodik a Magyar Államkincstár által küldött tájékoztatók, bevallási adatok,
számfejtési listák továbbításáról az Intézmény felé.
Dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai
Az intézményvezető a vásárlásra és a szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseit, vagy
szerződéseit kötelezettségvállalóként aláírva megküldi a Hivatal pénzügyi vezetőjének. Ha a
kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor pénzügyileg ellen jegyzi és felvezetteti az
EcoSTAT Megrendelés moduljába előzetes kötelezettségvállalásként, és fizikai teljesítést
követően gondoskodik a kiadás teljesítéséről.
A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat felhasználásával, és kötelezettségvállalásával
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kapcsolatban további előírásokról dönthet, amelynek végrehajtója a Hivatal pénzügyi
osztálya.
7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítésigazolás
Az Intézmény működésére a Hivatal számviteli szabályzatgyűjteményében foglaltakat kell
alkalmazni.
Kötelezettségvállalásra az Intézmény nevében a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa
írásban meghatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás során a megrendelő a
számlát az Intézmény nevére szólóan kéri.
Kötelezettségvállalás csak a – Hivatal pénzügyi osztálya ellenjegyzésre kijelölt dolgozója
által – ellenjegyzést követően történhet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról,
hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a tervezett kifizetés időpontjában a pénzügyi
fedezet biztosított-e, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
Teljesítés igazolására az Intézménynél a vezető, vagy a vezető által írásban kijelölt személy
jogosult. A kijelölt személynek a teljesítés igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő
utalás megjelölésével és aláírásával kell igazolni.
Az érvényesítési feladatokat a Hivatal erre kijelölt dolgozó látja el.
Utalványozásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az
utalványozás minden esetben csak írásban történhet.
8. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás
A kiadások és bevételek pénzügyi teljesítését, a főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok
módosításának nyilvántartását, továbbá az analitikus nyilvántartások vezetését a Hivatal
pénzügyi osztálya végzi. A Hivatal pénzügyi osztálya az Intézmény vezetőjét havonta
tájékoztatja az Intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Hivatal
pénzügyi osztálya tájékoztatást nyújt a képviselő-testület Intézmény költségvetését érintő
döntéseiről és intézkedéseiről.
Normatív hozzájárulás igényléséhez, elszámolásához szükséges alapadatokat az Intézmény
szolgáltatja a Hivatal pénzügyi osztálya felé.
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer egyes területeit az Intézmény
saját maga látja el, ezek a nyilvántartások a következők:
- készletnyilvántartás,
- étkezők nyilvántartása, és
- intézmény támogatásának nyilvántartása.
9. Információáramlás, adatszolgáltatás
A Hivatal és az Intézmény közötti információáramlás zavartalan működése és az
adatszolgáltatás valódiságának biztosítása érdekében minden hétfőn (amennyiben
munkanapra esik) 13 órakor vezetői megbeszélés van a polgármesteri hivatalban, amelyen a
polgármester, alpolgármester, jegyző, pénzügyi vezető, az intézmények vezetői és az
önkormányzat által alapított Kft.-k ügyvezetői vesznek részt, amennyiben nincsenek
akadályoztatva. A vezetői megbeszélés lehetőséget ad arra, hogy az információáramlás és az
intézmények működése zavartalan legyen.
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Az Intézmény köteles a részére megküldött adatszolgáltatásokat a megadott határidőn belül
visszaküldeni a Hivatal érintett ügyintézője részére, az adatok valódiságáért az Intézmény
vezetője a felelős.
A Hivatal pénzügyi osztálya az Intézmény költségvetésének teljesítéséről az EcoSTAT
programból havonta adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár felé, amely adatokhoz az
Intézmény vezetője is hozzáfér. Ha további információra van szüksége az Intézmény
vezetőjének, időpont egyeztetést követően felkeresi a pénzügyi vezetőt.
Az államháztartás alrendszereiből átvett, Intézményt érintő pótelőirányzatokról a Hivatal
pénzügyi vezetője értesíti az Intézmény vezetőjét.
Az Intézmény vezetője az általa megkötött szerződésekről, támogatásokról köteles a Hivatal
pénzügyi ügyintézőjét tájékoztatni, és egy példányt a könyveléshez leadni.
10. Beszámolás
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata. Az intézmény
beszámolóját a Hivatal köteles lezárni, és amennyiben a Magyar Államkincstár kéri
nyomtatott formában is a megadott határidőig beküldeni.
A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel)
elvégzésének időpontját, felelőseit és helyszíneit a leltározási ütemterv tartalmazza.
Az Intézmény szakmai feladatellátását bemutató szöveges beszámoló elkészítése az
intézményvezető feladata.
11. Működtetés, tárgyi eszköz karbantartás, felújítás, beruházás, vagyonkezelés
Az Intézmény vezetője felelős az Intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért.
Az Intézmény szakmailag önállóan működik és a költségvetési rendeletben meghatározott
személyi juttatások és járulékai továbbá a dologi előirányzati felett önálló gazdálkodási joggal
rendelkezik. Az Intézmény rendeltetésszerű működését az intézményvezető biztosítja. A
személyi feltételek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik, a tárgyi feltételek
biztosítása érdekében az intézményi költségvetést figyelembe véve beszerzési tervet készít.
Az Intézménnyel kapcsolatos felújítások és építési jellegű beruházások a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg. Azok előkészítése, a kivitelezés
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő
átvétele a Hivatal feladata.
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 23/2013.(XII. 18.) számú rendeletében,
továbbá a felesleges vagyontárgyak selejtezéséről szóló szabályzatában és a leltározási és
leltárkészítési szabályzatban meghatározott előírásokat az Intézmény betartani köteles. Az
Intézmény a jogszabályokban és az önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az
önkormányzat tulajdonában lévő vagyont önállóan használhatja és hasznosíthatja.
12. Belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
A Hivatal és az Intézmény köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni
és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket,
az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.
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A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. Az Intézmény a Kormányrendelet 1. mellékletében
meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer
minőségét, amelyről a Hivatalt is tájékoztatja.
A belső ellenőr
- függetlensége,
- éves ellenőrzési munkaterv összeállítása,
- az ellenőrzési kézikönyv elkészítése, gyakorlati alkalmazása,
- az ellenőrzések végrehajtásának menete,
az Önkormányzat és a Dél-Békési Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által kötött
megállapodás alapján biztosított az Intézmény részére.
13. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Az Intézménnyel kapcsolatos felújítások és építési jellegű beruházások Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg, azok előkészítése, a kivitelezés
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő
átvétele a Hivatal feladata, ezért az éves közbeszerzési tervet a Hivatal készíti.
14. Záró rendelkezések
A megállapodás ……………………………. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e
naptól kezdve kell alkalmazni.
Medgyesegyháza, ………………………………..
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal:
dr. Kormányos László
jegyző
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ:
Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető
Jóváhagyás:
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
……………/……….(………….) számú határozatával az együttműködési megállapodást
jóváhagyta.
Medgyesegyháza, ……………………………….
2. számú melléklet
Munkamegosztási megállapodás

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, valamint a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.
1. Általános szempontok
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
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(továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján kerül sor,
figyelembe véve az Ávr. 7. § (1), 9. § (1) bekezdéseiben, s a 9. § (5a) bekezdéseiben előírt
szempontokat.
A munkamegosztási megállapodás a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:
Hivatal), mint az irányító szerv által kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Intézmény), mint gazdasági szervezettel nem
rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás, és
felelősségvállalás rendjére terjed ki.
Hivatal azonosító adatai:
Név: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Törzskönyvi azonosító száma:
344081
Alapításának időpontja:
1979. október 15.
Adószáma:
15344083-1-04
Intézmény azonosító adatai:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 25.
Törzskönyvi azonosító száma:
834445
Alapításának időpontja:
2016. július 01.
Adószáma:
16654914-1-04
Pénzforgalmi számlaszáma:
11733137-15834443
Az Intézmény részére az Ávr. 9. § (1) bekezdése alapján az előirányzatai tekintetében a
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a
működésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátására a Képviselő-testület a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalt jelölte
ki.
Az intézmény az Ávr-ben rögzítettek szerinti feladatait, a kijelölt költségvetési szerv az
állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen
és módon látja el.
Munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás
szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos ésszerű intézményi
gazdálkodás kereteit megteremtse.
A Hivatal és az Intézmény közösen felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és
végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításiban meghatározott előirányzatok
figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és
működtetéséért.
Az Intézmény a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat alkalmazza az azokban előírtakat
kötelező érvénnyel betartja.
A Hivatal ellátja azokat a feladatokat, amelynek személyi és tárgyi feltételei az Intézménynél
nem adottak, így: könyvvezetés, leltározás; terminálon történő utalások; adatszolgáltatás; stb.
A Képviselő-testület rendeletben fogadja el a gazdasági szervezettel rendelkező
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
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Intézmények tárgyévi költségvetését. A kiemelt előirányzatokon belül az önállóan
működő Intézmény vezetője szabadon rendelkezik, a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosításhoz kell a Képviselő-testület hozzájárulása.
Az önállóan működő intézmény vezetője az általa ellátott gazdasági feladatok végrehajtásáért,
az előirányzatok feletti felügyeletért, azok felhasználásáért, valamint valamennyi
kötelezettségvállalás elvégzéséért egy személyben felel. Az együttműködés az önállóan
működő intézmény jogi személyiségét és jogszabályi keretek közötti szakmai önállóságát nem
sértheti.
A Hivatal pénzügyi osztályának vezetője vagy megbízottja jogosult és köteles a megállapodás
alapján az önállóan működő intézmény feladatául megjelölt kérdésekben az érvényes
jogszabályi előírások érvényre juttatása érdekében eljárni és a gazdálkodási tevékenységet
ellenőrizni. A számviteli adatok rögzítéséért a Hivatal pénzügyi osztálya felelős az
intézményvezető együttműködése mellett.
A Hivatal pénzügyi osztálya felelős a munkamegosztásban meghatározott feladatok
végrehajtásának megszervezéséért, a jogkörébe tartozó feladatok előírásszerű végrehajtásáért,
a mindenkori költségvetési előirányzatok betartásának ellenőrzéséért.
2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
Az Intézmény a költségvetési rendeletben feladatai ellátásához jóváhagyott kiemelt
előirányzatai felett rendelkezik. Az intézményvezető az Intézmény költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
3. Tervezés
Az Intézmény a város gazdasági programjához, ágazati koncepcióihoz és a költségvetési
tervezéshez adatokat szolgáltat azok megalapozására és alátámasztására. Az Intézmény
javaslatot tesz a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek mennyiségi és értékbeli
adataira, a felújítás és fejlesztési igényeire, a jegyző által megadott szerkezetben és
időpontban.
A Hivatal feladatai a költségvetés tervezésnek időszakában:
- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a
tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat;
- a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített
nyilvántartásáról, erről az Intézmény vezetőjét tájékoztatja, az Intézmény bevonásával
gondoskodik az elemi költségvetés elkészítéséről;
- gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és
további vezetéséről;
4. Előirányzat módosítás
Az Intézmény vezetője az előirányzat módosítási igényét a jegyző felé jelzi, amelyet
jóváhagyásra a pénzügyi vezető a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor a
képviselő-testület elé terjeszt. A módosítási igényben meg kell jelölni a módosítandó
előirányzatot, a módosítás forrását és annak indokát is. Amennyiben az előirányzatok
módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor, a Hivatal
pénzügyi vezetője a költségvetési rendelet módosítását követően, a végrehajtott módosításról
tájékoztatja az Intézmény vezetőjét.
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5. Pénzkezelés, pénzellátás
Az Intézmény házipénztára a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal elkülönített
pénztárhelyiségében működik, de külső pénzkezelési helyként is működik, amelyre a
vonatkozó szabályokat a Pénzkezelési szabályzat írja elő. Az Intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik, saját bevételei, az átvett pénzeszközei, támogatásai és az irányító szerv által
nyújtott intézményfinanszírozás bevételei jelennek meg. Az Intézmény a kiadásait a saját
bankszámláról indított kifizetéssel teljesíti. A bankszámla feletti rendelkezés a
Bankszámlaszerződés alapján történik. Az intézmény finanszírozása a feladatok működéséhez
szükséges kiadásokhoz igazodik.
Pénzkezelés szabályait a mindenkori hatályos Pénzkezelési Szabályzat rögzíti. Az
Intézménynél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására az intézményvezető a
pénzkezeléssel megbízott dolgozókkal Pénzkezelői nyilatkozatot írat alá, amely a
Pénzkezelési Szabályzat része. Az eseti vásárlásokra a Készpénzigénylés elszámolásra
nyomtatványban megjelölt személy a jogosult.
Az Intézmény készpénzforgalmát az alábbi formában bonyolíthat le:
a) eseti vásárlásokra készpénz előleg felvételével,
b) ellátmány felvételével,
c) települési rendezvényekre előleg felvételével,
d) bérleti díjak, szolgáltatási díjak bevételével,
e) bérjellegű kifizetések (fizetési előleg, közlekedési költségtérítés) teljesítésével.
Az Intézmény ellátmányt nem vesz igénybe.
a)

Esetenként az Intézmény egyes, nagyobb összegű vásárlásaihoz készpénzt vehet
fel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az Intézménynek a készpénzigényét, a készpénz felvételt megelőzően 3 nappal korábban, előre jeleznie kell. A
felvett készpénzzel az elszámolási határidőn belül köteles elszámolni, ettől eltéri
csak a Hivatal pénzügyi vezetője engedélyével lehet.

b)

Készpénz ellátmány biztosítja az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges
készpénzben felmerülő kisebb kiadások rendezését. A készpénz ellátmány összege
a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került, amely 20.000 Ft. az ellátmány
elszámolását legalább 30 naponta kötelező elvégeznie az Intézménynek. A Hivatal
pénztára csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok mértékéig
teljesíthet.

c)

Települési rendezvényekre (pl: május 1., Dinnyefesztivál, Medgyesi Napok,
Advent, stb.) az intézményvezető által készített készpénzigénylés alapján utólagos
elszámolási kötelezettség mellett készpénzt vesz fel. Az Intézménynek a
készpénz-igényét, a felvételt megelőzően 3 nappal korábban előre jeleznie kell. A
felvett készpénzzel az elszámolási határidőn belül köteles elszámolni, ettől eltéri
csak a Hivatal pénzügyi vezetője engedélyével lehet.

d)

Bérleti díjak, szolgáltatási díjak beszedése. A készpénzben teljesített bérleti
díjakat, szolgáltatási díjakat az Intézmény szedi be és fizeti be a Hivatalban
vezetett Intézmény házipénztárába. A bérleti díjak, szolgáltatási díjak beszedésére
csak szigorú számadási követelményeknek megfelelő szoftverrel előállított
bizonylat, vagy az ÁFA törvény által ismert szigorú számadású nyomtatvány
használható.
161

e) Bérjellegű
kifizetésekre
a Hivatalban
vezetett
Intézmény
házipénztárából, vagy az Intézmény bankszámlájáról átutalással kerülhet sor.
6. Előirányzat felhasználás
Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai
A jóváhagyott előirányzaton és létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az
Intézmény vezetőjének feladat- és hatásköre.
A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézést
(kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése,
elszámoló-lap elkészítése) az Intézményvezető utasítása alapján a Hivatal humánpolitikai
ügyintézője rögzíti be a KIRA rendszerbe.
Intézmény feladata:
- Számfejtéshez szükséges adatokról, a munkából való távol maradásról, a betegszabadság
igénybevételéről jelentést készít, és leadja a Hivatal humánpolitikai ügyintézőjének.
- Ellenőrzi a Magyar Államkincstártól érkező bérjegyzék adattartalmának valódiságát,
eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a Hivatal felé.
- Egyéb munkáltatói döntésekről és intézkedésekről tájékoztatja a Hivatalt.
Hivatal feladata:
- Az Intézmény vezetője által készített számfejtéshez szükséges adatszolgáltatást berögzíti
a KIRA rendszerbe.
- A nem rendszeres juttatásokat számfejti és átutalja az Intézmény által megadott adatok
alapján.
- Gondoskodik a Magyar Államkincstár által küldött tájékoztatók, bevallási adatok,
számfejtési listák továbbításáról az Intézmény felé.
Dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai
Az intézményvezető a vásárlásra és a szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseit, vagy
szerződéseit kötelezettségvállalóként aláírva megküldi a Hivatal pénzügyi vezetőjének. Ha a
kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor pénzügyileg ellen jegyzi és felvezetteti az
EcoSTAT Megrendelés moduljába előzetes kötelezettségvállalásként, és fizikai teljesítést
követően gondoskodik a kiadás teljesítéséről.
A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat felhasználásával, és kötelezettségvállalásával
kapcsolatban további előírásokról dönthet, amelynek végrehajtója a Hivatal pénzügyi
osztálya.
7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítésigazolás
Az Intézmény működésére a Hivatal számviteli szabályzatgyűjteményében foglaltakat kell
alkalmazni.
Kötelezettségvállalásra az Intézmény nevében a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa
írásban meghatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás során a megrendelő a
számlát az Intézmény nevére szólóan kéri.
Kötelezettségvállalás csak a – Hivatal pénzügyi osztálya ellenjegyzésre kijelölt dolgozója
által – ellenjegyzést követően történhet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról,
hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a tervezett kifizetés időpontjában a pénzügyi
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fedezet biztosított-e, és a kötelezettségvállalás nem
szabályokat.

