
1/2017.  (I.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 számú benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó megbízási szerződést a 

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel (5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20.) a 

határozat mellékletét képező tartalommal.  

 

A megbízási díj, a támogatási összeg 5 %+ÁFA - maximum bruttó 6 350 E Ft - fedezete a 

fejlesztési forrásokra elkülönített önkormányzati keret. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a legkedvezőbb 

ajánlattevővel, a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel (5663 Medgyesbodzás, Külterület 

013/20.) a szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2/2017.  (I.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 2017. évi startmunka 

programok kérelmének benyújtását, valamint a pályázatok pozitív elbírálása esetén a képviselő-

testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

3/2017.  (I.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 2017. évi startmunka 

program mezőgazdasági programelem keretében megtermelt zöldségfélék szociális célú 

felhasználását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

4/2017.  (I.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mindenkori 

START munkaprogram tervezésében, előkészítésében a Képviselő-testület vegyen részt.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

  



5/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az 1/2017.  (I.11.) Kt. határozatot módosítani szükséges 

az alábbiak szerint:  „A megbízási díj, a támogatási összeg 5 %+ÁFA - maximum bruttó 6 350 

E Ft - fedezete a fejlesztési forrásokra elkülönített önkormányzati keret.” 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
 

6/2017.(I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint. 
 

melléklet a 6/2017.(I. 31.) Kt. határozathoz 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2017. évi 

MUNKATERVE 

 

Medgyesegyháza, 2017. január 26.     

 

 

Elfogadva: a …/2017. (I.31.) Kt. határozattal 

 

 

2017. február 15.   

 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

elfogadása. 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2017. február 28.   

 

I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. 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 nyitvatartás 

meghatározása. 

Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 

3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

4. Polgármester szabadságolási tervének elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

5. Személyi térítési díj rendelet módosítása 

Előadó: Mészárosné Hrubák Mária 

 

2017. március 28.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

 

 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója  

Előadó: Nyáriné Szlávik Mária elnök 

  Negrea C. Dániel elnök 

 

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi tevékenységéről.  

Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

4. Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámolók elfogadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

5. A Szociális és Oktatási Bizottság 2016. december – 2017. február havi átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolója  

Előadó: Farkas Gyula elnök 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 



2. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 

    Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2017. április 25.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató 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.  

 

3. Tájékoztató a kintlévőségekről 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Zárszámadási rendelet elfogadása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

 

4. Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft 2016. évről szóló Gazdasági 

beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.  

Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 

 

 

2017. május 30.  Kihelyezett testületi ülés Bánkúton 

 

 

I. Közmeghallgatás 

 

II. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 

Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 

III. Beszámolók: 



 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Gyermekvédelmi beszámoló 

Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

IV. Fő napirendek: 

 

 

2017. június 27.     

 

I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2.  Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről. 

                 Előadó: Ádám Tamás falugazdász 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2017. március-május havi átruházott hatáskörben 

hozott döntések  

Előadó: Farkas Gyula elnök 

 

3. Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány szakmai beszámolója 

Előadó: Gácsér Béláné elnök 

 

 

 

2017. augusztus 29.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Beszámoló a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. II. -2017. I. félévi     

tevékenységéről. 

      Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

3. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

      Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 



III. Fő napirendek: 

 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Kitüntetések adományozása 

      Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2017. szeptember 26.    

 

I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2016/2017-es tanév Szakmai Beszámolója Előadó: 

Varga Jánosné intézményvezető 

 

3. A Szociális és Oktatási Bizottság 2017. június – augusztus havi átruházott hatáskörben 

hozott döntések  

Előadó:  Farkas Gyula elnök 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása 

Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

 

 

 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, valamint 

döntés a csatlakozási szándékról 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2017. október 31.    

 

I.  Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési 

szervek 2016. évi költségvetésének háromnegyed-évi teljesítési adatairól 

                 Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 



 

III. Fő napirendek: 

 

1.     A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

   Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

   Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2017. november 28.     

 

I. Közmeghallgatás 

 

II. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2.   Orvosi ügyeleti ellátás tapasztalatairól 

      Előadó: ügyeletvezető 

 

III. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

3. Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatási programról 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

IV. Fő napirendek: 

 

1. Díjtétel rendeletek módosítása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

3. A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv 

koncepciója 

Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető 

 

4. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása  

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

5. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részvétel 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2017. december 12.     

 



I. Tájékoztatók 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2. Tájékoztató a kintlévőségekről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

       Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

2. Szociális és Oktatási Bizottság 2017. 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 

 

2018. január 30.  

 

I. Tájékoztatók 

 

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

2. Boldog Otthon Alapítvány tájékoztatója a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 

közfoglalkoztatási programjában való részvételről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

3. Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete tájékoztatója a 

Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való 

részvételről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

4. Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány tájékoztatója a Nemzeti Művelődési 

Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

5. Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány tájékoztatója a Nemzeti Művelődési 

Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

6. A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület tájékoztatója a Nemzeti 

Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

7. Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület tájékoztatója a Nemzeti Művelődési 

Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételről  

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 



 

II. Beszámolók: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

                   Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 

III. Fő napirendek: 

 

1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

7/2017.(I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi feladat-ellátási 

szerződések – a határozat mellékletét képező tartalmú – módosítását elfogadja. Felhatalmazza 

dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés-módosítások aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

1. sz. melléklet a 7/2017.(I. 31.) Kt. határozathoz 

 

 

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS HÁZIOVOSI FELDAT-ELLÁTÁSÁRA  

