Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
28/2015.
Jegyzőkönyv

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22én 08:12 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám alatt Művelődési Ház emeleti
nagyterme.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Kraller József, Király Gyöngyi, Nagy
Attila, Farkas Gyula, Dusik János képviselők.
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző.
dr. Nagy Béla György polgármester: Megállapítom, hogy a testület határozatképes.
Ismertetem a napirendi pontokat.
Fő napirendek:
1. A Települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
rendeletek módosítása
2. Bejelentések
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a
napirendi pontokat.
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
megadom a szót a bizottság elnökének, ismertese a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az előterjesztés 1. számú
mellékletében a Bánkút Petőfi utca is kerüljön felsorolásra, ezzel a módosítással javasolja a
bizottság a testületnek a rendelet tervezetet. A másik rendelet módosítására szolgáltató váltás
miatt kerül sor.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, az elhangzott
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak
kötelező igénybevételéről szóló
25/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a közműves ivóvíz ellátásról és szennyvízelvezetésről, valamint a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
3/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
dr. Kormányos László jegyző: A megvalósított két projektünk a Közreműködő Szervezet
részéről elszámolásra kerül. Vannak még tisztázandó dolgok.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A lakossági fórumon is felmerült
már, hogy az önkormányzat szándékozik-e földadót bevezetni.
dr. Kormányos László jegyző: Amennyiben szeretnénk, a kihirdetés és a végrehajtás között
legalább 30 napnak el kell telnie. Jelen állás szerint nem lesz egyéb irányú újabb adónem
bevezetése, illetve adó mérték változás sem lesz.
Nagy Attila képviselő: Az energetikai napelemes beruházás utómunkálatai folynak, úgy
látom. Mikor tudjuk használni a parkolót, üzemel- e már?
dr. Nagy Béla György polgármester: A beruházás befejeződött, a burkolat nem része a
beruházásnak, azt az önkormányzat közmunkásai pár nap alatt befejezik. Megérkeznek az
elemek, melyek a beton sarkok lekerekítését szolgálják. ezt követően használatba lehet venni.
Még lesznek festések. A projekt pénzügyi lezárása megtörtént, várjuk, hogy a szolgáltató
üzembe helyezze. A DÉMÁSZ fogja beüzemelni.
dr. Kormányos László jegyző: Tegnapi napon még egy nyilatkozatot kellett benyújtanunk az
elektronikus építési naplóhoz. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy a közlekedés során a
parkoló használata során szíveskedjenek körültekintően eljárni, mivel eltér a szokásos
közlekedési rendtől. A kiálló éles sarkok le lesznek kerekítve.

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 08:21
órakor lezárta.
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