sérti

a

gazdálkodásra

vonatkozó

Teljesítés igazolására az Intézménynél a vezető, vagy a vezető által írásban kijelölt személy
jogosult. A kijelölt személynek a teljesítés igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő
utalás megjelölésével és aláírásával kell igazolni.
Az érvényesítési feladatokat a Hivatal erre kijelölt dolgozó látja el.
Utalványozásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az
utalványozás minden esetben csak írásban történhet.
8. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás
A kiadások és bevételek pénzügyi teljesítését, a főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok
módosításának nyilvántartását, továbbá az analitikus nyilvántartások vezetését a Hivatal
pénzügyi osztálya végzi. A Hivatal pénzügyi osztálya az Intézmény vezetőjét havonta
tájékoztatja az Intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Hivatal
pénzügyi osztálya tájékoztatást nyújt a képviselő-testület Intézmény költségvetését érintő
döntéseiről és intézkedéseiről.
Normatív hozzájárulás igényléséhez nincs szükség az Intézmény adatszolgáltatására, mivel a
támogatást lakosságszám arányosan kapja az intézmény.
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer egyes területeit az Intézmény
saját maga látja el, ezek a nyilvántartások a következők:
- készletnyilvántartás,
- intézmény támogatásának nyilvántartása.
9. Információáramlás, adatszolgáltatás
A Hivatal és az Intézmény közötti információáramlás zavartalan működése és az
adatszolgáltatás valódiságának biztosítása érdekében minden hétfőn (amennyiben
munkanapra esik) 13 órakor vezetői megbeszélés van a polgármesteri hivatalban, amelyen a
polgármester, alpolgármester, jegyző, pénzügyi vezető, az intézmények vezetői és az
önkormányzat által alapított Kft.-k ügyvezetői vesznek részt, amennyiben nincsenek
akadályoztatva. A vezetői megbeszélés lehetőséget ad arra, hogy az információáramlás és az
intézmények működése zavartalan legyen.
Az Intézmény köteles a részére megküldött adatszolgáltatásokat a megadott határidőn belül
visszaküldeni a Hivatal érintett ügyintézője részére, az adatok valódiságáért az Intézmény
vezetője a felelős.
A Hivatal pénzügyi osztálya az Intézmény költségvetésének teljesítéséről az EcoSTAT
programból havonta adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár felé, amely adatokhoz az
Intézmény vezetője is hozzáfér. Ha további információra van szüksége az Intézmény
vezetőjének, időpont egyeztetést követően felkeresi a pénzügyi vezetőt.
Az államháztartás alrendszereiből átvett, Intézményt érintő pótelőirányzatokról a Hivatal
pénzügyi vezetője értesíti az Intézmény vezetőjét.
Az Intézmény vezetője az általa megkötött szerződésekről, támogatásokról köteles a Hivatal
pénzügyi ügyintézőjét tájékoztatni, és egy példányt a könyveléshez leadni.
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10. Beszámolás
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata. Az intézmény
beszámolóját a Hivatal köteles lezárni, és amennyiben a Magyar Államkincstár kéri
nyomtatott formában is a megadott határidőig beküldeni.
A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel)
elvégzésének időpontját, felelőseit és helyszíneit a leltározási ütemterv tartalmazza.
Az Intézmény szakmai feladatellátását bemutató szöveges beszámoló elkészítése az
intézményvezető feladata.
11. Működtetés, tárgyi eszköz karbantartás, felújítás, beruházás, vagyonkezelés
Az Intézmény vezetője felelős az Intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért.
Az Intézmény szakmailag önállóan működik és a költségvetési rendeletben meghatározott
személyi juttatások és járulékai továbbá a dologi előirányzati felett önálló gazdálkodási joggal
rendelkezik. Az Intézmény rendeltetésszerű működését az intézményvezető biztosítja. A
személyi feltételek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik, a tárgyi feltételek
biztosítása érdekében az intézményi költségvetést figyelembe véve beszerzési tervet készít.
Az Intézménnyel kapcsolatos felújítások és építési jellegű beruházások a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg. Azok előkészítése, a kivitelezés
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő
átvétele a Hivatal feladata.
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 23/2013.(XII. 18.) számú rendeletében,
továbbá a felesleges vagyontárgyak selejtezéséről szóló szabályzatában és a leltározási és
leltárkészítési szabályzatban meghatározott előírásokat az Intézmény betartani köteles. Az
Intézmény a jogszabályokban és az önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az
önkormányzat tulajdonában lévő vagyont önállóan használhatja és hasznosíthatja.
12. Belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
A Hivatal és az Intézmény köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni
és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket,
az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. Az Intézmény a Kormányrendelet 1. mellékletében
meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer
minőségét, amelyről a Hivatalt is tájékoztatja.
A belső ellenőr
- függetlensége,
- éves ellenőrzési munkaterv összeállítása,
- az ellenőrzési kézikönyv elkészítése, gyakorlati alkalmazása,
- az ellenőrzések végrehajtásának menete,
az Önkormányzat és a Dél-Békési Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által kötött
megállapodás alapján biztosított az Intézmény részére.
13. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
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Az Intézménnyel kapcsolatos felújítások és építési jellegű beruházások Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg, azok előkészítése, a kivitelezés
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő
átvétele a Hivatal feladata, ezért az éves közbeszerzési tervet a Hivatal készíti.
14. Záró rendelkezések
A megállapodás 2016. szeptember 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól
kezdve kell alkalmazni.
Medgyesegyháza, 2016. augusztus 31.
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal:
dr. Kormányos László
jegyző
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár:
…………………………..
intézményvezető
Jóváhagyás:
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
……………/……….(………….) számú határozatával az együttműködési megállapodást
jóváhagyta.
Medgyesegyháza, ……………………………….
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3. számú melléklet
Munkamegosztási megállapodás

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, valamint a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről.
1. Általános szempontok
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján kerül sor, figyelembe
véve az Ávr. 7. § (1), 9. § (1) bekezdéseiben, s a 9. § (5a) bekezdéseiben előírt szempontokat.
A munkamegosztási megállapodás a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:
Hivatal), mint az irányító szerv által kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
(továbbiakban: Intézmény), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő
költségvetési szerv közötti munkamegosztás, és felelősségvállalás rendjére terjed ki.
Hivatal azonosító adatai:
Név: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Törzskönyvi azonosító száma:
344081
Alapításának időpontja:
1979. október 15.
Adószáma:
15344083-1-04
Intézmény azonosító adatai:
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2.
Törzskönyvi azonosító száma:
633732
Alapításának időpontja:
2001. április 01.
Adószáma:
16654907-1-04
Pénzforgalmi számla száma:
11733137-16654907
Az Intézmény részére az Ávr. 9. § (1) bekezdése alapján az előirányzatai tekintetében a
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a
működésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátására a Képviselő-testület a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalt jelölte
ki.
Az intézmény az Ávr-ben rögzítettek szerinti feladatait, a kijelölt költségvetési szerv az
állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen
és módon látja el.
Munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás
szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos ésszerű intézményi
gazdálkodás kereteit megteremtse.
A Hivatal és az Intézmény közösen felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és
végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításiban meghatározott előirányzatok
figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és
működtetéséért.
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Az Intézmény a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat alkalmazza az azokban előírtakat
kötelező érvénnyel betartja.
A Hivatal ellátja azokat a feladatokat, amelynek személyi és tárgyi feltételei az Intézménynél
nem adottak, így: könyvvezetés, leltározás; terminálon történő utalások; adatszolgáltatás; stb.
A Képviselő-testület rendeletben fogadja el a gazdasági szervezettel rendelkező
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
Intézmények tárgyévi költségvetését. A kiemelt előirányzatokon belül az önállóan működő
Intézmény vezetője szabadon rendelkezik, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításhoz
kell a Képviselő-testület hozzájárulása.
Az önállóan működő intézmény vezetője az általa ellátott gazdasági feladatok végrehajtásáért,
az előirányzatok feletti felügyeletért, azok felhasználásáért, valamint valamennyi
kötelezettségvállalás elvégzéséért egy személyben felel. Az együttműködés az önállóan
működő intézmény jogi személyiségét és jogszabályi keretek közötti szakmai önállóságát nem
sértheti.
A Hivatal pénzügyi osztályának vezetője vagy megbízottja jogosult és köteles a megállapodás
alapján az önállóan működő intézmény feladatául megjelölt kérdésekben az érvényes
jogszabályi előírások érvényre juttatása érdekében eljárni és a gazdálkodási tevékenységet
ellenőrizni. A számviteli adatok rögzítéséért a Hivatal pénzügyi osztálya felelős az
intézményvezető együttműködése mellett.
A Hivatal pénzügyi osztálya felelős a munkamegosztásban meghatározott feladatok
végrehajtásának megszervezéséért, a jogkörébe tartozó feladatok előírásszerű végrehajtásáért,
a mindenkori költségvetési előirányzatok betartásának ellenőrzéséért.
2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
Az Intézmény a költségvetési rendeletben feladatai ellátásához jóváhagyott kiemelt
előirányzatai felett rendelkezik. Az intézményvezető az Intézmény költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
3. Tervezés
Az Intézmény a város gazdasági programjához, ágazati koncepcióihoz és a költségvetési
tervezéshez adatokat szolgáltat azok megalapozására és alátámasztására. Az Intézmény
javaslatot tesz a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek mennyiségi és értékbeli
adataira, a felújítás és fejlesztési igényeire, a jegyző által megadott szerkezetben és
időpontban.
A Hivatal feladatai a költségvetés tervezésnek időszakában:
- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a
tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat;
- a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített
nyilvántartásáról, erről az Intézmény vezetőjét tájékoztatja, az Intézmény bevonásával
gondoskodik az elemi költségvetés elkészítéséről;
- gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és
további vezetéséről;
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4. Előirányzat módosítás
Az Intézmény vezetője az előirányzat módosítási igényét a jegyző felé jelzi, amelyet
jóváhagyásra a pénzügyi vezető a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor a
képviselő-testület elé terjeszt. A módosítási igényben meg kell jelölni a módosítandó
előirányzatot, a módosítás forrását és annak indokát is. Amennyiben az előirányzatok
módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor, a Hivatal
pénzügyi vezetője a költségvetési rendelet módosítását követően, a végrehajtott módosításról
tájékoztatja az Intézmény vezetőjét.
5. Pénzkezelés, pénzellátás
Az Intézmény házipénztára a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal elkülönített
pénztárhelyiségében működik, de ellátmánykezelő helyként is működik, amelyre a vonatkozó
szabályokat a Pénzkezelési szabályzat írja elő. Az Intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik, saját bevételei, az átvett pénzeszközei, támogatásai és az irányító szerv által
nyújtott intézményfinanszírozás bevételei jelennek meg. Az Intézmény a kiadásait a saját
bankszámláról indított kifizetéssel teljesíti. A bankszámla feletti rendelkezés a
Bankszámlaszerződés alapján történik. Az intézmény finanszírozása a feladatok működéséhez
szükséges kiadásokhoz igazodik.
Pénzkezelés szabályait a mindenkori hatályos Pénzkezelési Szabályzat rögzíti. Az
Intézménynél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására az intézményvezető által
felhatalmazott személy jogosult illetve személyek jogosultak, amely a Pénzkezelési
Szabályzat része. Az eseti vásárlásokra a Készpénzigénylés elszámolásra nyomtatványban
megjelölt személy a jogosult.
Az Intézmény készpénzforgalmát az alábbi formában bonyolíthat le:
f) ellátmány felvételével,
g) eseti vásárlásokra készpénz előleg felvételével,
h) bérjellegű kifizetések (fizetési előleg, közlekedési költségtérítés) teljesítésével
i) Készpénz ellátmány biztosítja az Intézmény zavartalan működéséhez
szükséges készpénzben felmerülő kisebb kiadások rendezését. A készpénz
ellátmány összege a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került, amely
45.000 Ft. az ellátmány elszámolását legalább 30 naponta kötelező elvégeznie
az Intézménynek. A Hivatal pénztára csak a költségvetési rendeletben
jóváhagyott előirányzatok mértékéig teljesíthet.
j) Esetenként az Intézmény egyes, nagyobb összegű vásárlásaihoz készpénzt
vehet fel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az Intézménynek a
készpénz-igényét, a készpénz felvételt megelőzően 3 nappal korábban, előre
jeleznie kell. A felvett készpénzzel az elszámolási határidőn belül köteles
elszámolni, ettől eltérni csak a Hivatal pénzügyi vezetője engedélyével lehet.
k) Bérjellegű kifizetésekre a Hivatalban vezetett házipénztárból, vagy az
Intézmény bankszámlájáról átutalással kerülhet sor.
6. Előirányzat felhasználás
Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai
A jóváhagyott előirányzaton és létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az
Intézmény vezetőjének feladat- és hatásköre.
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A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézést
(kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése,
elszámoló-lap elkészítése) az Intézményvezető utasítása alapján az Intézmény óvodatitkára
rögzíti be a KIRA rendszerbe.
Intézmény feladata:
- Számfejtéshez szükséges adatokról, a munkából való távol maradásról, a betegszabadság
igénybevételéről jelentést készít, és berögzíti a KIRA rendszerbe.
- Ellenőrzi a Magyar Államkincstártól érkező bérjegyzék adattartalmának valódiságát,
eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a Hivatal felé.
- A nem rendszeres juttatásokat számfejti, és átadja kiegyenlítésre a Hivatal pénzügyi
ügyintézője részére.
- Gondoskodik a Magyar Államkincstár által küldött számfejtési listák továbbításáról a
Hivatal felé.
- Egyéb munkáltatói döntésekről és intézkedésekről tájékoztatja a Hivatalt.
Hivatal feladata:
- A nem rendszeres juttatásokat kifizeti vagy átutalja az Intézmény által megadott adatok
alapján.
- Gondoskodik a Magyar Államkincstár által küldött tájékoztatók, bevallási adatok,
továbbításáról az Intézmény felé.
Dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai
Az intézményvezető a vásárlásra és a szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseit, vagy
szerződéseit kötelezettségvállalóként aláírva megküldi a Hivatal pénzügyi vezetőjének. Ha a
kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor pénzügyileg ellen jegyzi és felvezetteti az
EcoSTAT Megrendelés moduljába előzetes kötelezettségvállalásként, és fizikai teljesítést és
szakmai teljesítést igazolását követően gondoskodik a kiadás teljesítéséről.
A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat felhasználásával, és kötelezettségvállalásával
kapcsolatban további előírásokról dönthet, amelynek végrehajtója a Hivatal pénzügyi
osztálya.
7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítésigazolás
Az Intézmény működésére a Hivatal számviteli szabályzatgyűjteményében foglaltakat kell
alkalmazni.
Kötelezettségvállalásra az Intézmény nevében a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa
írásban meghatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás során a megrendelő a
számlát az Intézmény nevére szólóan kéri.
Kötelezettségvállalás csak a – Hivatal pénzügyi osztálya ellenjegyzésre kijelölt dolgozója
által – ellenjegyzést követően történhet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról,
hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a tervezett kifizetés időpontjában a pénzügyi
fedezet biztosított-e, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
Teljesítés igazolására az Intézménynél a vezető, vagy a vezető által írásban kijelölt személy
jogosult. A kijelölt személynek a teljesítés igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő
utalás megjelölésével és aláírásával kell igazolni.
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Az érvényesítési feladatokat a Hivatal erre kijelölt dolgozó látja el.
Utalványozásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az
utalványozás minden esetben csak írásban történhet.
8. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás
A kiadások és bevételek pénzügyi teljesítését, a főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok
módosításának nyilvántartását, továbbá az analitikus nyilvántartások vezetését a Hivatal
pénzügyi osztálya végzi. A Hivatal pénzügyi osztálya az Intézmény vezetőjét havonta
tájékoztatja az Intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Hivatal
pénzügyi osztálya tájékoztatást nyújt a képviselő-testület Intézmény költségvetését érintő
döntéseiről és intézkedéseiről.
Normatív hozzájárulás igényléséhez, elszámolásához szükséges alapadatokat az Intézmény
szolgáltatja a Hivatal pénzügyi osztálya felé.
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer egyes területeit az Intézmény
saját maga látja el, ezek a nyilvántartások a következők:
- készletnyilvántartás, és
- intézmény támogatásának nyilvántartása.
9. Információáramlás, adatszolgáltatás
A Hivatal és az Intézmény közötti információáramlás zavartalan működése és az
adatszolgáltatás valódiságának biztosítása érdekében minden hétfőn (amennyiben
munkanapra esik) 13 órakor vezetői megbeszélés van a polgármesteri hivatalban, amelyen a
polgármester, alpolgármester, jegyző, pénzügyi vezető, az intézmények vezetői és az
önkormányzat által alapított Kft.-k ügyvezetői vesznek részt, amennyiben nincsenek
akadályoztatva. A vezetői megbeszélés lehetőséget ad arra, hogy az információáramlás és az
intézmények működése zavartalan legyen.
Az Intézmény köteles a részére megküldött adatszolgáltatásokat a megadott határidőn belül
visszaküldeni a Hivatal érintett ügyintézője részére, az adatok valódiságáért az Intézmény
vezetője a felelős.
A Hivatal pénzügyi osztálya az Intézmény költségvetésének teljesítéséről az EcoSTAT
programból havonta adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár felé, amely adatokhoz az
Intézmény vezetője is hozzáfér. Ha további információra van szüksége az Intézmény
vezetőjének, időpont egyeztetést követően felkeresi a pénzügyi vezetőt.
Az államháztartás alrendszereiből átvett, Intézményt érintő pótelőirányzatokról a Hivatal
pénzügyi vezetője értesíti az Intézmény vezetőjét.
Az Intézmény vezetője az általa megkötött szerződésekről, támogatásokról köteles a Hivatal
pénzügyi ügyintézőjét tájékoztatni, és egy példányt leadni a könyveléshez.
10. Beszámolás
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata. Az intézmény
beszámolóját a Hivatal köteles lezárni, és amennyiben a Magyar Államkincstár kéri
nyomtatott formában is a megadott határidőig beküldeni.
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A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel)
elvégzésének időpontját, felelőseit és helyszíneit a leltározási ütemterv tartalmazza.
Az Intézmény szakmai feladatellátását bemutató szöveges beszámoló elkészítése az
intézményvezető feladata.
11. Működtetés, tárgyi eszköz karbantartás, felújítás, beruházás, vagyonkezelés
Az Intézmény vezetője felelős az Intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért.
Az Intézmény szakmailag önállóan működik és a költségvetési rendeletben meghatározott
személyi juttatások és járulékai továbbá a dologi kiadások előirányzati felett önálló
gazdálkodási joggal rendelkezik. Az Intézmény rendeltetésszerű működését az
intézményvezető biztosítja. A személyi feltételek biztosításáról az intézményvezető
gondoskodik, a tárgyi feltételek biztosítása érdekében az intézményi költségvetést figyelembe
véve beszerzési tervet készít.
Az Intézménnyel kapcsolatos felújítások és építési jellegű beruházások a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg. Azok előkészítése, a kivitelezés
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő
átvétele a Hivatal feladata.
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 23/2013.(XII. 18.) számú rendeletében,
továbbá a felesleges vagyontárgyak selejtezéséről szóló szabályzatában és a leltározási és
leltárkészítési szabályzatban meghatározott előírásokat az Intézmény betartani köteles. Az
Intézmény a jogszabályokban és az önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az
önkormányzat tulajdonában lévő vagyont önállóan használhatja és hasznosíthatja.
12. Belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
A Hivatal és az Intézmény köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni
és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket,
az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. Az Intézmény a Kormányrendelet 1. mellékletében
meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer
minőségét, amelyről a Hivatalt is tájékoztatja.
A belső ellenőr
- függetlensége,
- éves ellenőrzési munkaterv összeállítása,
- az ellenőrzési kézikönyv elkészítése, gyakorlati alkalmazása,
- az ellenőrzések végrehajtásának menete,
az Önkormányzat és a Dél-Békési Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által kötött
megállapodás alapján biztosított az Intézmény részére.
13. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Az Intézménnyel kapcsolatos felújítások és építési jellegű beruházások Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg, azok előkészítése, a kivitelezés
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő
átvétele a Hivatal feladata, ezért az éves közbeszerzési tervet a Hivatal készíti.
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14. Záró rendelkezések
A megállapodás ……………………………. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e
naptól kezdve kell alkalmazni.
Medgyesegyháza, ………………………………..
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal:
dr. Kormányos László
jegyző
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda:
Varga Jánosné
intézményvezető
Jóváhagyás:
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
……………/……….(………….) számú határozatával az együttműködési megállapodást
jóváhagyta.
Medgyesegyháza, ……………………………….
188/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy nem áll módjában teljesíteni a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás kérelmében foglaltakat és nem tekint el a Medgyesegyháza 0118/1
hrsz.-ú ingatlanra eső 163.249,- Ft, valamint a Medgyesegyháza 0128/8 hrsz.-ú ingatlanra eső
705,- Ft kártalanítási összeg érvényesítésétől.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Társulás értesítésére és a kártalanítási
összeg követelésének érvényesítéséhez szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
189/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében úgy
határozott, utasítja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és a Márkoktél Kft. között 2014. április 01. napján
létrejött bérleti szerződés vonatkozásában a 2016. augusztus 31-ig terjedő időszakig a meg
nem fizetett bérleti díjat és közüzemi díjakat a Márkoktél Kft. képviselőjétől szedje be.
Javasolja, hogy a felek közötti elszámolás az alábbi záradékkal fejeződjék be: „A 2016.
augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díj és egyéb közüzemi díjak kiegyenlítése
után szerződő feleknek egymással szemben további követelésük nincs.”
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Istvánné ügyvezető
dr. Kormányos László jegyző
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190/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint bérbeadó és a Márkoktél Kft.
(5666 Medgyesegyháza, Rákóczi u. 6/a., képviseli: Varga Márk ügyvezető; adószáma:
24898889-2-04.), mint bérlő közötti bérleti szerződést.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________

Simonka Jánosné jkv. vez.
melléklet a 190/2016.(VIII.30.) kt. határozathoz

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.; képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester),
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről a Márkoktél Kft. (5666 Medgyesegyháza, Rákóczi u. 6/a., képviseli: Varga Márk
ügyvezető; adószáma: 24898889-2-04.), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő),
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
mellett:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak az 1. és 2. pontban felsorolt ingatlanrészekre
vonatkozóan Bérlő és az ingatlan korábbi üzemeltetője, a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit
Kft. között 2014. április 01. napján létrejött bérleti szerződésről.
1. A bérleti jogviszony tárgya a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, a Művelődési Ház és Könyvtár épületének földszintjén elhelyezkedő,
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. sz. alatti, 32 m2 alapterületű „Büfé” ingatlanrész
és az intézmény aulájában lévő, 6 m2 alapterületű „raktárhelyiség”, amelyeket Bérlő
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2.