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 

 

amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  (székhely: 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., azonosítószám /törzsszám/: 725217, adószám: 15725211-2-

04, bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli: Dr. Nagy Béla György 

polgármester  (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről Dimák és Társa Bt. 5700 Gyula, Kiss János Altábornagy u. 29. ( Cg.04-06-007976, 

adószáma: 22117744-1-04, bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-13070962) 

képviseli: Dr. Dimák Sándor orvos, mint megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató)  között a 

2015.12.07. napján megkötött Háziorvosi feladat-ellátás területi ellátási kötelezettséggel 

történő biztosításáról szóló szerződés módosítása tárgyában az alábbi feltételek szerint: 

 

Előzmények: 

Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében Dr. Molnár Katalin háziorvos 

tartós távolléte miatt, a háziorvosi szolgáltatás helyettesítéssel kerül biztosításra. A 

helyettesítést Dr. Dimák Sándor háziorvos végzi. A szolgáltató a helyettesítés tényét és az abból 

eredő változásokat bejelentette az engedélyező hatóság felé. Az engedélyező hatóság a 

bejelentésben szereplő változásokat tudomásul vette és bejegyezte. Mindezek miatt szükséges 

a 2015. 12. 07. napján kelt feladat-ellátási szerződés módosítása. 

 

1. A feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

14. A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje legalább heti 22 óra az 

alábbi rendelési idő szerint: 

 

Rendelési idő:  

Hétfő: 800órától 1200óráig  

  1200órától 1300óráig Bánkút 

Kedd: 1030órától 1230 óráig Csabaszabadi 

  1300órától 1500 óráig Pusztaottlaka 



Szerda:  800órától 1200 óráig 

Csütörtök: 800órától 1200 óráig 

  1200órától 1300óráig Bánkút 

Péntek: 800órától 1200 óráig 

 

Rendelkezésre állási idő hétfőtől-péntekig 7- 15,oo óráig tart. 

 

 

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(I. 31.) Kt. számú 

határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

3. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 

azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Medgyesegyháza, 2017. január ……. 

 

____________________________    _________________________ 

             Polgármester           Szolgáltató képviselője 

 

2. sz. melléklet a 7/2017.(I. 31.) Kt. határozathoz 

 

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

HÁZIOVOSI FELDAT-ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 

 

amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  (székhely: 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., azonosítószám (törzsszám): 725217, adószám: 15725211-2-

04, bankszámlaszám: 11733137-15344083-00000000) képviseli: Dr. Nagy Béla György 

polgármester  (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(5700 Gyula, Nagyváradi u. 30.; Cg. 04-09-009557/4, adószáma: 11686059-2-04, 

bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-39127088) képviseli: Dr. Molnár Katalin 

háziorvos, (a továbbiakban: Szolgáltató) között a 2014. 07. 18. napján megkötött Háziorvosi 

feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel történő biztosításáról szóló szerződés módosítása 

tárgyában az alábbi feltételek szerint: 

 

Előzmények: 

Medgyesegyháza Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében Dr. Molnár Katalin háziorvos 

tartós távolléte miatt a háziorvosi szolgáltatás helyettesítéssel kerül biztosításra. A szolgáltató 

KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. a helyettesítés tényét és az abból eredő 

változásokat bejelentette az engedélyező hatóság felé. Az engedélyező hatóság a bejelentésben 

szereplő változásokat tudomásul vette és bejegyezte. Mindezek miatt szükséges a 2014. 07. 18. 

napján kelt feladat-ellátási szerződés módosítása. 

 

4. A feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

14.  A felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje a helyettesítés ideje alatt 

legalább heti 10 óra, munkanaponként legalább 2 óra az alábbi rendelési idő szerint: 

Hétfő: 1300órától 1500 

Kedd: 800órától 1000 

Szerda: 1200órától 1400 

Csütörtök: 1300órától 1500 

Péntek: 1200órától 1400 

 

A rendelkezésre állás ideje munkanapokon: 7,oo órától 15,oo óráig. 



 

5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(I. 31.) Kt. számú 

határozatával felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

6. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 

azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Medgyesegyháza, 2017. január …….. 

 

 

 

 

____________________________    _________________________ 

             Polgármester           Szolgáltató képviselője 
  



8/2017.(I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletének 

megfelelő tartalommal elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a víziközművek 

üzemeltetésére 2014. április 30. napján megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú 

mellékletének módosítását. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a módosítás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 
 

9/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a szükséges 

információk hiányában nem ért egyet azzal, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

Taggyűlése kötelezi a Társaságot, hogy a 2016. üzleti év zárása során  

- a központi irányítás felosztásának alapja a szűkített önköltség legyen, 

- az egyes víziközmű ágazatok negatív eredménye esetén az adózás előtti eredmény „0” 

szintig kerüljön kiegészítésre az ellátásért felelős önkormányzat által. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

10/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló 

Kubota KH-033  típusú árokásó gép bérleti díját 7 000 Ft/óra összegben határozza meg, 2017. 

február 01. napjától. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 
 

11/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy egyeztessen 

a DAREH Önkormányzati Társulással abban a tárgyban, hogy a lakosság írásbeli tájékoztatása 

után a DAREH Társulás lakossági fórum keretében tájékoztassa a település lakosságát a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységének megkezdéséről, valamint annak 

tartalmáról.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: értelem szerint 
  



12/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Gyulát, a 

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy folytasson tárgyalást dr. Bohus Péterrel, az 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth téri volt ENCI épület tulajdonosával, az ingatlan kerítésének 

javítása, felújítása vonatkozásában. A felújítás költségét a kérelmező támassza alá árajánlattal.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Gyulát, a 

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy vegye fel a kapcsolatot a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, vizsgáltassa meg az 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

525. hrsz.-on a Dinnyefesztivál rendezvényre színpad felállításának lehetőségét.  