3.

4.

5.

vendéglátó egység üzemeltetése céljára kíván használni (a továbbiakban: Bérlemény).
Bérbeadó biztosítja az üzemeltetéshez szükséges WC és mosdó, személyzeti öltöző
helyiség, személyzeti tusoló, valamint a földszinten található aula helyiség használatát,
amelynek az egyéb használati költségeit a bérleti díj tartalmazza. Bérbeadó külön térítési
díj nélkül biztosítja továbbá vendég mosdó és Bérlő munkavállalói számára a külön
zárható (hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel ellátott) öltözőt és mosdót. Bérbeadó
Bérlő részére hideg-meleg vizes „badella” mosási lehetőséget biztosít. Bérbeadó továbbá
külön térítési díj nélkül biztosítja Bérlő részére a nem kommunális jellegű hulladék,
ételmaradék tárolása céljából a „kazánház” helyiség használatát.
A bérbe és használatba adott helyiségek megjelölését jelen bérleti szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Bérbeadó a Bérlő részére az épületbe történő szabad bejárást, valamint a Büfé nyitva
tartását nem korlátozhatja. Bérlő a nyitva tartást a mindenkor hatályos önkormányzati
rendeletnek megfelelően köteles betartani.
Bérlő a működése során csak az 1. és 2. pontban, illetve az 1. számú mellékletben
feltüntetett területrészek rendeltetésszerű használatáért felelős, a Bérbeadó által szervezett
rendezvények esetén a Bérbeadó, illetve az adott rendezvény felelőse köteles az adott
használat előtt meglévő berendezésnek megfelelő állapotot helyreállítani.
Bérlő az általa szervezett rendezvények esetén köteles az adott használat előtti megfelelő
állapotot helyreállítani.

6. A bérleti jogviszony 2016. szeptember 01. napjától határozatlan időtartamra szól.
7. Bérlő a Bérleményt kizárólag az 1. pontban meghatározott tevékenység folytatására
használhatja.
8. Bérlő az általa üzemeltetett Bérlemény működtetése során köteles olyan megfelelő
teljesítményű pára- és szagelszívó berendezést alkalmazni, ami az ételkészítés során
keletkező párát és illatokat elvezeti. A pára- és szagelszívó berendezés felszerelésére és
beüzemelésére Bérbeadó jelen szerződés hatályba lépésétől számított 180 nap haladékot
biztosít Bérlő részére.
9. A bérleti jogviszonyt bármelyik fél 30 napos,- előzetesen írásban közölt - felmondási
idővel megszüntetheti. A Bérbeadó részéről történő felmondás esetén a Bérbeadó a Bérlő
által a helyiség kialakításának, működési engedély feltételeinek megteremtésével beépített
berendezések számlával igazolt költségeit köteles megtéríteni a felmondási idő utolsó
napjáig, ha arra a Bérlő nem tart igényt.
10. Amennyiben a Bérlő részéről történik a felmondás, akkor a Bérlő köteles visszaadni a
bérleményt a felmondási idő utolsó napjáig.
11. A bérleti szerződés megszűnése, illetve megszüntetése esetén a bérleti díj a Bérlemény
visszaadása napjáig fizetendő.
12. A bérlemény havi bérleti díja: 30.000- Ft + 0 % ÁFA, azaz Harmincezer forint + 0 % ÁFA
összeg, amely tartalmazza az 1. és 2. pontokban szereplő helyiségek használatát.
Tartalmazza továbbá a fűtés költségét, mely alapján a Bérbeadó külön költséget a
gázhasználatra nem számol fel.
A bérleti díjat Bérlő havonta, előre minden hónap 10. napjáig a Bérbeadó által kiállított
számla alapján, átutalással fizeti meg, első alkalommal 2016. szeptember 10. napjáig. A
Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj mértékét minden év december hónapban
felülvizsgálják, annak mértékét meghatározzák. A bérleti díj évente csak a KSH által
közölt éves inflációs ráta mértékével növekedhet.
13. Bérbeadó köteles felmondani a bérleti jogviszonyt a hónap utolsó napjával, amennyiben
Bérlő, írásbeli felszólítása ellenére sem fizeti az esedékes bérleti díjat.
14. A Bérlemény kívülálló harmadik személynek Bérlő által nem adható át használatra és a
bérleti jogviszony nem ruházható át.
15. Bérlő köteles minden villamos közműellátás költségét, mint felhasználó viselni.
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A felmerülő fogyasztást a Felek minden hónapban közösen rögzítik, mely alapján
felmerülő költségeket a Bérbeadó kiszámlázza a Bérlő részére, amit Bérlő 8 napon belül
átutal Bérbeadó részére.
Az áramellátást biztosító almérő száma: 1935406; óraállás a birtokba adás napján: ………
kWh.
16. A vendéglátóipari tevékenység folytatásához szükséges engedélyek és szakhatósági
hozzájárulások beszerzése Bérlő feladata.
17. A Büfé és a Bérlő által az 1. pontban meghatározott használt területrészek takarítása a
Bérlő feladata, az azzal járó költségek Bérlőt terhelik.
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
19. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket
lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Bérbeadó
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
20. E szerződés két (2), egymással szó szerint megegyező, 2 oldal terjedelmű eredeti
példányban készült, melyből egy (1) példány a Bérbeadót, egy (1) példány a Bérlőt illeti
meg.
A felek a szerződésben foglaltakat átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Medgyesegyháza, 2016. ………………….

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Bérbeadó

Márkoktél Kft.
Bérlő

191/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hozzájárul ahhoz, hogy a Global Vital Group Kft. 2016 szeptember 1. napjától havonta egy
alkalommal, 3 óra időtartamban bérbe vegye az 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. sz. alatti
Orvosi Rendelő épületében lévő „labor” helyiséget. A bérleti díj mértéke: havi br. 10.000,- Ft.
Felhatalmazza Mészárosné Hrubák Mária intézményvezetőt a bérleti szerződés megkötésére
és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
193/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre bérbe adja a
tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti 116 hrsz.-ú épületben
található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 alapterületű
üzlethelyiségét Gulyás Sándor 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 23. szám alatti lakosnak az
alábbi feltételek előírása mellett:
1. A bérlő köteles a 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó
szabályainak betartására
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2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás
nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának
kötelezettsége.
3. Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem
folytathat.
4. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
5. A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
6. A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke
a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
7. A bérleti díj összege 20 000,-Ft/hó.
8. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és
annak eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.
9. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek
megfelelő kauciót letétbe helyezni.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti feltételekkel történő
megkötésére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László főmunkatárs
194/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi „PIÉTA”
Temetkezési Bt. által a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti 116 hrsz.-ú épületben
található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 alapterületű
üzlethelyiségére benyújtott bérleti pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel az, nem felel
meg a pályázatban kiírt feltételeknek, mely szerint a legalacsonyabb bérleti díj összege 20
000,-Ft/hó.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László főmunkatárs
195/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre bérbe adja a
tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a szám alatti 117 hrsz.-ú épületben
található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, összesen 95 m2 alapterületű
üzlethelyiségét Máris Norbert 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 30. szám alatti lakosnak
az alábbi feltételek előírása mellett:
1. A bérlő köteles a 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó
szabályainak betartására
2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás
nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának
kötelezettsége.
3. Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem
folytathat.
4. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
5. A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
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6. A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek
mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
7. A bérleti díj összege 50 000,-Ft/hó.
8. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és
annak eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.
9. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek
megfelelő kauciót letétbe helyezni.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti feltételekkel történő
megkötésére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László főmunkatárs
196/2016. (VIII.30.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat és a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. közötti,
egységes szerkezetbe foglalt feladatellátásra vonatkozó megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály ügyvezető
dr. Kormányos László jegyző

dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

dr. Kormányos László sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
___________________________________________________________________________
Simonka Jánosné jkv. vez.

MEGÁLLAPODÁS
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Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1., képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester), mint alapító önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.,
képviseli: Mitykó Mihály ügyvezető) (a továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen,
az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Felek a
feladatellátás módjáról és annak finanszírozásáról az alábbiak szerint állapodnak meg:

I.

Feladatellátás

I.1. Felek rögzítik, 2016. július 01. napjától a Kft. feladatai közé tartozik:

-

Városi uszoda üzemeltetése: Az uszoda üzemeltetése során elsődleges szempont az óvodai és
iskolai úszásoktatásnak biztosítani a létesítmény tanrendbe épített térítésmentes használatát,
valamint a Sportegyesület úszószakosztályának a délutáni edzéseken és versenyeken a
használatot a képviselő-testület által biztosított kedvezmények figyelembe vételével. Ezen túl
a szabad kapacitás kihasználása a Kft. feladata, melyre vonatkozó bevételeket, használati
díjakat is a Kft. határozza meg. A Kft. jogosult és köteles a létesítmény üzemeltetésére,
köteles annak takarítására, karbantartására és a folyamatos felügyelet biztosítására, valamint
mindezek költségeinek viselésére. A feladatellátás 2016. július 01. napjától kezdődik.

-

Sportcsarnok üzemeltetése: Az üzemeltetés során elsődleges szempont a Schéner Mihály
Nevelési és Oktatási Központ tanrendje szerint az iskolai testnevelésnek és az oktatási,
valamint az óvodai nevelési program részét képező sportprogramoknak, illetve az intézmény
által szervezett rendezvényeknek a létesítmény térítésmentes használatának a biztosítása. A
sportegyesület szakosztályai edzéseinek, versenyeinek a létesítmény használatot a képviselőtestület által biztosított kedvezmények figyelembe vételével köteles rendelkezésre bocsátani.
Ezen túl a szabad kapacitás kihasználása a Kft. feladata, melyre vonatkozó bevételeket,
használati díjakat is a Kft. határozza meg. A Kft. jogosult és köteles a létesítmény
üzemeltetésére, köteles annak takarítására, karbantartására és a folyamatos felügyelet
biztosítására, valamint mindezek költségeinek viselésére. A feladatellátás 2016. július 01.
napjától kezdődik.

I.2. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban létrejött „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” és a
településüzemeltetésre vonatkozó „Közszolgáltatási szerződés” továbbra is hatályban marad.

I.3. Felek rögzítik, hogy az I.1. pontban foglaltakon túl a Medgyesegyházi Településüzemeltetés
Nonprofit Kft. feladatai közé tartoznak az alábbi közhasznú tevékenységek, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
közfeladathoz kapcsolódóan:

meghatározott „településüzemeltetés”

Közhasznú főtevékenység:
- Zöldterület-kezelés;
További közhasznú tevékenységek:
- Út, autópálya építése;
- Híd, alagút építése;
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése;
- Elektromos híradás-technikai célú közmű építése;
- Vízi létesítmény építése;
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás;
- Építményüzemeltetés;
- Általános épülettakarítás;
- Egyéb épület-, ipari takarítás;
- Egyéb takarítás;
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű tevékenységek:
II.

Épületasztalos-ipari termék gyártása;
Építési betontermék gyártása,
Lakó- és nem lakó épület építése;
Bontás,
Építési terület előkészítése;
Villanyszerelés;
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés;
Egyéb épületgépészeti szerelés;
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés;
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.;
Egyéb befejező építés m.n.s..
Finanszírozás

A MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi
működési támogatása az önkormányzati költségvetés alapján 4.720.000.- Ft, amelyet az
Önkormányzat 2016. június 30. napjáig a Kft. rendelkezésére bocsát.

Felek megállapodnak, hogy az általuk nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös értelmezés után írták alá.

Medgyesegyháza, 2016. …………..
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Medgyesegyháza

Városi

Önkormányzat

dr. Nagy Béla György
polgármester

Medgyesegyházi Településüzemeltetés
Közhasznú Nonprofit Kft.
Mitykó Mihály
ügyvezető

197/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy minden egyéb kötelezettségvállalás nélküli elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete pályázatot nyújtson be a
Tempus Közalapítvány által meghirdetett „Európa a polgárokért” pályázat „Testvérvárosi
találkozó” programjára.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
198/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi és egyetért azzal,
hogy benyújtásra került a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi
partnerrel a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű
pályázati felhívásra.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
199/2016. (VIII.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete testvértelepülésével Gúta Város
Önkormányzatával közösen együttműködő partnerként részt vesz a Republikon Intézet mint
főpályázó által benyújtandó „Testvér települési kapcsolatok támogatása” pályázaton, majd
annak elnyerése esetén annak megvalósításában.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megfelelő jognyilatkozatok és a
szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
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214/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.

lejárt

határidejű

Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
215/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda 2015/2016-os tanév Szakmai Beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
216/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2016. június 01.-től 2016. augusztus 31.-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
217/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető

218/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda házirendjének 3.5, 3.8, valamint E pontjának a mellékelt tájékoztató levél szerinti
módosításával egyetért.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
Határidő: azonnal

181

219/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékelt tájékoztató levél szerinti
módosítását jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratok
elkészítésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
220/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván
benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására kiírt pályázaton, 1566 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselőtestület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-Ft/q +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó
994.410,-Ft összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének szociális
előirányzata terhére.
A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, a rászorulókhoz történő
eljuttatását vállalja, ellenértéket a lakosságtól nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges
intézkedések megtételére.
Felkéri a jegyzőt a szociális igazgatásról és a települési támogatás keretében nyújtott
ellátásokról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás
elbírálása érdekében.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző
221/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozik.
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4
000,- Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás
közzétételére.
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
szóló
- irat visszaküldésére: azonnal
- a pályázat kiírására: azonnal
222/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy benyújtja a
KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázatot.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.
223/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy első helyen az
Ecker-Invest Kft. (5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 31.) vállalkozást bízza meg, második helyen
Köles Zoltán (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 32. II/13.) egyéni vállalkozót bízza meg az
önkormányzati épületek érintésvédelmi felülvizsgálatával.
Képviselő-testület felhatalmazza
szerződésének megkötésére.

a

Polgármestert

az

érintésvédelmi

felülvizsgálat

Felelős: dr. Nagy Béla György
Határidő: 2016. október 5.
224/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
úgy határozott, hogy Projektfelügyelet Kft.-vel. meg kívánja kötni jelen előterjesztés
mellékletét képező megállapodást.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata jelen határozatával felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
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melléklet a 224/2016.(IX.27.) kt. határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
Név: Projektfelügyelet Országos Projekttervező,- támogató és felügyelő Kft.
Székhelye: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32
Törzskönyvi azonosító szám: 773735
Adószáma: 23285387-2-42
Képviseli: Böröcz Ferenc ügyvezető
(továbbiakban: Projektfelügyelet Kft.)
másrészről
Név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Törzskönyvi azonosító szám: 725217
Adószáma: 15725211-2-04
KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04
Képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
( a továbbiakban: Önkormányzat )
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. Preambulum és a szerződés tárgya
1.1. Felek előadják, hogy 2015. június 18. napján kelt, 2015. június 23. napján aláírt
szerződéses keretmegállapodással arra kötelezték magukat, hogy a Szerződésben foglalt
feltételekkel összhangban együttműködnek a Megrendelő Önkormányzat az alábbiakban
felsorolt pályázati nyertességének előmozdítása céljából.
Felek rögzítik, hogy a kiírás szerinti pályázatok alatt az TOP-4.11.1., TOP-1.4.1., TOP-2.1.2.,
TOP-4.2.1., TOP-5.2.1. azonosító számú pályázatokat értik.
1.2. Projektfelügyelet Kft. fentiekben meghatározott szerződésben foglalt kötelezettségekre
való tekintettel - miután álláspontja szerint a szerződéses kötelezettségét teljesítette - az
ellenszolgáltatás megfizetése iránt Önkormányzatomhoz a számlákat megfelelően kiállította,
valamint az alábbiak szerint benyújtotta:
A TOP - 4.1.1-15 azonosító számú projekt vonatkozásában 2016. év június 20. napi
teljesítéssel, 2016. év július 1. napján 2016. év július 16. napi kifizetési határidővel került
átutalási számla kiállításra 2016/00064 számon.
A TOP-1.4.1. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év június 21. napi
teljesítéssel, 2016. év június 28. napján 2016. év július 13. napi kifizetési határidővel került
átutalási számla kiállításra 2016/00041 számon.
A TOP-2.1.2. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év június 21. napi
teljesítéssel, 2016. év június 24. napján 2016. év július 09. napi kifizetési határidővel került
átutalási számla kiállításra 2016/00034 számon.
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A TOP-4.2.1-15. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év június 27.
napi teljesítéssel, 2016. év július 06. napján 2016. év július 21. napi kifizetési határidővel
került átutalási számla kiállításra 2016/00082 számon.
A TOP-5.2.1. azonosító számon számú projekt vonatkozásában 2016. év április 29. napi
teljesítéssel, 2016. év május 09. napján 2016. év május 23. napi kifizetési határidővel került
átutalási számla kiállításra 6612993 számon.
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya a fentiekben megkötött ( továbbiakban:
Szerződés ) a Felek között köttetett „Keretmegállapodás” elnevezésű szerződéses határidők,
valamint a teljesítésigazolásokban foglalt időpontok.

2. Szerződési akarat
2.1. Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásban foglalt feltételeket jelen szerződés nem
érinti, e megállapodás célja kifejezetten a felek határidőben történő teljesítésének
deklarálása.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nevében jelen szerződést az aláírásra
jogosult és felhatalmazott személy írja alá.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektfelügyelet Kft. nevében jelen szerződést az aláírásra
jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott (aláírási címpéldány, taggyűlési felhatalmazás,
ügyvezető helyettesítési meghatalmazása stb.) személy írja alá.
3. A Szerződéses teljesítés
3.1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem esett késedelembe a teljesítésével.
Jelen szerződés szerinti Önkormányzat és Projektfelügyelet között a 2016. júniusában és
júliusában esedékes, jelen szerződés 1.2. pontjában részletesen rögzített számlák alapján
a pénzügyi teljesítést átutalással teljesítésre kerül, amennyiben e kétoldalú egyetértő
megállapodás aláírásra kerül.
Felek az Önkormányzat szerződésszerű teljesítésének határidejét a szerződés aláírásától
számított 8. napban határozzák meg.
E megállapodás aláírása alatt a felek kölcsönösen azt az időpontot értik, amikor azt
valamennyi fél - ideértve a polgármester felhatalmazását a Képviselőtestülettől - aláírta.
Felek egyetértenek abban, hogy az általuk rögzített módon az Önkormányzat az eredeti
számla alapján átutalással teljesíti a kötelezettségét, míg Projektfelügyelet Kft. képviselő
Ügyvezető akként nyilatkozik, hogy Önkormányzat pénzügyi teljesítését határidőben
történő teljesítésnek ismeri el.
Projektfelügyelet Kft. és Önkormányzat közösen akként állapodnak meg, hogy
késedelmes teljesítés szabályait mellőzve az egymás irányába való teljesítéseket
határidőben történő, és szerződésszerű teljesítésnek ismerik el.
3.2 A Pályázatok szerződéseivel, mind a jogfenntartást az ott meghatározottak szerint
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fenntartja. A Projektfelügyelet Kft. az
Önkormányzat ezen nyilatkozatást tudomásul veszi és elfogadja.
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4. A szerződésszegés jogkövetkezményei

4.1. Felek jelen szerződés elsődleges jogkövetkezményeként a teljesítési igazolások e
megállapodás szerinti tartalomnak megfelelően módosítják.
4.2.Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelen szerződés 3. 1
pontjában foglaltak ellenére a Projektfelügyelet Kft. késedelmi kamat érvényesítése iránt
követelést terjesztene elő önkormányzat valamennyi szükséges jogi lépést megteszi.
Projektfelügyelet a 4. 1. pontban foglaltakat tudomásul veszi, elismeri és nyugtázza.
4.3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármely kötelezettségüknek szerződésszegő
módon nem tennének eleget, elsődlegesen békés úton, annak sikertelensége esetén jogi úton
kívánják egymással szemben követeléseiket rendezni.

5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymásnak kölcsönösen megfelelő tájékoztatást
adtak a vonatkozó hatályos jogszabályokról, különösképpen: Polgári Törvénykönyv,
Általános forgalmi adóról szóló törvény, Mötv.).
5.2. Szerződő Felek egymás személyazonosságáról, az azokat tanúsító okiratok
érvényességéről kölcsönösen meggyőződtek. A felek a jelen szerződés aláírásával kijelentik,
hogy a jelen szerződés megkötése során általuk képviselt szervezet nevében és érdekében
jártak el. A felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződésben szereplő személyi adataik
teljes körűek és a valóságnak megfelelnek. A felek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes
adataikat az illetékes ügyintéző a jogszabályok megtartásával, azokat a szükséges módon és
mértékben kezelje, a jogszabályok, szabályzatokban foglaltakban megfelelő módon iktassa,
jogszabályban meghatározott időben irattározza.
5. 3. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggő
nyilatkozatokat, értesítéseket írásban közlik egymással.
Szerződő Felek hatályos írásbeli nyilatkozatnak, értesítésnek fogadják el a jelen pontban
rögzített címükre ajánlott levélpostai küldeményként, tértivevénnyel eladott feladott
nyilatkozatot, értesítést (a postai küldemény a feladást követő 5. naptári napon közöltnek
tekintendő akkor is, ha a tértivevényt a küldő fél részére „nem kereste”, „elköltözött”, illetve
bármilyen hasonló jelzéssel visszaküldték), illetve a személyesen átvett iratot is, ha az átvételt
a címzett aláírásával tanúsítja.
Szerződő Felek vállalják, hogy értesítési címük változásáról haladéktalanul írásban értesítik a
másik felet, azzal, hogy mindaddig, amíg a másik fél értesítése meg nem történik, a másik fél
által a régi címre küldött értesítés érvényes és hatályos.
Jelen Szerződés 4 azaz Négy oldalból áll, melynek elválaszthatatlan tárgyát képezi
Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ebbéli ……………………..
számú, egyben a felhatalmazást tartalmazó határozata.
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Alulírott szerződő felek jelen szerződést
elolvasták, közösen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Medgyesegyháza, 2016. szeptember ………
225/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. (1163 Budapest,
Batsányi János utca 28-32.) között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az alábbi
projektek vonatkozásában az egyedi szerződések tartalmát megismerte és azokat jóváhagyja:
- TOP-5.2.1. azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok”;
- TOP-2.1.2. azonosító számú, „Zöld város kialakítása”;
- TOP-4.1.1-15. azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése”;
- TOP-1.4.1-15. azonosító számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”;
- TOP-4.2.1-15. azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése”.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a tárgyban szükséges
további intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dusik János pü. biz. elnök
dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü.-i vezető
226/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű és VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázati felhívásra pályázat kerüljön beadásra.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
227/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű és VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázat felhívásra minkét célterületre pályázat kerüljön beadásra.
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Az 1. célterület esetén az önkormányzati tulajdonú 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú
földút kerüljön fejlesztésre. A burkolat szélessége, szerkezete a vonatkozó szabvány előírásai
szerint készüljön el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előkészítő munkálatok megkezdésére,
lefolytatására.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
228/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta és értékelte a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című VP6-721-741.2-16 számú intézkedésre” benyújtásra kerülő
pályázathoz kapcsolódó Műszaki tervek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatokat.
A beérkezett öt ajánlat tartalmilag és formailag megfelelő, összehasonlítva és mérlegelve az
ajánlati százalékokat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
összességében legkedvezőbb ajánlattevő DUPLEX Építő-és Földmérő Kft. (5600 Békéscsaba,
Berzsenyi u. 149.) kíván tervezési szerződést kötni engedély köteles műszaki tartalom esetén
a pályázatban szereplő bruttó építési költség 2,7 %-a összeggel, nem engedély köteles
műszaki tartalom esetén a pályázatban szereplő bruttó építési költség 2,5 %-a összegben.
Esetleges Ajánlattevői elállás esetén kezdeményezhető a szerződés megkötése a második
legkedvezőbb Ajánlattevővel.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
229/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerinti a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a víziközművek üzemeltetésére megkötött Bérletiüzemeltetési szerződés valamint annak 2. számú melléklete módosítását kellő előzetes
egyeztetés, megvitatás hiányában, a csatolt tartalommal határozottan visszautasítja.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel, mint Üzemeltetésért felelőssel az új konstrukció
megvitatására, az Önkormányzat, valamint a polgáraink érdekeit maximálisan képviselő
rendelkezéseket tartalmazó megállapodás céljából a Gyulai Közüzemi NKft.-vel történő
egyeztetések lefolytatására, a társult önkormányzatokkal együttműködve azzal, hogy arról a
következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
D. Kormányos László jegyző

188

230/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a társaság tagja javasolja a
taggyűlésnek, hogy a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak szerint
módosítsa:
1)
A társasági szerződés I.2.2. pontjában a pusztaottlakai fióktelep címe
utcanévváltozás és házszám átszámozás miatt 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12-re változik.
2)

A társasági szerződés I. része kiegészül az alábbi 3.3. ponttal:

A társaság ügyvezetése a főtevékenység kivételével jogosult a társaság tevékenységi körének
módosítására.
3) A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
székhelye utcanévváltozás és házszám átszámozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán Elvirá-ra változik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen határozatban
foglaltakat képviselje.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
231/2016. (IX.27.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Tisza Vidéki Többcélú
Kistérségi Társulás elnökének támogatási kérelmét megtárgyalta.
A Képviselő-testület a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulást 100.000 Ft összeggel
támogatja a 2016. évi költségvetés tartalék keret terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
232/2016. (IX.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2013. (V.22.) VM rendelet
alapján a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások jogcímben a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és
Szolgáltató Nonprofit Kft. Medgyesegyháza 526/1 hrsz-on megvalósult Közösségi tér
felújítására irányuló pályázatából származó jogok és kötelezettségek Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár részére történő kötelezettség átadásához
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hozzájárulását adja, így a Medgyesegyháza 526/1 hrsz-ú ingatlan ingatlanhasználati jogát
és az ingatlan fenntartását, üzemeltetését is átvállalja a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár a pályázati projekt kötelező fenntartási
időszakának végéig, azaz 2020. 06. 30-ig.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a kötelezettség átadására-átvállalására
irányuló további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Farkas Gyula igazgató
234/2016.(IX.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – a továbbiakban: alapító – mint a Medgyesegyházi
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
/Cg. 04-09-011783/ – a továbbiakban: beolvadó társaság – alapítója és egyedüli tagja a
társaság
ügyvezetője
előterjesztése
alapján
a
MEDGYESEGYHÁZI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal /
korábbi cégneve: MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság,
Cg. 04-09-009438 / – továbbiakban: átvevő társaság – 2016.04.26-án elhatározott egyesülése
tárgyában a mai napon megtartott véglegesen döntő ülésén meghozta az alábbi elfogadott
határozatot:
Az alapító az egyesülés / beolvadás / tárgyában a mai napon a társaságok vezető
tisztségviselői által elkészíttetett és az alapító részéről előzetesen megismert egyesülési tervet
és mellékleteit, így különösen
1/. a beolvadó, az átvevő és a beolvadással létrejövő jogutód társaság könyvvizsgáló által
ellenőrzött, vagyonleltár-tervezettel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteit 2016.06.30-i
fordulónappal, illetőleg
2/. az egyesülési szerződés tervezetét, benne az átvevő társaság létesítő okiratában a
beolvadás folytán szükséges módosítások tervezetét
e l f o g a d t a.
A beolvadással létrejövő jogutód társaságnak változatlanul az alapító marad az egyedüli tagja.
Az alapító felhatalmazza Szabó Istvánné ügyvezetőt az egyesülési szerződésnek a társaság,
mint beolvadó társaság képviseletében történő aláírására.
A társaságok megállapodása alapján az egyesülési / átalakulási / cégközlemények
Cégközlönyben történő egymás után kétszeri megjelentetését az átvevő társaság köteles 8
napon belül saját költségén kezdeményezni.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: Szabó Istvánné ügyvezető
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235/2016.(IX.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – a továbbiakban: alapító – mint a
MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság /korábbi cégneve: MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető
és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Cg. 04-09-009438
/- a továbbiakban: átvevő társaság - alapítója és egyedüli tagja a társaság ügyvezetője
előterjesztése alapján Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal - a továbbiakban: beolvadó társaság –
2016.04.26-án elhatározott egyesülése tárgyában a mai napon megtartott véglegesen döntő
ülésén meghozta az alábbi elfogadott határozatot:
Az alapító az egyesülés /beolvadás/ tárgyában a mai napon a társaságok vezető tisztségviselői
által elkészíttetett és az alapító részéről előzetesen megismert egyesülési tervet és mellékleteit,
így különösen
1/. a beolvadó, az átvevő és a beolvadással létrejövő jogutód társaság könyvvizsgáló által
ellenőrzött, vagyonleltár-tervezettel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteit 2016.06.30-i
fordulónappal, illetőleg a
2/. az egyesülési szerződés tervezetét, benne az átvevő társaság létesítő okiratában a
beolvadás folytán szükséges módosítások tervezetét
e l f o g a d t a.
A beolvadással létrejövő jogutód társaságnak változatlanul az alapító marad az egyedüli tagja.
Az alapító felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt az egyesülési szerződésnek a társaság,
mint beolvadó társaság képviseletében történő aláírására.
A társaságok megállapodása alapján az egyesülési /átalakulási/ cégközlemények
Cégközlönyben történő egymás után kétszeri megjelentetését az átvevő társaság köteles 8
napon belül saját költségén kezdeményezni.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető
236/2016.(IX.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
úgy határozott, hogy Holecz Andrással meg kívánja kötni a korábban, azaz 2016. április 13.
napján kelt jelen előterjesztés mellékletét képező felesbérleti megállapodás mintájára a feles
bérleti megállapodást 1 év időtartamban. (080/37 hrsz.)
Medgyesegyháza Város Önkormányzata jelen határozatával felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
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237/2016. (X.14.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében,
hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati
ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben
felhatalmazza Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat
nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet
nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket
és jogokat gyakorolja Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében és javára.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: 2016. október 15.
238/2016. (X.17.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagja
megtárgyalta és nem fogadja el a Társulás „Megvalósítható és fenntartható üzemeltetési
koncepció – A 2015. október 8-án elfogadott üzemeltetési koncepciót módosító javaslat”-ot.
Felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert a döntés taggyűlésen történő képviseletére
és dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Sütő Mária Márta alpolgármester
dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
239/2016. (X.17.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagja
megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem áll módjában nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy a
„Megvalósítható és fenntartható üzemeltetési koncepció – A 2015. október 8-án elfogadott
üzemeltetési koncepciót módosító javaslat”-ban szereplő adatok, információk a valóságnak és
a mai napon hatályos jogi környezetnek megfelelnek. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a „Megvalósítható és fenntartható üzemeltetési koncepció – A 2015. október 8-án
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elfogadott üzemeltetési koncepciót módosító javaslat”
betartását
a
támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig.

Felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert a döntés taggyűlésen történő képviseletére
és dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Sütő Mária Márta alpolgármester
dr. Nagy Béla György polgármester
240/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.
háromnegyed-évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek
alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
1.1 számú melléklet a 240/2016.(X.25.) Kt. határozathoz
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2016. háromnegyed-évi
bevételei és kiadásai Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi
előirányzata 754.174.036 Ft, a teljesítés 571.658.707 Ft, a bevételek 75,8 %-ban teljesültek,
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Önkormányzatok működési
támogatása
Működési célú támogatások ÁHT-n
belülről
Működési célú támogatások ÁHT-n
kívülről
Felhalmozási célú támogatások ÁHTn belülről
Közhatalmi bevételek

2016. háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

306.614.859

240 177 993

78,33

164.284.000

118 074 894

71,87

562 000
16.418.382

4.204.083

25,61

89.313.590

81 584 440
1.450.000
57 598 092
68.007.205

91,35

Felhalmozási bevételek
Működési bevételek

81.836.000
95.707.205

Finanszírozási bevételek
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70,38
71,06

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata
754.174.036 Ft, a teljesítés 472.815.463 Ft, a kiadások 62,69 %-ban kerültek teljesítésre,
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Személyi juttatások

319.827.171
77.369.287
225.217.779
4.754.000
38.879.317
33.903.400
1.446.000
1.000
38.712.000
14.064.082

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Tartalék

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

236 806 283
53 590 258
120 197 520
4 077 607
28 659 477
16 716 999
1 754 451
705
11.012.163

74,04
69,27
53,37
85,77
73,71
49,31
121,33
70,50
28,45

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 239 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos
statisztikai állományi létszám 200,4 fő, amely 83,85 %-os teljesítést jelent.
Önkormányzat városi szintre összesített háromnegyed-évi Mérlegjelentése még nem készült
el, mivel az előterjesztés leadási határideje megelőzte a Magyar Államkincstár részére az
adatszolgáltatást.
- Pénzkészlet összesen 90.238.102 Ft
ebből:
STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege 28.125.423 Ft.
Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege
44.965.660 Ft,
Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege:
13.949.220 Ft;
Letéti számla egyenlege
803.674 Ft;
Vizi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege:
750.037 Ft;
Iparűzési adó beszedési számla egyenlege:
534.362 Ft,
Medgyesegyháza Idegen bevételek:
96.195 Ft;
Egyéb bevételek beszedési számlájának egyenlege:
76.827 Ft,
Késedelmi pótlék számla egyenlege:
56.944 Ft,
Közműfejlesztési számla egyenlege:
15.505 Ft,
Pénztárszámlák egyenlege:
649.625 Ft;
Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege: 144.980 Ft;
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege: 27.947 Ft;
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege:
27.813 Ft;
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár pénzforg szla egyenlege:
13.890 Ft,

2. számú melléklet a 240/2016.(X.25.) Kt. határozathoz
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai
Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 707.018.258 Ft, a teljesítés 537.816.969
Ft, a bevételek 76,07 %-ban teljesültek (3.1. melléklet),
ebből:
2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Előirányzat megnevezése
Önkormányzatok működési
támogatása
Működési célú támogatások ÁHT-n
belülről
Működési célú támogatások ÁHT-n
kívülről
Felhalmozási célú támogatások ÁHTn belülről
Közhatalmi bevételek

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

306.614.859

240.191.646

78,34

164.284.000

116.461.112

70,89

300.000

Működési bevételek
Finanszírozási bevételek

16.418.382

4.204.083

25,61

89.313.590
37.488.000
92.899.427

81.584.440
29.876.261
65.199.427

91,14
79,78
70,18

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 707.018.258 Ft, a teljesítés 443.620.109 Ft,
a kiadások 62,75 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Személyi juttatások

127.744.560
20.882.981
130.408.600
4.754.000
38.759.317
28.867.400
1.418.000
1.000
340.118.318
14.064.082

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Tartalék

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

101.998.003
16.336.243
64.930.748
4.077.607
28.569.477
15.609.112
1.540.410
705
210.557.804

79,85
78,23
49,79
85,77
73,71
54,07
108,63
0,71
61,91

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 165 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos
statisztikai állományi létszám 134 fő, amely 81,21 %-os teljesítést jelent.

3. számú melléklet a 240/2016.(X.25.) Kt. határozathoz
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai
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Medgyesegyházi
Polgármesteri
Hivatal módosított bevételi előirányzata 85.730.340
Ft, a teljesítés 56.120.660 Ft, a bevételek 65,46 %-ban terjesültek (3.2. melléklet),
ebből:
2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Előirányzat megnevezése
Működési bevételek

102.000

Működési célú támogatások ÁHT-n
belülről
Felhalmozási bevételek

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

185.241

181,61

727.293

Finanszírozási bevételek

85.628.340

1.450.000
53.758.126

62,81

A Polgármesteri Hivatal könyveiben szerepelt a KÉSZ Kft. által a konyhán üzemeltetet
Renault Trafic 1.9 DCI KAP-983 kisteher gépjármű. A konyhát 2016. március 1. napjától a
Junior Kft. üzemelteti, és saját gépjárművel oldja meg az étel kiszállítását. A fent nevezett
gépjármű 1.450.000 Ft összegért eladásra került.
A 2016. október 2.-i népszavazásra a Polgármesteri Hivatal szeptember hónapban 727.293 Ft
támogatást kapott.
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 85.730.340 Ft, a
teljesítés 53.206.518 Ft, a kiadások 62,06 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Személyi juttatások

52.805.232
18.507.582
13.401.526
1.016.000

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

34.304.008
9.500.410
8.933.018
282.156
186.926

Teljesítés
%

64,96
51,33
66,66
27,77

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos
statisztikai állományi létszám 15,3 fő, amely 90,00 %-os teljesítést jelent.

4. számú melléklet a 240/2016.(X.25.) Kt. határozathoz

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ
Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 148.930.798 Ft, a teljesítés 95.692.290
Ft, a bevételek 64,25 %-ban teljesültek (3.3.),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)
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2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

Működési bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n
belülről
Finanszírozási bevételek

36.783.000

25.516.971
872.836

69,37

112.147.798

69.302.483

61,80

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 148.930.798 Ft, a teljesítés 94.321.136
Ft, a kiadások 63,33 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési célú támogatás ÁHT-n
kívülre
Beruházások
Felújítások

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

65.038.011
17.801.134
63.003.653
120.000

48.477.333
13.380.788
32.045.397
90.000

74,54
75,17
50,86

2.940.000
28.000

300.503
27.115

10,22
96,84

75,00

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 30 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai
állományi létszám 30 fő, amely 100,00 %-os teljesítést jelent.
5. számú melléklet a 240/2016.(X.25.) Kt. határozathoz

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda 2016. háromnegyed évi
bevételei és kiadásai
Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 96.837.958 Ft, a teljesítés 67.996.057 Ft,
a bevételek 70,22 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Működési bevételek
Finanszírozási bevételek

96.837.958

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

9
67.996.048

Teljesítés
%

70,22

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 96.837.958 Ft, a teljesítés 67.828.244 Ft, a
kiadások 70,04 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Személyi juttatások

69.212.368
18.792.590
7.753.000
1.080.000

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Beruházások
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2016. háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

50.046.081
14.120.651
3.136.535
525.228

Teljesítés
%

72,31
75,14
40,46
48,63

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos
statisztikai állományi létszám 23 fő, amely 100 %-os teljesítést jelent.