 

Felelős: Farkas Gyula igazgató 

Határidő: 2017. február 15.  
 

13/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. dönt a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségek” című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz történő csatlakozásról, melyben konzorciumi 

tagként kíván részt venni. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az 

egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

14/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. dönt a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati kiírásra Battonya Város Önkormányzata 

által benyújtandó pályázathoz történő csatlakozásról, melyben konzorciumi tagként kíván részt 

venni. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az 

egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
  



15/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 

Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1) 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

16/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márkoktél Kft. 

kérelmét elutasítja, és a 2016. szeptember 30. napján kötött bérleti szerződés valamennyi 

pontját érintetlenül hagyja. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márkoktél Kft. 

kérelmének helyt ad, és a 2016. szeptember 30. napján kötött bérleti szerződés 8. pontját az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

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 felszerelését és 

beüzemelését Bérbeadó 2018. december 31-ig köteles teljesíteni.  

 

A bérleti szerződés minden más pontja érintetlenül marad. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Ezzel egyidőben, a képviselő-testület a 16/2017.  (I. 31.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
  



18/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Számel János, a Platán Patika 

ügyvezető szakgyógyszerésze által 2016. december 8-án benyújtott közérdekű bejelentését, - 

miszerint a  Medgyesegyháza, Dózsa György utca 2/a és 2/b. szám alatti önkormányzati 

bérlakások előtti közterületen, a Medgyesegyháza 509/3 helyrajzi szám alatt álló, és 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1 darab nyárfa pollen szórási 

időszakában kifejtett allergén hatása miatti fa kivágását kéri - megtárgyalta.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a kérdéses fa allergén hatásának vizsgálatára 

szakértőt kérjen fel. A képviselő-testület a szakértői vélemény függvényében hozza meg a 

döntését.  

 

Határidő: 2017. február 28.  

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

 

 

19/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

GGD-915 forgalmi rendszámú jármű javítására és műszaki vizsgáztatására kérjen árajánlatokat. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

20/2017.  (I. 31.) 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, melynek összege 

100 000 Ft. 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. február 27. 12.00  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottságot a gépjármű értékesítésre történő meghirdetésére, a nyilvános pályáztatás 

lefolytatására.  

 

A pályázatok bontása a 2017. február 27. napi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén történik. 

A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 

február 28-i nyilvános ülésén dönt.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

21/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Boldog Otthon Alapítvánnyal 

(5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 57.) a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 

közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 

Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

melléklet a 21/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 

Béla György polgármester,  
 

másrészről a Boldog Otthon Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 57., a 

továbbiakban: Alapítvány) – képviselője: Balogné Süli Beáta kuratóriumi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, 

a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
– a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben biztosítandó közfeladat, amelynek 

megvalósulását elősegíti a Boldog Otthon Alapítvány, az általa végzett, ezen közfeladat 

ellátásának teljesülését szolgáló közérdekű tevékenységével. 

 

2.) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 

a) népszerűsíti az Alapítvány tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 

b) segítséget nyújt az Alapítvány iratainak másolásában, kiadványainak 

elkészítésében; 

c) az Alapítvány pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 

d) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az alapítványi 

rendezvények megtartásához; 

e) segítséget nyújt az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához; 

f) az Alapítványt érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 

3.) Az Alapítvány vállalja: 

a) a települési kulturális tevékenység támogatását;  

b) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  

c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 

d) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 



értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 

e) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét; 

f) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 

g) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 

 

4.) A megállapodás egyéb elemei: 

a) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen jogviszonyt 

indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 

szerződésszegő magatartás hiányában is. 

b) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 

Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

Medgyesegyháza, 2017. február …... 

 

 

……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester        Balogné Süli Beáta Kuratóriumi Elnök 

  Önkormányzat képviselője     Alapítvány képviselője 

 

23/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyházi „Nebulókért” 

Alapítvánnyal (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.) a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 

közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 

Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

melléklet a 23/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 

Béla György polgármester,  
 

másrészről a Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 

7., a továbbiakban: Alapítvány) – képviselője: Gácsér Béláné kuratóriumi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

5.) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 



közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, 

a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
– a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben biztosítandó közfeladat, amelynek 

megvalósulását elősegíti a Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány, az általa végzett, 

ezen közfeladat ellátásának teljesülését szolgáló közérdekű tevékenységével. 

 

6.) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten vállalja: 

g) népszerűsíti az Alapítvány tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 

h) segítséget nyújt az Alapítvány iratainak másolásában, kiadványainak 

elkészítésében; 

i) az Alapítvány pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 

j) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az alapítványi 

rendezvények megtartásához; 

k) segítséget nyújt az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához; 

l) az Alapítványt érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 

7.) Az Alapítvány vállalja: 

h) a települési kulturális tevékenység támogatását;  

i) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  

j) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 

k) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 

l) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét; 

m) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 

n) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 

 

8.) A megállapodás egyéb elemei: 

c) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen jogviszonyt 

indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 

szerződésszegő magatartás hiányában is. 

d) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 

Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

Medgyesegyháza, 2017. február …... 