6. számú melléklet a 240/2016.(X.25.) Kt. határozathoz

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár 2016.
háromnegyed évi bevételei és kiadásai
Művelődési Ház és Könyvtár új intézményként 2016. július 1. napjától a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve lett.
Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 17.063.000 Ft, a teljesítés
13.578.372 Ft, a bevételek 79,58 %-ban teljesültek (3.5. melléklet),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

2016. Háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

Teljesítés
%

Működési bevételek

7.463.000

2.019.610
262.000

27,06

Működési célú támogatások ÁHT-n
kívülről
Finanszírozási bevételek

9.600.000

11.296.762

117,67

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 17.063.000 Ft, a teljesítés
13.385.097 Ft, a kiadások 78,45 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet),
ebből:
Előirányzat megnevezése

2016. évi módosított
előirányzat (Ft)

Személyi juttatások

5.027.000
1.385.000
10.651.000

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

2016. háromnegyedévi teljesítés
(Ft)

1.980.858
252.166
11.152.073

Teljesítés
%

39,40
18,21
104,70

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 4 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai
állományi létszám 4 fő, amely 100 %-os teljesítést jelent.

241/2016. (X.25.) Kt. határozat

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
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Határidő: azonnal
242/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mitykó Mihályt, a
Medgyesegyház Településüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint Sulczné Lipcsei
Zsuzsanna pénzügyi vezetőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsenek
beszámolót a 2016. évi START munkaprogramról. A beszámoló elemzésre alkalmas anyag
legyen, kijelölt célok szerint csoportosítva, munkafolyamatokra bontva, azok költségei és
bevételei kimutatása területileg Medgyesegyháza és Bánkút vonatkozásában külön
szerepeljenek.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
243/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a 2017. évben az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás útján látja el.

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok:
1. Pénz- és értékkezelés rendjének ellenőrzése; 8 revizori napban.
2. Beszámoló és a könyvvezetés szabályosságának, összehangoltságának vizsgálata; 9
revizori napban.
3. Start program keretében raktározás, anyagbeszerzés, önköltség ellenőrzése; 7 revizori
napban.
Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 2017. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2016. október 31.
Felelős:
dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
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244/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
245/2016. (X.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzatát.

Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
246/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatát.

Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
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dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
247/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
„Díjszabások” dokumentumát.

Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
248/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Házirendjét.

Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal

249/2016. (X.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Küldetésnyilatkozatát.
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Felhatalmazza
Farkas
Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László
jegyzőt a tárgyban szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
250/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Nyitva
tartását.

Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
251/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Számítógép-használati Szabályzatát.

Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt és dr. Kormányos László jegyzőt a tárgyban
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
252/2016. (X.25.) Kt. határozat
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Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Gyulát, a
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre
terjessze be a Művelődési Ház és Könyvtár szakmai ellenőrzése során feltárt hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet, határidőkkel ellátva. Amennyiben szakmai
véleménye az, hogy a hiányosság megszüntetésének pénzügyi feltétele is van, a szükséges
forrásokat jelölje meg.
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Farkas Gyula igazgató
253/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BRD Energetic Kft. (6754
Újszentiván, Újvilág u. 50. képviseli: Máris Norbert ügyvezető, 5666 Medgyesegyháza,
Szabadság u. 30. szám alatti lakos) által, az önkormányzat tulajdonában álló,
Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a szám alatti 117. hrsz.-ú ingatlanra benyújtott pályázatát
érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ingatlan bérlete sem jelenleg, sem a pályázat
benyújtásakor nem volt meghirdetve.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázó kiértesítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Balla László főmunkatárs

254/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajdák a Romákért Alapítvány
támogatási kérelmét megtárgyalta.
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra
tekintettel nem támogatja a kérelmet.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

255/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel veszi Marosvölgyi
Károlyné és öt társa ajándékozási szándékát az őket megillető 1/6-1/6 részben tulajdonukat
képező Medgyesegyháza, Wesselényi utca 61. házszámú, 812. helyrajzi számú ingatlannal
kapcsolatban és alábbiak szerint dönt:
-

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében megköszöni
az ajándékozási szándékot és az ajándékozást elfogadja.

-

A Képviselő-testület megismerte az előterjesztett és Dr. Farnas József (kamarai
azonosító: 04-276) 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 14-16. székhelyű ügyvéd által
szerkesztett ajándékozási szerződést, azt változtatás nélkül elfogadja.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az
ajándékozási szerződés megkötésére, aláírására és az azt követő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
255/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel veszi Marosvölgyi
Károlyné és öt társa ajándékozási szándékát az őket megillető 1/6-1/6 részben tulajdonukat
képező Medgyesegyháza, Wesselényi utca 61. házszámú, 812. helyrajzi számú ingatlannal
kapcsolatban és alábbiak szerint dönt:
-

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében megköszöni
az ajándékozási szándékot és az ajándékozást elfogadja.

-

A Képviselő-testület megismerte az előterjesztett és Dr. Farnas József (kamarai
azonosító: 04-276) 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 14-16. székhelyű ügyvéd által
szerkesztett ajándékozási szerződést, azt változtatás nélkül elfogadja.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az
ajándékozási szerződés megkötésére, aláírására és az azt követő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
melléklet a 255/2016.(X.25.) Kt. határozathoz
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256/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat önkormányzati tulajdonú és kezelésű közútjain a közúti jelzőtáblák cseréjét,
illetve pótlását engedélyezi.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a
legelőnyösebb árajánlatot benyújtó Forgút Bt. (5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 38. szám)
vállalkozástól rendeli meg a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati
tulajdonú és kezelésű közútjain cserélni, illetve pótolni szükséges közúti jelzőtáblákat,
amelynek fedezetét a 2016. évi költségvetés tartalékkeretében biztosítja.

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges jelzőtáblák és oszlopok
megrendelésére és a feladat ellátására irányuló további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

257/2016. (X.25.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyháza, Luther
utca 7. szám alatti, 126. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá az ingatlan
udvarán lévő hat darab gesztenyefa kivágásához. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György
polgármestert a kérelmező kiértesítésére.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
260/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
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Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
261/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a településrendezési
terv módosításának jelenlegi állásáról szóló beszámolót.
Felhívja a figyelmet, hogy a felelősök tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a „Medgyesegyháza Északi és Nyugati terület valamint Belváros
szabályozási tervdokumentáció” 2016. december 31-ig kerüljön előterjesztésre a Képviselőtestület elé.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Balla László műszaki ügyintéző

262/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi belső
ellenőrzésről készített beszámolót.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
263/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. március 1. napjától
2016. október 31. napjáig terjedő időszakra készített beszámolót a közfoglalkoztatási program
keretében végzett feladatokról.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
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264/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a
Gyulai Tankerületi Központ (székhelye: 5700 Gyula Ady Endre utca 19., képviseli: TelekiSzávai Krisztina tankerületi központ igazgató) közötti Vagyonkezelési szerződést.

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Vagyonkezelői szerződés aláírására és a
szükséges további intézkedések megtételére.

Különös tekintettel tisztázni szükséges az 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 5. szám alatti volt
óvoda intézményi terület státuszát, mivel az Önkormányzat a VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú, „A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére” 1. célterületre, az állami vagy
önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények
energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztésre
vonatkozóan pályázatot nyújtott be.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Melléklet a 264/2016. (XI.29.) kt. számú határozathoz

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
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képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
törzsszáma: 725217
adóigazgatási azonosító száma: 15725211-2-04
bankszámlaszáma: 11733131-15344083-00000000
KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: folyamatban
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: folyamatban
ÁHT azonosítója: folyamatban
KSH statisztikai számjele: folyamatban
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017.
január 1-jén hatályát veszti.
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Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetéséről.

A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. január 31-én kötött használati
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott
működtetési feladatokat.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
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A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.

Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötnek,
melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan
vagyonelemek körét.

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a
Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

II. A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe
veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat:
Sorszám
Ingatlan címe (irányítószám település, cím) Helyrajzi szám
1

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.

126.

2

5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3.

152.

3

5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 5.

153.

4
5
6

2. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat
ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. A vagyonkezelési szerződés hatálya
nem terjed ki az 1. sz. mellékletben felsorolt Jókai u. 5. sz. alatti intézmény Önkormányzat
által bérbeadott, élelmezési célokat szolgáló helyiségeire, azok berendezéseire és
felszereléseire, a 153. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Napközi konyha épületrészére. A
vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017.
február 25-ig jelen szerződés 2. számú mellékletének megfelelően történik meg.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Jókai u. 5. sz. alatti ingatlan üzemeltetési
költségmegosztását külön megállapodásukban rögzítik, mely jelen szerződés … sz.
mellékletét képezi.
4. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az
illetékes földhivatal – a 2. pontban körülírt helyiségek területével csökkentett hányadára –
a vagyonkezelői jogot bejegyezze. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog
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ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyezéséről, valamint annak esetleges
módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan
felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.
III. Felek jogai és kötelezettségei
5. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
6. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési
intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban,
házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális,
valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő
külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A
megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének
előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében
megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében.
7. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei
gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került
átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező
feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. Az Átvevő ingyenesen
biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában
meghatározott szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak
beszedésének biztosítását.
8. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi,
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon,
az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
9. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti
meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz,
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
10. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a
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meghatározott hasznosítási célnak, a rendes
gazdálkodás
szabályainak
megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont
használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek
sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.
11. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
12. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket,
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő vagyonkezelésébe adott ingatlanokra és
az abban található ingó vagyonra 2016. december 31. napjáig rendelkezik
vagyonbiztosítással. 2017. január 1. napjától az Átvevő köteles a részére vagyonkezelésbe
adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a
biztosítónak megfizetni.
13. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
14. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket.
15. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként,
elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és
analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában
rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni.
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap
utolsó napjáig írásban adatot szolgáltatni az eszközök bruttó értékében történt változásról,
a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a
negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről.
A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi.
16. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját
hatáskörben elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az
Önkormányzat részére. Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést –
az Átvevő javaslata alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a
selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények
beszerzéséről.
17. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő
nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási
adatok – a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat
kivételével – nyilvánosak.
18. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
19. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről,
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
20. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a
vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni
annak terheit.
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21. A 21. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni.
22. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák
kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók
vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a
kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást
tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt.
23. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére –
tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
24. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak
elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez
csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori
állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
25. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több
mint fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel
megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi az Átvevőnek az Önkormányzattal
szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az
Átvevő az értékcsökkenés negyedéves elszámolását követően legkésőbb a negyedévet
követő hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben
meg nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés összegéről.
26. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján
jogosult
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást,
felújítást elvégezni.
27. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a
19. pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be
kell számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás,
beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak
megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.
28. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
finanszírozására a felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására,
fejlesztésére saját vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett.
29. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet
ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban
tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés
hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt
nem támaszthat.
30. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját
költségén helyreállítani.
31. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.
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32. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a
köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon
belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő
a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.
33. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató
munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a
vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által
használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő
képviselőjének jelenlétében,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást,
információt kérni,
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá,
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

IV. A szerződés megszűnése
34. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra
kötik.
A szerződés megszűnik, ha:
a) az Átvevő megszűnik,
b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik,
c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott
ingatlanban megszűnik,
d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik.
35. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított
30 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a
vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
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36. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben
található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8
napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
37. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait
az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő
költségén gondoskodni.
38. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem
tarthat.
39. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlannyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni.
V. Egyéb rendelkezések
40. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
41. Kapcsolattartók kijelölése:
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kapcsolattartója:
dr. Nagy Béla György polgármester
Tel.: +36-68-440-000
E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
Tel.: +36-66-795-245
E-mail: gyulaitk@klik.gov.hu

42. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
43. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok
előírásai az irányadók.
44. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési
intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító 2013.
január 31. napján kelt ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési szerződés hatályba
lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.
45. Jelen szerződés .. számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből
… példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg.
46. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
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47. Jelen vagyonkezelési szerződést a Medgyesegyháza
Városi
Képviselő-testület ……/2016. (XII……..) sz. határozatával elfogadta.

Önkormányzat

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú melléklet: ingatlanok adatai
számú melléklet: ingóságok adatai
számú melléklet: alaprajz
számú melléklet: tulajdoni lap másolat (hrsz: ……, dátum: …….) (több ingatlan
esetén a mellékleteket 4/A, 4/B… jelöléssel szükséges ellátni).
5. számú melléklet: térkép másolat (hrsz: ……, dátum: …….) (több ingatlan esetén a
mellékleteket 5/A, 5/B… jelöléssel szükséges ellátni).
6. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap
7. számú melléklet: Az ingatlanokhoz és az ingatlanokhoz kapcsolódó műszaki
dokumentáció csatolása, kísérőjegyzékkel együtt. (Pl. gépészeti leírás, érintésvédelmi
jegyzőkönyv, villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, erősáramú berendezések
időszaki felülvizsgálatának jegyzőkönyve, játszótéri eszközök jegyzőkönyve
(tanúsítványa), tűzriadó terv, stb.) Több ingatlan (épület) esetén a mellékleteket 7/A,
7/B… jelöléssel szükséges ellátni.

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

…………………………………………

………………………………………..

Önkormányzat

Gyulai Tankerületi Központ

képviseli

képviseli

dr. Nagy Béla György

Teleki-Szávai Krisztina

polgármester

tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

Kelt: …………….., 2016. december „….”.
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……………………………………………

……………………………………………

Önkormányzat

Tankerületi Központ

…

…………

gazdasági vezető

gazdasági vezető

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………….

………………………………………..

jegyző

ügyvéd
265/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a
Gyulai Tankerületi Központ (székhelye: 5700 Gyula Ady Endre utca 19., képviseli: TelekiSzávai Krisztina tankerületi központ igazgató) közötti, az Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.

Különös tekintettel tisztázni szükséges az 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 5. szám alatti volt
óvoda intézményi terület státuszát, mivel az Önkormányzat a VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú, „A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére” 1. célterületre, az állami vagy
önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények
energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztésre
vonatkozóan pályázatot nyújtott be.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Melléklet a 265/2016. (XI.29.) kt. számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény(ek)
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről

amely létrejött egyrészről a

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
törzsszáma: 725217
adóigazgatási azonosító száma: 15725211-2-04
bankszámlaszáma: 11733131-15344083-00000000
KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: folyamatban

220

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: folyamatban
ÁHT azonosítója: folyamatban
KSH statisztikai számjele: folyamatban
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I.

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az
állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban:
KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetéséről.
A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. január 31-én kötött
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
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működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények
fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az
Átvevő Tankerületi Központ.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ
foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési
szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a
működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak,
munkavállalók, ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016.
december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben
meghatározott képesítési előírásoknak.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a
tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi
igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig
történő megkötésével kell végrehajtani.
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:

II.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból
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származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg,
illetve terhelik.
2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
III.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő
köznevelési intézmény(ek) Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan
a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó
vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait
(1-5. számú melléklet);
b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (6. számú
melléklet);
c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos,
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekről, a követelések állományáról szóló tételes és
szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat (7-10. számú melléklet);
d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat (11. számú melléklet);
e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat (12. számú melléklet).
2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és
ingóságok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
foglalkoztatottjait.
3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.
IV.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
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A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes
körét, a feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe
adásának személyi, tárgyi, dologi feltételeit.

- A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása
Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:
Sor
szám
1

2

3

Ingatlan címe (irányítószám település,
cím)

Helyrajzi
szám

Érintett köznevelési
intézmény neve

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.

126.

Schéner Mihály Általános
Iskola

5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3.

152.

Schéner Mihály Általános
Iskola

5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 5.

153.

Schéner Mihály Általános
Iskola

4
5
6
Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön
vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 15-ig.

- A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: …..fő
2. Betöltve átadott státuszok száma: ……..fő
A létszámkerethez nem köthető foglalkoztatottak:
a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: …….fő;
b) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: ……. fő,
c) vállalkozás jellegű jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: ……. fő
3. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója
2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget
tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a
betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január hó 6.
napjáig átadja Átvevőnek.
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4. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak
2016. december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb
járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.

- A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január
1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az Átvevő lép. Az
Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 4. számú mellékletben meghatározott, az
ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az Önkormányzat, mint
projektgazda jogutódja az Átvevő.
2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése alapján, ha az új
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett
általi bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul.
3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni.
4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját,
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016.
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és
juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni.
Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen
felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya.

Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az
átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik.
Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles
helyt állni.

Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését
225

érdemben befolyásolhatja, valamint
további tényekről, körülményekről.

az eredményes

feladatellátáshoz

szükséges

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.

48. Kapcsolattartók kijelölése:
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kapcsolattartója:
dr. Nagy Béla György polgármester
Tel.: +36-68-440-000
E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu

Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
Tel.: 66/795-245
E-mail: gyulaitk@klik.gov.hu

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Jelen megállapodás ... számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből …
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg.

Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Jelen megállapodást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ……/2016. (XI. …..) sz.
határozatával elfogadta.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása

226

1.a. sz. melléklet:. Az átadásra kerülő ingatlanok listája, a telkek,
(szintenkénti) alaprajza, helyiséglistái, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai

épületek

2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más
azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások
nyilvántartása
2. a. sz. melléklet: Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása
2. b. sz. melléklet: Szoftverek, alkalmazások nyilvántartása
3. sz. melléklet: Az önkormányzati leltár adatok alapján készített tételes jegyzőkönyv
4. sz. mellékelte: Gépjárművek listája
5. sz. melléklet: Mobil telefon előfizetések nyilvántartása
6. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai
6/1. Állománytábla
6/2. Kimutatás a tartós távollévők álláshelyén határozott időre foglalkoztatottakról
6/3. Átsorolások 2016. évben
6/4. Jubileumi jutalmak 2016. évben
6/5. 2016. december 31. napját követő jogviszony megszűnések, megszüntetések
6/6. Tanulmányi szerződések
6/7. Munkáltatói lakáskölcsönök
6/8. Munkaügyi perek
6/9. Közalkalmazotti jogviszonyból eredő követelések
6/10. Prémiumévek programban résztvevők
6/11. Megbízási szerződések
6/12. Védett állományba tartozó közalkalmazottak
6/13. Nemzetbiztonsági ellenőrzéssel érintett közalkalmazottak
6/14. Büntető, fegyelmi és kártérítési eljárások
7. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke
8. sz. melléklet: Jogok és kötelezettségek nyilvántartása (szerződések és egyéb
dokumentumok papír alapon)
9. sz. melléklet: Átadásra kerülő követelések tételenkénti bemutatása ingatlanonként
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10.
sz.
melléklet:
ingatlanonként

Átadásra

kerülő kötelezettségek

tételenkénti

bemutatása

11. sz. melléklet: Az átadásra kerülő peres, nemperes ügyek, illetve feljelentések jegyzéke
11/1. Peres eljárások
11/2. Nemperes eljárások
11/3. Feljelentések
12. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

…………………………………………

………………………………………..

Önkormányzat

Gyulai Tankerületi Központ

képviseli

képviseli

dr. Nagy Béla György

Teleki-Szávai Krisztina

polgármester

tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………………

……………………………………………

Önkormányzat

Tankerületi Központ

…

…………

gazdasági vezető

gazdasági vezető
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Jogilag ellenjegyzem: Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: …………….., Kelt: ……………..,
2016.
december 2016.
december
„….”.
„….”.

……………………
………………….

……………………
…………………..

jegyző

………

266/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mezőkovácsházi
járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervet, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

267/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Schéner
Mihály Általános Iskola 34 fő 7. osztályos tanulója részére hozzájárul 425.000 Ft önrésszel a
„Határtalanul” pályázaton nyert 1 195 000 Ft összeghez.

Az önrészt 2016. évi költségvetés a Schéner Mihály Általános Iskola működtetés terhére
biztosítja.

Felelős:

Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü vezető

Határidő:

értelem szerint
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268/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyílt pályázati
eljárás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonában álló GGD-915 forgalmi rendszámú,
Suzuki MA Swift típusú gépjárművet, minimális vételár megjelölésével.
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2016. december 8. (csütörtök) 16.00 óra.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot a gépjármű értékesítésre történő meghirdetésére, a nyilvános
pályáztatás lefolytatására.
A pályázatok bontása a 2016. 12. 12. napi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén történik. A
pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
december 13. napi nyilvános ülésén dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
269/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. tulajdonában álló HFR-035 forgalmi rendszámú,
Suzuki Swift 1.3 VAN típusú gépjármű nyílt pályázati eljárás keretében való értékesítéséhez.
A gépjármű minimális vételára: 150 000 Ft.
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2016. december 8. 16.00 óra.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot a gépjármű értékesítésre történő meghirdetésére, a nyilvános
pályáztatás lefolytatására.
A pályázatok bontása a 2016. 12. 12. napi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén történik. A
pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
12. 13. napi nyilvános ülésén dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabó Istvánné ügyvezető
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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270/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza 09/56. hrsz.
alatti rekultivált települési szilárd hulladéklerakó 2017. évi utógondozási feladatainak
elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot tevő Kozák János egyéni vállalkozót bízza meg.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat ellátására 1 év
időtartamra határozott idejű vállalkozási szerződést köt Kozák János egyéni vállalkozóval,
összesen nettó 164.500 Ft összegben, alanyi adómentesen.
Kozák János egyéni vállalkozó feladata a 2017. évre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség
teljesítése is az árajánlatban szereplő tartalommal.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozói díj összegét a 2017.
évi költségvetés terhére biztosítja.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a feladat ellátására irányuló további szükséges intézkedések
megtételére, és a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

271/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a
Békés Megyei Kormányhivatal közötti „Megállapodás helyiségek használatáról” elnevezésű
szerződést.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Melléklet a 271/2016. (XI. 29.) kt. számú határozatához

MEGÁLLAPODÁS HELYISÉGEK HASZNÁLATÁRÓL
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amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15725211-2-04; törzskönyvi azonosító szám:
725217) képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester - mint Használatba adó (a
továbbiakban: Használatba adó), másrészről a
Békés Megyei Kormányhivatal (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., adószáma:
……………..; törzskönyvi azonosító szám: ………..) képviseli: Gajda Róbert
kormánymegbízott - mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
Preambulum:
Használatba adó megkereséssel élt Használatba vevő felé, amelyben kérte Használatba vevő
hozzájárulását a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Medgyesegyházi Kirendeltségének (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a.) áthelyezéséhez
a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) épületébe.
A kérelemben szereplő indokok alapján Használatba vevő hozzájárulását adta a
Medgyesegyházi Kirendeltség áthelyezéséhez, a szükséges infrastruktúra kiépítése után a
Kirendeltség megkezdte működését a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal épületében.
Jelen megállapodás célja az átadott helyiségek használatából eredő jogok és kötelezettségek
rögzítése.
1.
Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi a Használatba
adó kizárólagos tulajdonában álló Medgyesegyháza belterület 122/1. helyrajzi számú,
természetben az 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlanban található alábbi
helyiségeket, 2016. április 04. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:
- 1 db földszinti, 13,72 m2 alapterületű „iroda” (I.);
- 1 db földszinti, 13,95 m2 alapterületű „iroda” (II.);
- 1 db földszinti, 12,54 m2 alapterületű „iroda” (III.);
- 1 db emeleti, 24,24 m2 alapterületű „iroda” (IV.);
- 1 db emeleti, 19,91 m2 alapterületű „tárgyaló” fele, azaz 9,95 m2 területrész (V.).
A használatba adott helyiségeket pontosan a csatolt „épület alaprajz” tartalmazza, amely jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2.
Használatba vevő az 1. pontban meghatározott helyiségeket a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, a
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012.
évi XCIII. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott feladatainak ellátására veszi használatba. A felek a helyiségek átadásakor
átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítettek, melyben rögzítették a helyiségekben található
berendezési tárgyakat és amely jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
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3.
Használatba adó jelen megállapodás 1. pontjában hivatkozott helyiségek kizárólagos
használatát, informatikai eszközhasználatot, telefon és internet hozzáférést biztosít
Használatba vevő részére.
4.
Használatba adó az 1. pontban meghatározott helyiségeket térítésmentesen biztosítja
Használatba vevő számára. A közüzemi díjak és karbantartási költségek viselését Használatba
adó vállalja. Használatba vevő emellett térítésmentesen jogosult a közös használatú
helyiségek – teakonyha, toalett – használatára is.
5.
Használatba vevő köteles a használatba adott helyiségeket rendeltetésszerűen
használni. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye.
6.
Használatba adó az 1. pontban meghatározott helyiségek rendeltetésszerű használatát
jogosult ellenőrizni.
7.
Használatba vevő az 1. pontban meghatározott helyiségek használati jogát harmadik
személy részére nem jogosult átadni.
8.
Használatba vevő köteles gondoskodni az 1. pontban meghatározott helyiségek
hatósági tűzvédelmi, vagyonvédelmi és balesetvédelmi rendszabályai, valamint vonatkozó a
környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.
9.
Jelen megállapodás módosítása vagy megszüntetése a szerződő felek közös
megegyezésével lehetséges. Ennek hiányában a megállapodást felmondani 60 napos
határidővel bármelyik fél jogosult a másik félhez eljuttatott írásbeli jognyilatkozatával.
10.

Használatba adó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja:

- ha a Használatba vevő jelen megállapodásban vállalt, vagy jogszabályban előírt lényeges
kötelezettségét nem teljesíti;
- ha a Használatba vevő rendeltetésellenes magatartást tanúsít;
- ha a Használatba vevő a használati jogot átruházza, vagy az 1. pontban meghatározott
helyiségek bármelyikét albérletbe adja.
11.

Használatba vevő jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja:

- ha harmadik személynek az 1. pontban meghatározott helyiségek bármelyikére vonatkozóan
olyan joga van, amely Használatba vevőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza;
- ha bármelyik átadott helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.
12. Jelen szerződés megszűnésekor Használatba vevő köteles az 1. pontban meghatározott
helyiségeket és annak leltár szerinti berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerű
használatnak megfelelő állapotban Használatba adó birtokába visszaadni.
13. Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton próbálják meg
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az ingatlan fekvése szerint illetékes
Battonyai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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14.
A
jelen
megállapodásban
nem szabályozott
kérdésekben
a
polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt mindkét aláírásra jogosult fél és a
törvényességi ellenjegyzők aláírásukkal ellátták.
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Medgyesegyháza, 2016. …………………...

Békéscsaba, 2016. ……………………….

……………………………………

………………………………..

Használatba adó

Használatba vevő

Törvényességi ellenjegyző:

Törvényességi ellenjegyző:

…………………………………………..

…………………………………………..

272/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy az 5666 Medgyesegyháza, Kiss Ernő u. 19. szám alatti ingatlan hulladéktól való
mentesítésére vonatkozó, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Verseny u. 4.; képviseli: Ilyés Péter ügyvezető)
közötti, a határozat mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja.

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges további intézkedések megtételére. A szerződésben szereplő 353.111.- Ft megbízási
díj fedezete a 2016. évi tartalékkeret.
A Képviselő-testület felhívja dr. Kormányos László jegyzőt, hogy a kifizetett megbízási díj
önkormányzat részére történő megtérítéséről gondoskodjon a tulajdonos gondnokolt vagyona
terhére.
Határidő: azonnal
234

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Melléklet a 272/2016. (XI. 29.)kt. számú határozathoz
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273/2016. (XI.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítvány (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) támogatási kérelmét megtárgyalta.

A Képviselő-testület a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt (5700 Gyula, Petőfi tér 3.)
100 000 Ft összeggel támogatja a 2016. évi költségvetés tartalék keret terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

274/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Modern Táncművészeti
Alapítványnak (5711 Gyula, Petőfi u. 5. adószáma: 18387593-1-04) az előterjesztés
mellékletét képező kérelmét megtárgyalta és úgy dönt, hogy nem kívánja a 2015. március 9.
napján határozatlan időtartamra, a Civil Ház (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 23.)
használatára vonatkozó bérleti szerződést módosítani. A képviselő-testület a 2015. március 9.
napján megkötött bérleti szerződést 2 havi felmondási idővel, 2017. február 1. napjával
felmondja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
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275/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boldog Otthon Alapítványnak
(5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 57.) az előterjesztés mellékletét képező kérelmét
megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Civil Házat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 23.)
torna edzések megtartására nem kívánja részükre biztosítani.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

276/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Linda bérlő 2016.
november 18-án benyújtott, Medgyesegyháza Dózsa György utca 2/a szám alatti
önkormányzati bérlakás felújítására irányuló kérelmében foglalt igényének helyt ad az
alábbiak szerint:
I.
Molnár Linda bérlő által elvégezhető felújítási munkálatok teljes összege bruttó 36.657
Ft.
Elfogadott tevékenységek:
a) A folyosó belső részének kb. 5 m2-en történő burkolása laminált parkettával, valamint
a bejárati ajtó felőli belépő részének járólappal történő burkolása a folyosó
fennmaradó területén.
b) A toalett helyiségben a padlózat járólappal történő cseréje, valamint a toalett csésze
cseréje.
A bérlő jelen képviselő-testületi határozat hatályba lépését követően megkezdheti az általa
kérvényezett lakás-felújítási munkálatok elvégzését, melynek anyagköltségét bruttó 36.657 Ft.
összegben állapítja meg.
A felújítási munkálatok elvégzésére a bérlőnek 3 hónap áll rendelkezésére.

238

A bérlőnek a munkálatok befejezését követő 5 napon belül írásbeli bejelentési kötelessége
van a Medgyesegyháza Városi Önkormányzathoz, mely bejelentéssel egyidejűleg az
elfogadott tevékenységek anyagköltségét igazoló számlákat is csatolnia kell.
A bejelentést követő helyszíni szemle során jóváhagyott tevékenységek költségének a
lakásbérleti díjból történő levonását rendeli el Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete, a jóváhagyott bruttó 36.657 Ft. összegig.
II.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által elvégzendő munkálatok:
a.) A bérlakás udvarán álló 2 db. fenyőfa kivágása, elszállítása.
b.) A bérlakás tető-széldeszkájának pótlása.
Ezen munkálatokat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 3 hónapon belül elvégzi.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a jóváhagyott feladatok ellátására irányuló további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

277/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város régi
állatvásár terén felhalmozott, hozzávetőlegesen 400 m3 bontott építési törmelék
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati tulajdonú és kezelésű közútjain
történő újrahasznosításához szükséges összezúzatását engedélyezi.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a Kőtörő Telep
Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 24/2.) Vállalkozástól rendeli meg a fent nevezett építési
törmelék összezúzását, bruttó 1 193 800 Ft összegben a 2016. évi költségvetési tartalék
terhére.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a feladat ellátására irányuló további szükséges intézkedések
megtételére, a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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278/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta és értékelte a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című, VP6-721-741.2-16 számú benyújtásra kerülő pályázathoz
kapcsolódó pályázat elkészítésére, benyújtására, valamint a vállalkozói díjra beérkezett
ajánlatokat.

A Képviselő –testület felhatalmazza polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevővel, a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesülettel (5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20.) a szerződés
megkötésére.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint

280/2016. (XII.13.) 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
281/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság
2016. szeptember 01-től 2016. november 30-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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Határidő: azonnal
282/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv koncepcióját
28.549.860,- Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja.
A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az önkormányzat átmeneti
és a 2017. évi költségvetésében kerül meghatározásra.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály ügyvezető

283/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Modern Táncművészeti
Alapítvány (5711 Gyula, Petőfi u. 5.) kérelmét megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Civil Ház
(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 23.) használatára vonatkozó bérleti szerződést úgy
módosítja, hogy a felmerült rezsiköltségek használattal arányos részét a kérelmező Modern
Táncművészeti Alapítványnak kell viselnie. A képviselő-testület a 2015. március 9. napján
megkötött bérleti szerződést 2 havi felmondási idővel, 2017. június 30. napjával felmondja.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Modern Táncművészeti Alapítvány keresse a
lehetőségét annak, hogy 2016. június 30. napja után az Alapítvány megfelelő körülmények
között folytathassa az oktatást.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 274/2016. (XI.29.) Kt. határozatát hatályon kívül
helyezi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
284/2016.(XII.13.) Kt. határozat
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladatot a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás részére átadja - ide nem értve a Ht. 35. § (1) bekezdése
szerinti rendeletalkotási kötelezettséget – oly módon, hogy a feladat átadásának napja
akként kerüljön meghatározásra, hogy a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt. és a Társulás között létrejött Közszolgáltatási szerződés hatálybalépése
után, a tagtelepülés és jelenlegi közszolgáltatója közötti közszolgáltatási szerződés
megszűnése napját követő nap, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos
ellátásának biztosítása érdekében,
2. feladat-ellátási
szerződést
kíván
kötni
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással az 1.
pont szerinti feladat vonatkozásában az alábbi kötelező tartalmi elemekkel:
a) a Társulás az Önkormányzat nevében és érdekében gyakorolja a következő
jogokat:
· a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása (Ht. 2. § (1) bekezdés
27a. pont és Ht. 33. §)
· a közszolgáltatási szerződés megkötése (Ht. 2. § (1) bekezdés 27a. pont és
Ht. 33. §)
· a közszolgáltatási szerződés felmondásának joga és kötelezettsége (Ht. 37.
§, és a Ht. 2016. április 1. napjától hatályos 92/B. § (4) bekezdése)
· a közszolgáltatási szerződés felmondása esetén intézkedés a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról (Ht. 37. §
(3) bekezdés)
· közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől
az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról történő gondoskodás (Ht.
37. § (4) bekezdés).
b) az Önkormányzat a Ht. 35. § (1) bekezdése szerinti rendeletalkotási
kötelezettségét jogosult gyakorolni a tagtelepülésekkel folytatott
egységesítési kötelezettséggel,
c) a Társulás a feladatellátást a kizárólagos tulajdonában álló DAREH Bázis
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés
keretében biztosítja,

d) a Társulás teljesíti az Országos Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási
Tervben (OHKT) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatosan megfogalmazott minimum követelményeket,
e) a Társulás köteles az Önkormányzatot évente egy alkalommal, a tárgyévet
követő év május 31. napjáig tájékoztatni a feladatellátásról,
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f) Társulás teljesíti a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségeket.
g) a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. az alvállalkozók kiválasztása során szoros
együttműködésre köteles a tagtelepülés önkormányzatával.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a megszövegezett szerződést végleges jóváhagyásra,
illetve a polgármester felhatalmazásának megszerzéséért terjessze be a testület elé

Végrehajtásért felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
285/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladat-ellátási
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a feladat-ellátási szerződés, a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.,
törzsszáma: 583385, adószáma: 15583381-2-04, képviseli Molnár Sándor elnök),
történő aláírására.
Végrehajtásért felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal

melléklet a 285/2016.(XII.13.)kt. határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában

amely létrejött egyrészről a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 46., törzsszáma: 583385, adószáma: 15583381-2-04, képviseli Molnár Sándor elnök), mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó),
másrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhelye: 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1., törzsszáma: 725217, adószáma: 15725211-2-04, képviseli: dr. Nagy Béla
György polgármester), mint feladatot átadó (a továbbiakban: Önkormányzat) között az
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények
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A Feladatellátó a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosítószámú, „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című
projekt keretében egy, a fenntartható fejlődés szempontjának megfelelő hulladékgazdálkodási
rendszert hozott létre. A Feladatellátó a pályázat támogatási szerződésében vállalta a
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését 5 év időtartamra, melynek biztosítására
létrehozta a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-t.

A szerződés tárgya
1./ Az Önkormányzat jelen szerződés keretében megbízza a Feladatellátót, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában kötelező önkormányzati
feladatként meghatározott, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodási
közfeladatot – a Ht. 35. § (1) bekezdése szerinti rendeletalkotási kötelezettség kivételével
– átruházott hatáskörben lássa el az Önkormányzat nevében és érdekében. A Feladatellátó
feladatát képezik különösen az alábbi részfeladatok:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása (Ht. 2. § (1) bekezdés 27a.
pont és Ht. 33. §),
- a közszolgáltatási szerződés megkötése (Ht. 2. § (1) bekezdés 27a. pont és Ht. 33.
§),
- a közszolgáltatási szerződés felmondásának joga és kötelezettsége (Ht. 37. §),
- a közszolgáltatási szerződés felmondása esetén intézkedés a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának biztosításáról (Ht. 37. § (3) bekezdés),
- közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról történő gondoskodás (Ht. 37. §
(4) bekezdés).
2./ A Feladatellátó vállalja, hogy a feladatellátást a kizárólagos tulajdonában álló DAREH
BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási szerződés
keretében biztosítja, amelynek mindenkor hatályos szövege jelen szerződés mellékletét
képezi abban az esetben is, ha az nincs jelen szerződéshez fizikailag hozzákapcsolva.
3./ A Feladatellátó kijelenti, hogy a feladatellátásra vonatkozó jogszabályokat és szakmai
előírásokat ismeri.

A szerződés hatálya
4./ Jelen szerződés mindkét fél aláírásával az aláírás napján érvényesen létrejött. Jelen
szerződés az alábbi két konjuktív feltétel bekövetkezését követő napon lép hatályba:
a) a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a Feladatellátó
egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság és a Feladatellátó között
létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lép, és
b) az Önkormányzat és az Önkormányzat illetékességi területén a jelen szerződés
aláírásakor érvényes szerződés vagy kirendelés alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság közötti jogviszony megszűnik.
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5./ Szerződő

Felek

jelen

szerződést határozatlan időtartamra kötik.

A Felek jogai és kötelezettségei
6./ Felek kötelesek a szerződés hatálya alatt végig, de különösen a projektben vállalt
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer mielőbbi, legkésőbb 2016. december 31.
napjáig történő elindítása érdekében egymással szorosan együttműködni, egymás számára
minden szükséges információt késedelem nélkül megadni, egymással szemben a
jóhiszeműség és tisztesség elvét szem előtt tartva eljárni.
7./ A Feladatellátó köteles
- az 1./ pontban meghatározott feladat mindenkor hatályos jogszabályok szerinti
ellátásáról gondoskodni,
- teljesíteni az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a
továbbiakban: OHKT) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatosan megfogalmazott minimum követelményeket,
- az Önkormányzatot évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év május 31.
napjáig tájékoztatni a feladatellátásról,
- teljesíteni a feladatával összefüggő, kötelező adatszolgáltatási kötelezettségeket az
illetékes hatóságok felé,
- ellátni azokat a feladatokat és gyakorolni azokat a jogokat, amelyeket a vonatkozó
jogszabályok az „ellátásért felelős”, illetve a „települési önkormányzat” részére
állapít meg,
- egyeztetni az Önkormányzattal az ellátásban résztvevő alvállalkozók kiválasztása
előtt, amennyiben az alvállalkozó kiválasztására nem közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kerül sor.
8./ Az Önkormányzat köteles a hulladékgazdálkodás rendjét és módját szabályozó
önkormányzati rendeletét e szerződés hatálybalépését követően úgy módosítani, hogy
a) a Feladatellátó által kijelölt DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrtt jelöli meg közszolgáltatóként,
b) az mindenkor megfeleljen a jelen szerződés, a Feladatellátó közszolgáltatási
szerződésében, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak,
c) a Feladatellátó által előterjesztésre kerülő, az OHKT és a projekt üzemeltetési
koncepciója által előírt egységesítési kötelezettségnek (műszaki tartalomnak)
megfeleljen.