 

 

……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester             Gácsér Béláné Kuratóriumi Elnök 

  Önkormányzat képviselője     Alapítvány képviselője 
 



24/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Alapítvánnyal (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 

közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 

Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

melléklet a 24/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 

Béla György polgármester,  
 

másrészről a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2., 

a továbbiakban: Alapítvány) – képviselője: Varga Jánosné kuratóriumi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

9.) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, 

a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
– a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben biztosítandó közfeladat, amelynek 

megvalósulását elősegíti a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány, az általa végzett, 

ezen közfeladat ellátásának teljesülését szolgáló közérdekű tevékenységével. 

 

10.) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten 

vállalja: 

m) népszerűsíti az Alapítvány tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 

n) segítséget nyújt az Alapítvány iratainak másolásában, kiadványainak 

elkészítésében; 

o) az Alapítvány pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 

p) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az alapítványi 

rendezvények megtartásához; 

q) segítséget nyújt az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához; 

r) az Alapítványt érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 

11.) Az Alapítvány vállalja: 

o) a települési kulturális tevékenység támogatását;  

p) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  



q) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 

r) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 

s) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét; 

t) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 

u) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 

 

12.) A megállapodás egyéb elemei: 

e) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen jogviszonyt 

indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 

szerződésszegő magatartás hiányában is. 

f) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 

Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

Medgyesegyháza, 2017. február …... 

 

 

……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester             Varga Jánosné Kuratóriumi Elnök 

  Önkormányzat képviselője     Alapítvány képviselője 
  



25/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Románság Hagyományaiért és 

Jövőjéért Egyesülettel (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) a Nemzeti Művelődési Intézet 

kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 

Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 

Béla György polgármester,  
 

másrészről A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület (5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 25., a továbbiakban: Egyesület) – képviselője: Sütő Mária Márta egyesületi 

elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

13.) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben biztosítandó közfeladat, 

amelynek megvalósulását elősegíti A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 

Egyesület, az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának teljesülését szolgáló közérdekű 

tevékenységével. 

 

14.) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten 

vállalja: 

s) népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 

t) segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében; 

u) az Egyesület pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 

v) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az egyesületi 

rendezvények megtartásához; 

w) segítséget nyújt az Egyesület működéséhez, programjainak lebonyolításához; 

x) az Egyesületet érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 

15.) Az Egyesület vállalja: 

v) a települési kulturális tevékenység támogatását;  

w) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  

x) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 



lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 

y) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 

z) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét; 

aa) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 

bb) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 

 

16.) A megállapodás egyéb elemei: 

g) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen jogviszonyt 

indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 

szerződésszegő magatartás hiányában is. 

h) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 

Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

Medgyesegyháza, 2017. február …... 

 

 

……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester        Sütő Mária Márta Egyesületi Elnök 

  Önkormányzat képviselője        Egyesület képviselője 
 

26/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Fejezet Békés Megyéért 

Ifjúsági Egyesülettel (5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.) a Nemzeti Művelődési Intézet 

kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvételhez a határozat mellékletét képező 

Közművelődési Megállapodást meg kívánja kötni.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

melléklet a 26/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) – képviselője: dr. Nagy 

Béla György polgármester,  
 

másrészről az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület (5600 Békéscsaba, Andrássy út 

38. a továbbiakban: Egyesület) – képviselője: Pikó Tamás egyesületi elnök  

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

17.) A Felek rögzítik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 



ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladat – kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása; – a helyi önkormányzat által ellátandó, helyben biztosítandó közfeladat, 

amelynek megvalósulását elősegíti az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület, 

az általa végzett, ezen közfeladat ellátásának teljesülését szolgáló közérdekű 

tevékenységével. 

 

18.) Jelen együttműködés keretében az Önkormányzat lehetőségeihez mérten 

vállalja: 

y) népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit. A helyi újságban, médiában 

lehetőséget ad információik közreadására; 

z) segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében; 

aa) az Egyesület pályázati munkáinak elkészítésének érdekében szükség esetén 

önkormányzati ajánlást biztosít; 

bb) önkormányzati közterületek használatát díjmentesen biztosítja az egyesületi 

rendezvények megtartásához; 

cc) segítséget nyújt az Egyesület működéséhez, programjainak lebonyolításához; 

dd) az Egyesületet érintő ügyekben kikéri annak véleményét, javaslatait. 

 

19.) Az Egyesület vállalja: 

cc) a települési kulturális tevékenység támogatását;  

dd) elősegíti a településen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségét;  

ee) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által szervezett programok, rendezvények 

lebonyolításában, aktívan hozzájárul a közösségi élet kiterjesztéséhez; 

ff) közreműködik abban, hogy Medgyesegyháza szellemi, társadalmi és természeti 

értékeit minél szélesebb körben megismerhessék; 

gg) tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét; 

hh) javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti feladatokat lát el; 

ii) ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat szervez, tájékoztat az elért 

eredményekről. 

 

20.) A megállapodás egyéb elemei: 

i) a Felek jelen jogviszonyt határozatlan időre hozzák létre és az a megállapodás 

aláírásával lép hatályba. Mindkét Fél jogosult 30 napos határidőre jelen jogviszonyt 

indokolás nélküli felmondással megszüntetni, felmondási indok vagy 

szerződésszegő magatartás hiányában is. 

j) a Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekre megfelelően irányadóak a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvénynek és a kapcsolódó egyéb anyagi jogi jogszabályoknak a rendelkezései. 