A szerződés felmondása
9./ A Felek bármelyike jogosult jelen szerződést a másik Félhez igazolható módon
megküldött írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül megszüntetni legalább három hónap
felmondási idő közbeiktatásával úgy, hogy a szerződés megszűnésének határnapja
december 31-e (rendes felmondás).
10./ Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a projekt fenntartási időszak vége
előtti felmondással él és ebből a Feladatellátónak támogatás visszafizetési kötelezettsége
származik, úgy azt a Feladatellátó felé megtéríti.
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11./ Bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése
esetén igazolható módon megküldött írásbeli, indokolt felmondással a szerződést
megszüntetni úgy, hogy a felmondási idő a felmondás kézhezvételétől számított 30 nap
(rendkívüli felmondás).

Záró rendelkezések
12./ Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2016. (XII.13.) számú
határozatával hagyta jóvá.
13./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az
Mötv., a Ht. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után,
jóváhagyólag írják alá.

Medgyesegyháza, 2016. ………………

_________________________________
DAREH Önkormányzati Társulás
képviseletében
Molnár Sándor
elnök

_________________________________
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
képviseletében
dr. Nagy Béla György
polgármester

286/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a víziközművek üzemeltetésére megkötött Bérletiüzemeltetési szerződés, valamint annak 2. számú melléklete módosítását a határozat
mellékletei szerint. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
dr. Nagy Béla György polgármestert a módosított dokumentumok aláírására. Felhatalmazza
továbbá arra, hogy amennyiben a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén a szerződés
lényegét nem érintő pontosítás vagy módosítási javaslat alapján a szerződés szövege
módosításra kerül, abban az esetben is képviselhesse teljes jogkörrel a Medgyesegyháza
Városi Önkormányzatot és a szerződést aláírja. Módosítás esetén a polgármester a szöveg
változásáról a következő testületi ülésen beszámolni köteles.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
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melléklet a 286/2016.(XII.13.)kt.

határozathoz

„Bérleti-üzemeltetési szerződés Módosítása

Mely létrejött egyrészről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.
törzsszám: 725217
adószám: 15725211-2-04
képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
mint ellátásért felelős bérbeadó ( továbbiakban:bérbeadó),

másrészről a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
székhely:5700 Gyula, Szt. László u. 16. sz.
Cg.:04-09-003699
adószám:11056218-2-04
képviselő:Daróczi László ügyvezető
mint víziközmű szolgáltató bérlő ( továbbiakban:bérlő)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.
1.) A felek mindenekelőtt rögzítik, hogy közöttük 2014. április hó 30. napján bérletiüzemeltetési szerződés jött létre a közműves ivóvízellátás, közműves szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére. A szerződést
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 540/2015. számú határozatával 2015.
március hó 26. napján jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. cégneve
időközben Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-re változott, a bérleti-üzemeltetési szerződésben
és valamennyi mellékletében a Gyulai Közüzemi Kft. cégnév helyébe a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. cégnév kerül.
2.) A felek a Bevezető rendelkezések 2. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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„ A társaság megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§.(1)
1.pontjában valamint a 3.§.(1) 19. pontjában foglalt rendelkezéseknek. Az üzemeltető társaság
jogelődje ( Gyulai Vízművek Vállalat) 1967. január óta nyújt víziközmű-szolgáltatást Gyula
Város közigazgatási területén.”
3.) A felek a Bevezető rendelkezések 3. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy az üzemeltető megfelel a Vksztv. 16.§.(6)
bekezdésében foglalt követelményeknek. „
4.) A felek a szerződés I. pontjának ( Az Együttműködés alapvető feltételei A felek alapvető
jogai és kötelezettségei ) 3. alpontjában a „bérleti díj „ szövegrészt hatályon kívül helyezik és
helyébe a „ használati díj „ szövegrész kerül.
5.) A felek a szerződés I. pontjának ( Az Együttműködés alapvető feltételei A felek alapvető
jogai és kötelezettségei ) 4. alpontjában a” Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás díját ….„
szövegrészt hatályon kívül helyezik és helyébe „A víziközmű-szolgáltatás díjait országosan,
víziközmű-szolgáltatónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként „ szövegrész kerül.
6.) A felek a szerződés I. pontjának ( Az Együttműködés alapvető feltételei A felek alapvető
jogai és kötelezettségei ) 8. alpontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezik és helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Amennyiben a víziközmű a Vksztv.6 §(2) bekezdésében meghatározottak szerint idegen
ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési szolgalmi
jog gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez indokolt mértékben - a
víziközmű-szolgáltatót illeti meg. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a joggyakorlás
következtében felmerülő terheket.”
7.) A felek a szerződés I. pontjának ( Az Együttműködés alapvető feltételei A felek alapvető
jogai és kötelezettségei ) 10. alpontjában szereplő „ –a Vksztv.9§(3) bekezdése alapján – „
szövegrészt hatályon kívül helyezik és helyébe a „ – Vksztv. 5/G.§ bekezdése alapján – „
szövegrész kerül.
8.) A felek a szerződés I. pontjának ( Az Együttműködés alapvető feltételei A felek alapvető
jogai és kötelezettségei ) 14. alpontjában a „bérleti díjat „ szövegrészt hatályon kívül helyezik
és helyébe a „ használati díjat„ szövegrész kerül.
9.) A felek a szerződés I. pontjában (Az Együttműködés alapvető feltételei A felek alapvető
jogai és kötelezettségei ) – tekintettel arra, hogy a Hivatal az I.5. és I.6. alpontokban
foglaltakat nem hagyta jóvá - a 7. alponttól kezdődően az alpontok számozását az alábbiak
szerint módosítják:
A 7. alpont 5.alpontra, 8.alpont 6.alpontra, 9.alpont 7.alpontra, 10.alpont
8.alpontra,11.alpontra 9.alpontra, 12.alpont 10.alpontra,13.alpont 11. alpontra,14. alpont
12.alpontra, 15.alpont 13.alpontra, 16.alpont 14.alpontra, 17.alpont 15.alpontra, 18.alpont
16.alpontra, 19.alpont 17.alpontra,20.alpont 18. alpontra, 21.alpont 19.alpontra, 22.alpont 20.
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alpontra, 23.alpont 21.alpontra, 24.alpont 22.alpontra, 25.alpont 23.alpontra,26.alpont
24.alpontra, 27.alpont 25.alpontra, 28.alpont 26.alpontra módosul.
10.) A felek a szerződés II. pontjában (A szerződés érvényessége, időbeli
hatálya,módosításának feltételei) az 1. alpont rendelkezéseit hatályon kívül helyezik és
helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„A szerződött víziközmű-szolgáltató a módosított üzemeltetési szerződés egy eredeti, aláírt
példányát a módosított üzemeltetési szerződés létrejöttét követő 30 napon belül jóváhagyásra
megküldi a Hivatalnak.”
11.) A felek a szerződés II. pontjának (A szerződés érvényessége, időbeli
hatálya,módosításának feltételei) az 3. alpontjában a „ 2011.évi CCX. törvény 2 szövegrészt
hatályon kívül helyezik és helyébe „ 2011. évi CCIX.törvény „ szövegrész lép. A felek
ugyanezen pontot kiegészítik a következő szövegrésszel:”a víziközművek üzemeltetésről
szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet „.
12.) A felek rögzítik, hogy közöttük Gyulán, 2014.04.30. napján létrejött bérleti-üzemeltetési
szerződést e módosítással nem érintett rendelkezéseit az eredeti tartalommal változatlanul
hatályosnak tekintik. Ezt az okiratot a felek a megértést követően akaratukkal egyezőként
írták alá.

G y u l a , 2016. *

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

ellátásért felelős

üzemeltető”

„2. sz. melléklet (módosított)
A víziközmű – használati díj megállapításáról és
a felek közötti elszámolási kötelezettségekről
szóló megállapodás

Mely köttetett egyrészről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
székhely: 5666.Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.
törzsszám: 725217
adószám:15725211-2-04
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képviseli: dr. Nagy Béla György
mint ellátásért felelős bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó)

másrészről a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
székhely: 5700 Gyula, Szent L . u. 16.
cg szám: 04-09-003599
adószám: 11056218-2-04
képviselő: Daróczi László ügyvezető
mint vízi közmű szolgáltató bérlő (továbbiakban: bérlő)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Jelen szerződés a bérbeadó és bérlő között azért jött létre, hogy megfelelő kereteket
határozzanak meg a víziközmű- szolgáltatás során egymással szemben keletkező fizetési
kötelezettségek teljesítésére. A felek közötti megállapodás a vízi- közművek bérletével, a
beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatosan köttetett, amennyiben ezen kívüli követelések
keletkeznek, úgy azokat a felek más jogviszony alapján rendezik.

Ezen szerződés a felek között köttetett bérleti- üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletét
képezi, ezen megállapodás módosítása csak a felek közös megegyezése alapján történhet.

I.
A vízi közmű létesítmények használati díja
A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek

A bérbeadó a bérlő által bérleti-üzemeltetési jog gyakorlása ellenében a víziközművek
használata után használati díjra jogosult. A használati díj mértéke 2017. január 01-től
ivóvízközművekre nettó 1.215.000.-Ft, szennyvízközművekre nettó 3.380.000.-Ft.
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A tárgynegyedévet követő hónap végéig a bérlő megfizeti a használati díj időarányos
részét a bérbeadó felé. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján fizetendő
használati díj összege nem lehet magasabb a Hivatal által elfogadott és a miniszter által
megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéknél.

II.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére,
nyilvántartására vonatkozó rendelkezések

A Vksztv. 69. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a bérlő víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást köteles beszedni, a víziközmű- fejlesztési hozzájárulásról a bérbeadónak
tudomása van, ezen hozzájárulás beszedése törvényi kötelezettség. A bérlő a beszedett
víziközmű-fejlesztési hozzájárulással a bérbeadó felé elszámolási kötelezettséggel tartozik,
ezért azt fennálló kötelezettségeként nyilvántartja víziközmű-rendszer ágazati bontásban. A
víziközmű- fejlesztési kötelezettség a bérbeadót terheli, ezért a bérlő a tárgyévben beszedett,
kötelezettségként nyilvántartott összeggel a bérbeadó felé tárgyévet követő év március 31-ig
elszámol. A víziközmű- fejlesztési hozzájárulás csak víziközmű fejlesztésre fordítható.

III.

A tervszerű víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések

1. A víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő fejlesztési terv
elkészítése és Hivatali jóváhagyására történő előterjesztése, illetve a jóváhagyott
gördülő fejlesztési tervben foglalt víziközmű-fejlesztések megvalósítása a bérbeadó
kötelezettsége. Ezen kötelezettség teljesítéséről a bérbeadó saját határkörben dönt.
2. A bérbeadó vízi közműveire irányuló tervszerű beruházási, felújítási tevékenységet,
melynek célja új víziközmű létesítése vagy a meglévő víziközmű bővítése,
rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: fejlesztés) a bérlő a Vksztv. 29. §. (4)
bekezdése alapján önálló vállalkozási szerződés alapján jogosult elvégezni.
3. A tervszerű víziközmű-fejlesztések körébe tartozó értéknövelő felújítások,
rekonstrukciók finanszírozására elsősorban a bérlő által a bérleti-üzemeltetésbe adott
víziközmű-vagyon után fizetendő használati díj nyújt fedezetet. A használati díj és az
értéknövelő felújítások, rekonstrukciók kapcsán keletkező fizetési kötelezettségeket a
felek egymással szemben –külön megállapodás alapján- elszámolhatják .
4. A tervszerű fejlesztés tárgykörébe különösen az alábbi beavatkozások tartoznak:
A. Épület
a. tetők cseréje és szigetelése
b. homlokzat felújítása, hőszigetelése
c. fűtőberendezések (kazánok) cseréje
d. fűtéskorszerűsítés
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B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

e. burkolatépítés
f. nyílászárók cseréje
Telephelyek, védőterületek
a. A meglévő utak, térburkolatok helyreállítása
b. kerítések, korlátok betéteinek, dróthálózatának, lábazatának teljes cseréje
Fúrt kutak
a. betétszűrő cső beépítés, vagy csere
b. kutak vízzárózása (cementezés)
c. mélyítés ráfúrással
d. melléfúrásos felújítása
Tárolók, víztornyok
a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptatóréteg felhordása.
b. Acélszerkezetű víztornyok héjazatának és/vagy hőszigetelésének teljes
felújítása.
c. Acélszerkezetű víztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása.
d. A vezetékszakaszok teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetékeket
cserélik.
e. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.
f. Szellőző berendezések teljes felújítása, cseréje.
Víztisztítás műtárgyai
a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a
vezetékeket cserélik.
c. Gravitációs csatornák esetén két ellenőrző akna, vagy két műtárgy közötti
csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák, vagy nyomozóvezetékek kitakarása nélküli technológiákkal végzett
javítása minimálisan két ellenőrző akna, vagy műtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése,
aknafedlap cseréje).
f. Szűrőbetétek teljes cseréje.
g. Acélszerkezetű tartályok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása.
h. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.
Vízvezetékek és műtárgyai
a. Meglévő vízvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendő csőhossz eléri,
vagy meghaladja a cső gyártási hosszát, vagy legalább az 5 m-t.
b. Szerelvények
cseréje
(aknák
szerelvényei,
elzáró
szerelvények,
szivacsbehelyező, mosató hely, tűzcsap, közkifolyó, föld alatt elhelyezkedő
szerelvények).
c. A bekötővezetékek cseréje amennyiben a vezetékszakaszon lévő bekötések
legalább 50 %-át érinti.
d. Aknák teljes körű felújítása.
Szivattyútelepek, nyomásfokozók, átadási pontok
a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. Nyomóvezetékek kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása
minimálisan két csomópont közötti távolságban.
c. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.
d. Gépészeti egységek (szivattyúk, áramlásmérők, műszerautomatika ) felújítása,
cseréje.
Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műtárgyaik, térvilágítás
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I.

J.

K.

L.

M.

a. Légvezetékek és földkábelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy
ellenőrző akna közötti), vagy teljes hosszban történő cserélje.
b. Oszlopcsere
c. Szigetelő, vagy szigetelő lánc csere teljes szakaszhosszon.
d. Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje.
Szennyvízelvezető rendszer (gravitációs és kényszer áramoltatású) és műtárgyaik
a. A vezetékek szakaszos cseréje, ha a cserélendő csatorna szakasz hossza
meghaladja a cső gyártási hosszát és a 4 métert, vagy ha a vezeték és idom
cserét csak vákuumos vízszintsüllyesztéssel lehet megvalósítani, ha csak a
vezetéket cserélik.
b. Bekötőcsatornák cseréje.
c. Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két
ellenőrző akna közötti távolságban.
d. A csatornaakna megsüllyedésének megszüntetése, ha az, az akna újjáépítésével
jár együtt
e. Aknák teljes körű felújítása, fedlapok cseréje.
Szennyvízemelők, beemelő-, és szívóaknák
a. A műtárgyak vezetékei teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket
cserélik.
b. A műtárgyak szerelvényeinek cseréje.
c. Betonfelületek teljes javítása és vízzáró vagy koptató réteg felhordása.
d. Aknák teljes körű felújítása.
e. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.
f. Átemelő szivattyúk cseréje.
g. Vákuumszelep cseréje.
Szennyvíztisztítás, tárolás műtárgyai
a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptató réteg felhordása.
b. A vezeték szakaszos, vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket
cserélik.
c. Két ellenőrző akna, vagy két műtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két
ellenőrző akna, vagy műtárgy közötti távolságban.
e. Aknák teljes körű felújítása.
f. Vízkormányzó szerelvények vagy azok mozgó alkatrészeinek teljes cseréje,
elzáró és szabályozó szerelvények komplett cseréje.
g. Iszapkezelő műtárgyak, gépészeti egységek (centrifugák, prések,
vegyszeradagolók) teljes körű felújítása vagy cseréje.
h. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé
sorolandók.
Gépek, berendezések
a. a vízi közmű szolgáltatást biztosító gépek, berendezések, cseréje
b. fődarabok és alkotórészek cseréje
c. gépek, berendezések teljes körű javítása, felújítása
Irányítástechnikai, informatikai eszközök
a. eszközök, így informatikai eszközöknél különösen a hardverek és szoftverek
cseréje, karbantartása
b. eszközök fődarabok és alkotórészek cseréje
c. eszközök teljes körű felújítása, cseréje
IV.

A hibaelhárítással összefüggő
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felújításokra vonatkozó rendelkezések

1. Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan beavatkozást
igényel, s a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve értéknövelő felújítások
számviteli kategóriájába sorolódik és javítás jellegű beavatkozás nem lenne ésszerű,
úgy a pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújítás elvégzésére a bérlő jogosult, illetve
a biztonságos ellátás fenntartása érdekében egyben köteles is.
2. A Vksztv. 30. §. (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a
bérlő köteles elvégezni azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat,
amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az értéknövelő felújítások
körében számolhatók el.
3. Az 1. pontban foglaltakon kívül a bérlő köteles elvégezni mindazokat a
beavatkozásokat, melyek a felújítás körébe tartoznak, és amely elmaradása az ellátás
biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül
fenyeget.
4. Ezen fejezet hatálya alá tartozó beavatkozások tekintetében a közvetlen kárveszéllyel
járó hibaelhárítást a bérlő a bejelentéstől számított 6 órán belül, a közvetlen veszéllyel
nem járó üzemzavar elhárítást a bejelentéstől számított következő munkanapon
megkezdi, és erről bérbeadót haladéktalanul értesíti, aki megbízottja vagy
kapcsolattartója útján ellenőrizheti a beavatkozást.
5. Haladéktalan beavatkozást igénylő rekonstrukciós, illetve értéknövelő felújítás esetén
ha a javítás nem célszerű a bérlő a szolgáltatás biztonsága érdekében a beavatkozást
elvégzi. Amennyiben a bérbeadónak ilyen jellegű igénye merül fel, ezt írásban jelzi a
bérlő felé, a bérlő pedig a beavatkozást haladéktalanul, legkésőbb a következő
munkanapon megkezdi. Ilyen esetekben a felek folyamatosan elérhető kapcsolattartót
biztosítanak, akik a beavatkozásokról, bejelentésekről tájékoztatják egymást, a felek a
beavatkozást megtekinthetik, arról tájékozódhatnak.
6. Ha a bérlőnek felróható okból a jelen pontban foglalt hibaelhárítással kapcsolatos
pótlás, rekonstrukció elmarad, és ezen körülmény a szolgáltatás folyamatosságát vagy
biztonságát veszélyezteti, a bérbeadó a teljesítésre elégséges határidő egyidejű
kitűzésével írásban felszólítja a bérlőt a szükséges intézkedések megtételére, s ennek
eredménytelensége esetén maga gondoskodhat a szükséges beavatkozások
elvégzéséről.
7. A bérlő hibaelhárítással összefüggő értéknövelő felújítások esetén elvégzett
beavatkozásokat a munka teljesítését követő hónapban a teljes önköltség + 5 % árrést
(vagy árképzési szabályzat) tartalmazó áron jogosult a bérbeadó felé 30 napos fizetési
határidővel érvényesíteni. A bérbeadó nem tagadhatja meg fizetési kötelezettségét
lényegtelen a szolgáltatás biztonságát nem veszélyeztető hiba vagy hiányosság miatt.
A szolgáltatás biztonságának veszélyhelyzetét a felek között a bérlő főmérnöke,
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akadályoztatása esetén a víz- és szennyvízellátási
üzemvezető
jogosult
megállapítani. A bérlő a számla megküldésével egyidejűleg köteles mindazon adatokat
csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a víziközműfejlesztés műszaki és értékbeli szempontból a bérbeadó nyilvántartásaiban a számviteli
szabályoknak megfelelően feltüntetésre kerülhessen és a számla kifizetésre kerüljön.
8. A teljes önköltségi ár a Hivatal által jóváhagyott, önköltség számítási szabályzat
szerint meghatározott ár.
9. A hibajelleggel váratlanul felmerülő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók körébe
tartozó munkák finanszírozására elsősorban a bérleti-üzemeltetésbe adott víziközművagyon után fizetendő használati díj nyújt fedezetet.
10. A hibajelleggel váratlanul felmerülő értéknövelő felújítások tárgykörébe különösen a
III/4/A/c., III/4/C/a., III/4/D/d.,f., III/4/E/b.,c.,e.,f., III/4/F/a.,b., III/4/G/b.,d.,
III/4/H/d., III/4/I/a.,b., d., e., III/4/J/a.,b.,f.,g., III/4/K/b.,f.,g., valamint a III/4/L és
M pontok tartoznak.
V.