Nem várt viták esetére a szerződő Felek kikötik a Battonyai Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

Medgyesegyháza, 2017. február …... 

 

 

……………………………………………..          …………………………………….... 

dr. Nagy Béla György polgármester             Pikó Tamás Egyesületi Elnök 

  Önkormányzat képviselője        Egyesület képviselője 
 



27/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Fejér 

Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 6.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés ismeretének hiányában nem áll módjában 

támogatást nyújtani.  A végleges döntés meghozatalára ezt követően kerül sor.  

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

28/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szívbeteg Csecsemőkért 

Közhasznú Alapítvány (1091 Budapest, Üllői u. 155.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés ismeretének hiányában nem áll módjában 

támogatást nyújtani. A végleges döntés meghozatalára ezt követően kerül sor. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

29/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Dányi László (5600 

Békéscsaba, Lencsési u. 32. II/5.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés ismeretének hiányában nem áll módjában 

támogatást nyújtani. A végleges döntés meghozatalára ezt követően kerül sor. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

30/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Gyulai Tankerületi Központ közötti, a Felek által 

2016. december hó 15. napján aláírt, az átadott vagyonelemekre vonatkozó Vagyonkezelési 

Szerződés 8. számú mellékleteként a Medgyesegyháza, Jókai utca 5. (hrsz.: 153) szám alatti 

ingatlan köznevelési célú használatáról szóló megállapodást. A képviselő-testület 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 



31/2017.  (I. 31.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének vonatkozásában az érintettek bevonásával további egyeztetéseket 

kíván tartani a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

33/2017. (II. 14.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy e tárgyban a személyes lakóotthoni 

bejárás tapasztalatai alapján hozza meg a döntését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

34/2017. (II. 14.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

35/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. és a 

Projektfelügyelet Kft. közötti, a TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” elnevezésű pályázatra vonatkozó vállalkozási szerződést azzal a 

feltétellel, hogy a vállalkozási szerződésbe beépítésre kerül az alábbi rendelkezés:  

 

- A Projektfelügyelet Kft. kijelenti és teljes felelősséget vállal azért, hogy a Projektfelügyelet 

Kft. részére projekt előkészítő tevékenység címen kifizetett összeg – a projekt tervezett bruttó 

összköltségének 5 %-a – teljes egészében elszámolható a támogatási összegből, az a 

Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft., illetve a résztulajdonos Medgyesegyháza Városi 



Önkormányzat részére plusz fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Amennyiben e feltétel 

nem teljesül, a Projektfelügyelet Kft. nem tarthat igényt a pályázati támogatásból el nem 

számolható összegre, illetve annak különbözetére, kivéve, ha a feltétel bekövetkezése a 

Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft., illetve a résztulajdonos Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatnak felróható okból következik be. Amennyiben ilyen összeg kifizetésre került, 

a Projektfelügyelet Kft. köteles azt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 napon 

belül visszafizetni a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. részére.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi hozzájárulásának 

további feltétele, hogy a vállalkozási szerződést elfogadja a Medgyesegyházi Ipari Park 

Nonprofit Kft. további két tulajdonostársa, a Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. és a 

Paprikakert TÉSZ Termelői Értékesítő Kft. döntéshozatalra jogosult szerve.  

 

Fenti feltételek teljesülése esetén felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt a vállalkozási 

szerződés aláírására és dr. Nagy Béla György polgármestert annak ellenjegyzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

36/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. közötti, a TOP-

4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázatra 

vonatkozó vállalkozási szerződést azzal a feltétellel, hogy a vállalkozási szerződésbe beépítésre 

kerül az alábbi rendelkezés:  

 

- A Projektfelügyelet Kft. kijelenti és teljes felelősséget vállal azért, hogy a Projektfelügyelet 

Kft. részére projekt előkészítő tevékenység címen kifizetett összeg – a projekt tervezett bruttó 

összköltségének 5 %-a – teljes egészében elszámolható a támogatási összegből, az a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére plusz fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 

Amennyiben e feltétel nem teljesül, a Projektfelügyelet Kft. nem tarthat igényt a pályázati 

támogatásból el nem számolható összegre, illetve annak különbözetére, kivéve, ha a feltétel 

bekövetkezése a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak felróható okból következik be. 

Amennyiben ilyen összeg kifizetésre került, a Projektfelügyelet Kft. köteles azt az erre 

vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül visszafizetni a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat részére. 

 

Fenti feltétel teljesülése esetén felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

37/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Kft. által 

elkészített Partnerségi Terv munkapéldányát megismerte és úgy határoz, hogy a szakmai 

tartalommal való megtöltést követően, végleges döntést a 2017. március 28. napi soros 



képviselő-testületi ülésen hoz.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

38/2017. (II. 28.) 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 
 

39/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2016. évi 

polgármesteri keret felhasználásáról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

40/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Medgyesegyháza, Fáy András u. 81. szám alatti, 

1601/16. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a projektet megvalósítsa. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert fenti ingatlan vonatkozásában a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a használati megállapodás megkötésére, a szükséges 

tulajdonosi nyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

41/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Medgyesegyháza, Fáy András u. 85. szám alatti, 

1601/18. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a projektet megvalósítsa. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert fenti ingatlan vonatkozásában a Szociális 



és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a használati megállapodás megkötésére, a szükséges 

tulajdonosi nyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

42/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Medgyesegyháza, Fáy András u. 89. szám alatti, 