Karbantartás, javítással és hibaelhárítással
kapcsolatos kötelezettségek

1. A bérlő kizárólagosan jogosult, egyben köteles a karbantartási és javítási
tevékenységek elvégzésére, mely magában foglalja az üzemeltetésben lévő bérbeadó
tulajdonában álló víziközmű műtárgy, nyomvonalas létesítmény, berendezés,
felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli működtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli,
valamint hidraulikai berendezés folyamatos, zavartalan és biztonságos működtetését
szolgáló javítási, karbantartási munka saját költségen történő elvégzését, valamint az
ezekre vonatkozó hibaelhárítást.
2. A bérlő a közvetlen kárveszéllyel járó hibaelhárítást a hibajelentést követően azonnal
– de legkésőbb hat órán belül – tartozik megkezdeni.
3. A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárítást a bérlő a hibabejelentés után
lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb következő munkanapon megkezdeni köteles.
4. Amennyiben a bérlőnek felróható okból a víziközmű-tárgyak, eszközök, berendezések
karbantartása, javítása elmarad, és ez a szolgáltatás folyamatosságát vagy biztonságát
veszélyezteti, bérbeadó írásban felszólítja a bérlőt a munka elvégzésére. Ha a bérlő
ennek ellenére is késlekedik a karbantartás vagy javítás elvégzésével, úgy ezen
munkálatokat a bérbeadó jogosult a bérlő költségére elvégeztetni.
5. A karbantartás, javítás és nem felújítással megvalósított hibaelhárítás tárgykörébe a
víziközművek-üzemeltetésével összefüggő, a III/4. pont alá nem tartozó
beavatkozások tartoznak, így különösen a használatban lévő tárgyi eszköz
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üzemképességének
folyamatos, zavartalan, biztonságos megőrzése, az ezt
szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ide értve a tervszerű, megelőző
karbantartást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni (például: az elhasználódott, hibás
alkatrészek cseréje, mely nem minősül fődarabnak, illetve a vezetékhálózaton végzett
csőtörések elhárítása, mosatások stb.) oly módon, hogy az a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi.
6. A karbantartás és javítás forrását a vízi közmű szolgáltatás árbevétele képezi.

VI.

Az elszámolás

Az ellátásért felelős önkormányzat és a bérlő megállapodnak abban, hogy a gazdálkodás során
felmerülő általános költségek felosztása, a szűkített önköltség arányában történik.

A bérbeadó és a bérlő megállapodnak abban, hogy bérlő minden tárgyév december hó 31.
napjára vonatkozóan – az éves beszámoló készítés keretén belül - ivóvíz és szennyvíz
ágazatonként külön- külön elszámolást az alábbiak szerint:

1. kimutatás az adózás előtti eredményről az ellátott területekről ágazatonként és azon
belül településenként
2016. január 01-től amennyiben az ellátási terület bármely víziközmű-rendszerének (ivóvíz,
szennyvíz) adózás előtti eredménye negatív, akkor az eredmény nulláig történő feltöltésével
ágazatonként külön-külön az ellátásért felelős önkormányzat – a bérlő elszámolása és előírása
alapján- saját forrásból köteles átutalás útján kiegészítést befizetni legkésőbb az üzleti évet
követő június hó 20.-ig a bérlő részére.

A bérbeadó jelen megállapodással kijelenti, hogy az általa átadott vízi közmű hálózat összes
eleme a szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően működnek. Amennyiben az átadott
vízi közmű hálózat eleme nem felel meg a jogszabályoknak vagy szabványnak, úgy az ebből
eredő kárért az ellátásért felelős bérbeadó kártérítési felelősséggel tartozik.

Gyula, 2016. ………...
287/2016.(XII.13.) Kt. határozat
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Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete SaverOne PAD automata
defibrillátor beszerzéséhez hozzájárul, a szükséges 400.000,- Ft összegű forrást 2016. évi
költségvetés tartalék keret előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
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288/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ifjúsági
Önkormányzat megalakításának javaslatát és az alábbi határozatot hozta:
Támogatja az Ifjúsági Önkormányzat alapítását és felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a jogi
lehetőségeket, hogy az SZMSZ módosításával, vagy önálló önkormányzati rendelet
megalkotásával, vagy önkormányzati alapítású civil szervezetként működtetve jöhet létre az
ifjúsági önkormányzat. Javaslatát indokolással terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: 2017. február 28.
289/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a
Gyulai Tankerületi Központ (székhelye: 5700 Gyula Ady Endre utca 19., képviseli: TelekiSzávai Krisztina tankerületi központ igazgató) közötti „Vagyonkezelési szerződés”-t.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Vagyonkezelői szerződés aláírására és a
szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
melléklet a 289/2016.(XII.13.)kt. határozathoz

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
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székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
törzsszáma: 725217
adóigazgatási azonosító száma: 15725211-2-04
bankszámlaszáma: 11733131-15344083-00000000
KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: folyamatban
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: folyamatban
ÁHT azonosítója: folyamatban
KSH statisztikai számjele: folyamatban
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

VI. ELŐZMÉNYEK
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó
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Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017.
január 1-jén hatályát veszti.

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetéséről.

A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. január 31-én kötött használati
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott
működtetési feladatokat.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
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A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.

Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötnek,
melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan
vagyonelemek körét.

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a
Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

VII. A szerződés tárgya
49. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig
vagyonkezelésbe veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat:
Sorszám
Ingatlan címe (irányítószám település, cím) Helyrajzi szám
1

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.

126.

2

5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3.

152.

50. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat
ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. A Vagyonkezelési Szerződés hatálya
nem terjed ki a 126. hrsz-ú ingatlanon található uszodára és a hozzá tartozó helyiségekre,
azok berendezéseire, felszereléseire.
51. A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017.
február 25-ig jelen szerződés 2. számú mellékletének megfelelően történik meg.
52. Felek megállapodnak abban, hogy az átadásra nem kerülő, de a köznevelési
feladatellátáshoz szükséges, Jókai u. 5. sz. alatti ingatlan használatát külön
megállapodásban rögzítik, mely jelen szerződés 8. sz. mellékletét képezi.
53. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az
illetékes földhivatal – a 2. pontban körülírt helyiségek, épületek, épületrészek területével
csökkentett hányadára – a vagyonkezelői jogot bejegyezze. Felek megállapodnak, hogy a
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről, valamint annak
esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan
felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.
VIII. Felek jogai és kötelezettségei
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54. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
55. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési
intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban,
házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális,
valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő
külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A
megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének
előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében
megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében.
56.
Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei
gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került
átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező
feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. Az Átvevő ingyenesen
biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában
meghatározott szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak
beszedésének biztosítását.
57. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi,
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon,
az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
58. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
f) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
g) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
h) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
i) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti
meg, valamint
j) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz,
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
59. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni, szedni hasznait.
60. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
61. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket,
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
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az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő vagyonkezelésébe adott ingatlanokra
és az abban található ingó vagyonra 2016. december 31. napjáig rendelkezik
vagyonbiztosítással. 2017. január 1. napjától az Átvevő köteles a részére vagyonkezelésbe
adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a
biztosítónak megfizetni.
62. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
63. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket.
64. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként,
elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és
analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában
rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni.
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap
utolsó napjáig írásban adatot szolgáltatni az eszközök bruttó értékében történt változásról,
a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a
negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről.
A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi.
65. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját
hatáskörben elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az
Önkormányzat részére. Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést –
az Átvevő javaslata alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a
selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények
beszerzéséről.
66. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő
nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási
adatok – a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat
kivételével – nyilvánosak.
67. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
68. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről,
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
69. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a
vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni
annak terheit.
70. A 21. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni.
71. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák
kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók
vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a
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kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást
tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt.
72. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére –
tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
73. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak
elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez
csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori
állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
74. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több
mint fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel
megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi az Átvevőnek az Önkormányzattal
szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az
Átvevő az értékcsökkenés negyedéves elszámolását követően legkésőbb a negyedévet
követő hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben
meg nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés összegéről.
75.
Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye
alapján jogosult
c) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
d) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást,
felújítást elvégezni.
76. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a
19. pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be
kell számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás,
beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak
megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.
77. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
finanszírozására a felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására,
fejlesztésére saját vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett.
78. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet
ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban
tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés
hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt
nem támaszthat.
79. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját
költségén helyreállítani.
80. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.
81.
Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a
köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon
belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő
a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.
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82. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelőoktató munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a
vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által
használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő
képviselőjének jelenlétében,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást,
információt kérni,
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá,
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

IX. A szerződés megszűnése
83. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra
kötik.
A szerződés megszűnik, ha:
e) az Átvevő megszűnik,
f) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik,
g) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott
ingatlanban megszűnik,
h) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik.
84. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított
30 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a
vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
85. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben
található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8
napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
86. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait
az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő
költségén gondoskodni.
87.
A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre
igényt nem tarthat.
88. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlannyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni.
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X. Egyéb rendelkezések
89.
A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
90. Kapcsolattartók kijelölése:
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kapcsolattartója:
dr. Nagy Béla György polgármester
Tel.: +36-68-440-000
E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
Tel.: +36-66-795-245
E-mail: gyulaitk@klik.gov.hu

91. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
92. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok
előírásai az irányadók.
93.
Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait
megállapító 2013. január 31. napján kelt ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.
94.
Jelen szerződés 8 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült,
amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 4 példány az Átvevőt illeti meg.
95.
Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
96.
Jelen vagyonkezelési szerződést a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 289/2016. (XII.13.) Kt. határozatával elfogadta.
Mellékletek:
8. számú melléklet: ingatlanok adatai
9. számú melléklet: ingóságok adatai
10. számú melléklet: alaprajz
11. számú melléklet: tulajdoni lap másolat (hrsz: ……, dátum: …….) (több ingatlan
esetén a mellékleteket 4/A, 4/B… jelöléssel szükséges ellátni).
12. számú melléklet: térkép másolat (hrsz: ……, dátum: …….) (több ingatlan esetén a
mellékleteket 5/A, 5/B… jelöléssel szükséges ellátni).
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13. számú
melléklet:
Ingatlan állapotfelmérő adatlap
14. számú melléklet: Az ingatlanokhoz és az ingatlanokhoz kapcsolódó műszaki
dokumentáció csatolása, kísérőjegyzékkel együtt. (Pl. gépészeti leírás, érintésvédelmi
jegyzőkönyv, villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, erősáramú berendezések
időszaki felülvizsgálatának jegyzőkönyve, játszótéri eszközök jegyzőkönyve
(tanúsítványa), tűzriadó terv, stb.) Több ingatlan (épület) esetén a mellékleteket 7/A,
7/B… jelöléssel szükséges ellátni.
15. számú melléklet: Ingatlan használati megállapodás

Kelt: Gyula, 2016. december 15.

…………………………………………

………………………………………..
Gyulai Tankerületi Központ
képviseli
Telek-Szávai Krisztina
tankerületi központ igazgató

Önkormányzat
képviseli
dr. Nagy Béla György
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2016. december 15.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. december 15.
……………………………………………
Gyulai Tankerületi Központ
Gyimesi Krisztina
gazdasági vezető
……………………………………………
Önkormányzat
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2016. december 15.

Ellenjegyzem:
Kelt: Medgyesegyháza, 2016. december 15.
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………………………………………..
Dr. Varga Lilla
ügyvéd
……………………………………….
dr. Kormányos László
jegyző
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290/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a
Gyulai Tankerületi Központ (székhelye: 5700 Gyula Ady Endre utca 19., képviseli: TelekiSzávai Krisztina tankerületi központ igazgató) közötti, a „Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás”-t.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző”

melléklet a 290/2016.(XII.13.)kt. határozathoz

MEGÁLLAPODÁS

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény(ek)
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről

amely létrejött egyrészről a

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
törzsszáma: 725217
adóigazgatási azonosító száma: 15725211-2-04
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bankszámlaszáma:

11733131-15344083- 00000000

KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: folyamatban
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: folyamatban
ÁHT azonosítója: folyamatban
KSH statisztikai számjele: folyamatban
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

VI.

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az
állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban:
KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetéséről.
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A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. január 31-én kötött
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói
jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő
Tankerületi Központ.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ
foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési
szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a
működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak,
munkavállalók, ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016.
december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben
meghatározott képesítési előírásoknak.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a
tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi
igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig
történő megkötésével kell végrehajtani.
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:

VII.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
271

3. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból
származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve
terhelik.
4. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
VIII.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő
köznevelési intézmény(ek) Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan
f) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó
vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait
(1-5. számú melléklet);
g) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (6. számú
melléklet);
h) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos,
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekről, a követelések állományáról szóló tételes és
szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat (7-10. számú melléklet);
i) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat (11. számú melléklet);
j) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat (12. számú melléklet).
5. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és
ingóságok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
foglalkoztatottjait.
6. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.
IX.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
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A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes
körét, a feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe
adásának személyi, tárgyi, dologi feltételeit.

- A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása
Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:
Sor
szám
1
2

Ingatlan címe (irányítószám település,
cím)

Helyrajzi
szám

Érintett köznevelési
intézmény neve

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.

126.

Schéner Mihály Általános
Iskola

5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3.

152.

Schéner Mihály Általános
Iskola

Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön
vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 15-ig.

- A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:
5. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 7 fő
6. Betöltve átadott státuszok száma: 7 fő
A létszámkerethez nem köthető foglalkoztatottak:
a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: 0 fő,
b) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: 0 fő,
c) vállalkozás jellegű jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: 0 fő.
7. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója
2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget
tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a
betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január hó 6.
napjáig átadja Átvevőnek.
8. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak 2016.
december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb
járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.

- A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
5. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január
1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben
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valamennyi
jog
és
kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az
Átvevő lép. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 12. számú mellékletben
meghatározott, az ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az
Önkormányzat, mint projektgazda jogutódja az Átvevő.
6. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése alapján, ha az új
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett
általi bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul.
7. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni.
8. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját,
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
X.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016.
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és
juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni.
Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen
felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya.

Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az
átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik.
Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles
helyt állni.

Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését
érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további
tényekről, körülményekről.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a pertárgy
értékétől függően a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
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Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel
összefüggő
teendőket
egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.

97. Kapcsolattartók kijelölése:
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kapcsolattartója:
dr. Nagy Béla György polgármester
Tel.: +36-68-440-000
E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu

Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
Tel.: 66/795-245
E-mail: gyulaitk@klik.gov.hu

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Jelen megállapodás 6 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 2
példány az Önkormányzatot, 4 példány az Átvevőt illeti meg.

Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Jelen megállapodást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 290/2016. (XII. 13.) sz.
határozatával elfogadta.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása
1.a. sz. melléklet:. Az átadásra kerülő ingatlanok listája, a telkek, épületek (szintenkénti)
alaprajza, helyiséglistái, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai
2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más
azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások
nyilvántartása
2. a. sz. melléklet: Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása
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2.

b.

sz.

melléklet:

Szoftverek, alkalmazások nyilvántartása

3. sz. melléklet: Az önkormányzati leltár adatok alapján készített tételes jegyzőkönyv
4. sz. mellékelte: Gépjárművek listája
5. sz. melléklet: Mobil telefon előfizetések nyilvántartása
6. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai
6/1. Állománytábla
6/2. Kimutatás a tartós távollévők álláshelyén határozott időre foglalkoztatottakról
6/3. Átsorolások 2016. évben
6/4. Jubileumi jutalmak 2016. évben
6/5. 2016. december 31. napját követő jogviszony megszűnések, megszüntetések
6/6. Tanulmányi szerződések
6/7. Munkáltatói lakáskölcsönök
6/8. Munkaügyi perek
6/9. Közalkalmazotti jogviszonyból eredő követelések
6/10. Prémiumévek programban résztvevők
6/11. Megbízási szerződések
6/12. Védett állományba tartozó közalkalmazottak
6/13. Nemzetbiztonsági ellenőrzéssel érintett közalkalmazottak
6/14. Büntető, fegyelmi és kártérítési eljárások
7. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke
8. sz. melléklet: Jogok és kötelezettségek nyilvántartása (szerződések és egyéb
dokumentumok papír alapon)
9. sz. melléklet: Átadásra kerülő követelések tételenkénti bemutatása ingatlanonként
10. sz. melléklet: Átadásra kerülő kötelezettségek tételenkénti bemutatása ingatlanonként
11. sz. melléklet: Az átadásra kerülő peres, nemperes ügyek, illetve feljelentések jegyzéke
11/1. Peres eljárások
11/2. Nemperes eljárások
11/3. Feljelentések
12. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként
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Kelt: Gyula, 2016. december 15.

…………………………………………

………………………………………..
Gyulai Tankerületi Központ
képviseli
Telek-Szávai Krisztina
tankerületi központ igazgató

Önkormányzat
képviseli
dr. Nagy Béla György
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2016. december 15.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Medgyesegyháza, 2016. december 15.

……………………………………………
Gyulai Tankerületi Központ
Gyimesi Krisztina
gazdasági vezető

……………………………………………
Önkormányzat
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2016. december 15.

Ellenjegyzem:
Kelt: Medgyesegyháza, 2016. december 15.

………………………………………..
Dr. Varga Lilla
ügyvéd
……………………………………….
dr. Kormányos László
jegyző
291/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Gyulai Tankerületi Központ (székhelye:
5700 Gyula Ady Endre utca 19., képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ
igazgató) közötti „Vagyonkezelési szerződés”, valamint a „Medgyesegyháza Városi
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Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás”
vonatkozásában felhívja dr. Kormányos László jegyzőt, hogy az előzetes egyeztetéseknek
megfelelően készítse el a Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti Sportcsarnok
működtetésének átadására vonatkozó külön megállapodást. A Képviselő-testület rögzíti, hogy
a Sportcsarnok üzemeltetője 2017. január 1. napjától – a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, mivel a létesítmény túlnyomó részben
oktatási-nevelési célokat szolgál, előzetes kérésének megfelelően – a Gyulai Tankerületi
Központ. A működtetési költségek viselésének meghatározása önköltség-számítás alapján
történik, melynek alapja a felek által a használat arányában együttesen meghatározott órára
lebontott önköltség összege.

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására, a
külön megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. december 20.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

292/2016.(XII.13.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Gyulai Tankerületi Központ (székhelye:
5700 Gyula Ady Endre utca 19., képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ
igazgató) közötti „Vagyonkezelési szerződés”, valamint a „Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás”
vonatkozásában felhívja dr. Kormányos László jegyzőt, hogy az előzetes egyeztetéseknek
megfelelően készítse el a Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti Uszoda üzemeltetésére
vonatkozó külön megállapodást. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Uszoda üzemeltetője
2017. január 1. napjától továbbra is a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú
Nonprofit Kft.. A működtetési költségek viselésének meghatározása önköltség-számítás
alapján történik, melynek alapja a felek által a használat arányában együttesen meghatározott
személyre lebontott önköltség összege.
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Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges egyeztetések
lefolytatására, a külön megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.

Határidő: 2016. december 20.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
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