1601/20. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a projektet megvalósítsa. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert fenti ingatlan vonatkozásában a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a használati megállapodás megkötésére, a szükséges 

tulajdonosi nyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

43/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Medgyesegyháza, Fáy András u. 93. szám alatti, 

1601/22. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a projektet megvalósítsa. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert fenti ingatlan vonatkozásában a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a használati megállapodás megkötésére, a szükséges 

tulajdonosi nyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

44/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy fenti projektet meg kívánja 

valósítani Medgyesegyházán, ennek érdekében módosítani kívánja Medgyesegyháza Város 

Településrendezési Tervét. Az ezzel járó költségeket a Képviselő-testület biztosítja maximum 



bruttó 1.000.000.-, azaz Egymillió Ft összegben, a 2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a tárgyban szükséges jognyilatkozatok és 

egyéb intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

45/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi KÉSZ 

Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Cg. 04-

09-011783 / beolvadó társaság alapítója és egyedüli tagja a Gyulai Törvényszék Cégbírósága 

Cg.04-09-009438/47. sorszám alatti végzése felhívása alapján a mai napon a beolvadó, illetőleg 

a beolvadással létrejövő jogutód társaság könyvvizsgáló által ellenőrzött, módosított 

vagyonmérleg-tervezeteit elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Szabó Istvánné ügyvezető 
 

46/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete, a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /Cg.04-

09-009438/ átvevő társaság alapítója és egyedüli tagja a Gyulai Törvényszék Cégbírósága 

Cg.04-09-009438/47. sorszám alatti végzése felhívására a mai napon a beolvadó, illetőleg a 

beolvadással létrejövő jogutód társaság könyvvizsgáló által ellenőrzött, módosított 

vagyonmérleg-tervezeteit elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

47/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvodába történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2017.április 24-25. (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 



 

48/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvodába javaslatát figyelembe véve egyetért azzal, hogy az óvodai takarítási szünet időpontja az 

alábbiak szerint legyen meghatározva: 

 

- Bánkút, Kossuth utca 12.             2017. július 31.-augusztus 11-ig  

- Medgyesegyháza, Hősök u. 2.     2017. augusztus 14-25-ig.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga  Jánosné intézményvezető 

  



49/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy Béla György 

polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „2017. évi szabadság 

ütemezése” című melléklet* szerinti tartalommal elfogadja.  

 

*A határozatmelléklete megegyezik az előterjesztéssel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

melléklet a 49/2017. (II. 28.) Kt. határozathoz 

 

 
  



50/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Számel János (5666 

Medgyesegyháza, Dózsa u. 6.), a Platán Patika ügyvezető szakgyógyszerésze által 2016. 

december 8-án benyújtott kérelme alapján a  Medgyesegyháza, Dózsa György utca 2/a és 2/b. 

szám alatti önkormányzati bérlakások előtti közterületen, a Medgyesegyháza 509/3 helyrajzi 

szám alatt álló, és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1 darab nyárfa 

kivágására irányuló kérelmében foglalt igényének helyt ad. 

 

A fenti közterületen álló nyárfa kivágását és elszállítását a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 3 hónapon belül elvégzi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

51/2017. (II. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza 

Fáy András utca 81-93. szám közötti területen elhelyezkedő nyárfasor, a Medgyesegyháza, 

Moravszki utcai Sporttelepen található nyárfasor, valamint a Medgyesegyháza-Bánkút Petőfi 

u. 44. szám alatt álló fenyőfa szakértői vizsgálatát kéri, melynek függvényében dönt a fák 

kivágásáról.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  
 

52/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló GGD-915 forgalmi rendszámú, 

TSMMAB35S00267565 alvázszámú, G13Ba462812 motorszámú Suzuki Swift típusú 

gépjárművet Kovács Zsolt 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 17. szám alatti lakos részére, 

bruttó 100.000.- Ft vételáron. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla Gyögy polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

53/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősügyi Infokommunikációs 

Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről szóló tájékoztatót 

megismerte és úgy dönt, hogy a programban részt kíván venni.  

 

A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.  

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 



54/2017. (II. 28.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Varázserdő Óvoda 2017. évi 

intézményfinanszírozását 200 000 Ft összeggel meg kívánja emelni a 2017. évi tartalékalap 

terhére.  

 

A fenti összeget a Varázserdő Óvoda az óvodai román nyelvi foglalkozások megvalósítására, 

használhatja fel. (pedagógus díjára, valamint román nyelvű fejlesztő eszközök vásárlására) 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   Varga Jánosné óvodavezető 
 

57/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: 

Bánki András 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 

 

 

Simonka Jánosné jkv. vez.  

 

 

melléklet a 57/2017. (III. 14.) Kt. határozathoz 

 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

 

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: 11733137-15344083-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

székhelye: 5600 Békéscsaba Kiss E. u. 3. 

képviseli: Bánki András tankerületi központ igazgató  



adóigazgatási azonosító száma: 15835004-2-04 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00336516-00000000 

ÁHT azonosítója: 361273 

KSH statisztikai számjele: 15835004-8412-312-04 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

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

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. 

december 31-én a 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 jelen vagyonkezelési 

szerződéssel érintett ingatlanok tekintetében a Gyulai Tankerületi Központ és az átadó 

Önkormányzat 2016. december 15. napján átadás-átvételi megállapodást - melyben 

meghatározták az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek 

körét - és vagyonkezelési szerződést kötöttek. 

 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 

alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (továbbiakban: KLIK) a területi 

szervei 2017. január 1-jével kiváltak és a Rendeletben meghatározott tankerületi központba 

olvadtak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.  

A Rendelet alapján, a jelen vagyonkezelési szerződéssel érintett köznevelési intézmények 

fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a Gyulai 

Tankerületi Központ, mint átvevő lett.  

A Rendelet módosítása folytán 2017. február hó 1. napjától a mezőkovácsházai járás, mint 

feladat-ellátási terület a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi köréből az Átvevő 

illetékességi területéhez került. 

  

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel szabályozott jogviszony közöttük – a hatályos 

jogszabályok erejénél fogva – 2017. február 1. napján létrejött. Jelen okirat aláírásával a felek 

a ténylegesen fennálló állapot tartalmi kérdéseit rögzítik írásban.  

 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 

Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

I. 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. 

 

2. 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. 



3. A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017. 

február 5-ig jelen szerződés 2. számú mellékletének megfelelően történt meg.  

4. 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. 

5. 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.  

 

II. Felek jogai és kötelezettségei 

 

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, 

a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

13. 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. február 1. napjától az Átvevő köteles a részére vagyonkezelésbe 

adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a 

biztosítónak megfizetni.  

14. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

15. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 

jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 

bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

20. 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. 

21. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon 

romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak terheit. 

22. A 21. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 

késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért 

felelősséget nem vállal. 

33. 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. 

34. 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. 

 

III. A szerződés megszűnése 

 

35. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. február 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre 

igényt nem tarthat. 



40. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-

nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni. 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

41. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

42. Kapcsolattartók kijelölése:  

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kapcsolattartója: 

dr. Nagy Béla György polgármester 

Tel.: +36-68-440-000 

E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu 

Békéscsabai Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Bánki András tankerületi központ igazgató 

Tel.: +36-66-795-234 

E-mail: bekescsabatk@klik.gov.hu 

 

43. 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. 

44. 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. 

45. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési 

intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító 2013. 

január 31. napján keltingyenes használati szerződést e vagyonkezelési szerződés hatályba 

lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.  

46. Jelen szerződés 8 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, 

amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 4 példány az Átvevőt illeti meg. 

47. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

48. Jelen vagyonkezelési szerződést a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete289/2016. (XII.13.) Kt. határozatával elfogadta. 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: ingatlanok adatai 

2. számú melléklet: ingóságok adatai 

3. számú melléklet: alaprajz 

4. 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. 

8. számú melléklet: Használati megállapodás 

9. számú melléklet: Vagyonkezelési szerződés Uszoda 

10. számú melléklet: Vagyonkezelési szerződés Sportcsarnok 



 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

 

 

………………………………………… 

Önkormányzat 

képviseli 

dr. Nagy Béla György 

polgármester 

……………………………………….. 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

képviseli 

Bánki András 

tankerületi központ igazgató 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

gazdasági vezető 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Békéscsaba, 2017. március 14. 

 

 

…………………………………………… 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

Szilágyi Melinda 

gazdasági vezető 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

 

………………………………………. 

dr. Kormányos László 

jegyző 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

Kelt: Békéscsaba, 2017. március 14. 

 

 

……………………………………….. 

Dr. Nagy Sándor 

ügyvéd 

 

 

58/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: 

Bánki András tankerületi központ igazgató) közötti, a Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti 

Sportcsarnokra vonatkozó „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 

 

Simonka Jánosné jkv. vez.  

 

 

melléklet a 58/2017. (III. 14.) Kt. határozathoz 

 

 

Melléklet a 2017. március 14. napján 

kötött Vagyonkezelési Szerződéshez 



 

    Vagyonkezelési szerződés 

           (Sportcsarnok) 

      

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: 11733137-15344083-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

székhelye: 5600 Békéscsaba Kiss E. u. 3. 

képviseli: Bánki András tankerületi központ igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15835004-2-04 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00336516-00000000 

ÁHT azonosítója: 361273 

KSH statisztikai számjele: 15835004-8412-312-04 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

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

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

„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 KLIK-

ből 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. 

A Rendelet alapján, a mezőkovácsházi járásban lévő – Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

működtetésében álló - köznevelési intézmények fenntartói és működtetői jogai és 

kötelezettségei tekintetében 2017. január 1. napjától 2017. január 31. napjáig a KLIK jogutódja 

a Gyulai Tankerületi Központ, mint átvevő lett.  

A Rendelet módosítása folytán 2017. február hó 1. napjától a mezőkovácsházai járás, mint 

feladat-ellátási terület a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi köréből az Átvevő 

illetékességi területéhez került. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …… számú határozatában rögzíti, 

hogy az 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti, 126. hrsz.-ú Sportcsarnok 

vagyonkezelője 2017. február 1. napjától – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény vonatkozó rendelkezései alapján, mivel a létesítmény túlnyomó részben oktatási-

nevelési célokat szolgál – az Átvevő. A működtetési költségek viselésének meghatározása 

önköltség-számítás alapján történik, melynek alapja a felek által a használat arányában 

együttesen meghatározott órára lebontott önköltség összege.  

 



Fentiek alapján Felek 2017. március 14. napján egymással Vagyonkezelési Szerződést 

kötöttek. 

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

1. A Felek közötti előzetes egyeztetések és a hivatkozott képviselő-testületi döntés alapján az 

Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti, 

126. hrsz.-ú Sportcsarnok épületét 2017. február 01. napjától, határozatlan időtartamra.  

2. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás megkötésének időpontjában a Sportcsarnok 

nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 08.00 órától 20.00 óráig tart, napi 12 óra, heti 60 óra 

időtartamban. 

3. Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelés átadásából eredően a Sportcsarnok működtetésével és 

üzemeltetésével járó költségeket, az átadás időpontjától Átvevő viseli. Önkormányzat az 

Átvevő által kibocsátott számla ellenében megtéríti Átvevő részére az általa szervezett 

rendezvények, illetve a Medgyesegyháza Sportegyesület szakosztályai által igénybe vett 

használat idejére arányosan megállapított díjat.  

4. A Felek közötti elszámolás havonta utólag, a tárgyhót követő 15. napig történik a Felek 

közötti használat-megosztás hitelt érdemlő kimutatása és a teljesítés igazolása mellett. Az 

Önkormányzat az Átvevő által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a 

számlán megjelölt összeget átutalni Átvevő részére annak előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára. 

5. Felek rögzítik, hogy a Sportcsarnok vonatkozásában a működtetési költségek viselésének 

meghatározása kölcsönösen elfogadott önköltség-számítás alapján történik, melynek alapja a 

Felek által a használat arányában együttesen meghatározott órára lebontott önköltség összege.  

6. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az általa szervezett rendezvény Sportcsarnokban 

történő megtartását legalább 72 órával korábban köteles előzetesen írásban bejelenteni Átvevő 

részére. Amennyiben az Önkormányzat ezen határidőn belül bejelentési kötelezettségének 

eleget tesz, és az Átvevő objektív akadályt nem jelez, Átvevő a rendelkezésre bocsátást akkor 

sem tagadhatja meg, ha a rendezvény hétvégére vagy munkaszüneti napra esik. 

7. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra 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.  

 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

8.  Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. A megállapodás módosítására a 

Felek közös megegyezésével bármikor lehetőség van. A megállapodás felmondására bármelyik 

Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával jogosult, 60 napos felmondási idő 

betartásával.  

9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 



10. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

előírásai az irányadók. 

11. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 eredeti példány 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Ingatlan adatai 

2. számú melléklet: Ingóságok adatai 

3. számú melléklet: Alaprajz 

4. számú melléklet: Tulajdoni lap másolata 

5. számú melléklet: Térkép másolata 

6. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap 

7. számú melléklet: Az ingatlanhoz 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.) 

 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

………………………………………… 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

képviseli 

dr. Nagy Béla György 

polgármester 

……………………………………….. 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

képviseli 

Bánki András 

tankerületi központ igazgató 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

gazdasági vezető 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Békéscsaba, 2017. március 14. 

 

 

…………………………………………… 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

Szilágyi Melinda 

gazdasági vezető 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

………………………………………. 

dr. Kormányos László 

jegyző 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

Kelt: Békéscsaba, 2017. március 14. 

 

……………………………………….. 

Dr. Nagy Sándor 

ügyvéd 

 

59/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: 

Bánki András tankerületi központ igazgató) közötti, a Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti 

Uszodára vonatkozó „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 

 

 

 

 

 

 

dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 

melléklet a 59/2017. (III. 14.) Kt. határozathoz 

 

 

Melléklet a 2017. március 14. napján 

kötött Vagyonkezelési Szerződéshez 

 

Vagyonkezelési szerződés 

             (Uszoda) 

 

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: 11733137-15344083-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 

(a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

székhelye: 5600 Békéscsaba Kiss E. u. 3. 

képviseli: Bánki András tankerületi központ igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15835004-2-04 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00336516-00000000 

ÁHT azonosítója: 361273 

KSH statisztikai számjele: 15835004-8412-312-04 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

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

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

„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 KLIK-

ből 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. 

A Rendelet alapján, a mezőkovácsházi járásban lévő – Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

működtetésében álló - köznevelési intézmények fenntartói és működtetői jogai és 

kötelezettségei tekintetében 2017. január 1. napjától 2017. január 31. napjáig a KLIK jogutódja 

a Gyulai Tankerületi Központ, mint átvevő lett.  

A Rendelet módosítása folytán 2017. február hó 1. napjától a mezőkovácsházai járás, mint 

feladat-ellátási terület a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi köréből az Átvevő 

illetékességi területéhez került. 

  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……. számú határozatában 

rögzíti, hogy az 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti, 126. hrsz.-ú Uszoda 

vagyonkezelője 2017. február 1. napjától - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény vonatkozó rendelkezései alapján, - mivel a létesítmény túlnyomó részben oktatási-

nevelési célokat szolgál – az Átvevő. 

A működtetési költségek viselésének meghatározása önköltség-számítás alapján történik, 

melynek alapja a felek által a használat arányában együttesen meghatározott személyre 

lebontott önköltség összege.  

 

A Tulajdonos és a Tankerületi Központ 2017. március 14. napján egymással 

Vagyonkezelési Szerződést kötöttek. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

1. A Felek közötti előzetes egyeztetések és a hivatkozott képviselő-testületi döntés alapján  

az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti, 

126. hrsz.-ú Uszoda épületrészt 2017. március 16. napjától,  határozatlan időre. 

2. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás megkötésének időpontjában az Uszoda 

nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 08.00 órától 20.00 óráig tart, napi 12 óra, heti 60 óra 

időtartamban. 

3. Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelésbe adásból eredően az Uszoda működtetésével és 

üzemeltetésével járó költségeket, az átadás napjától Átvevő viseli. Önkormányzat az Átvevő 

által kibocsátott számla ellenében megtéríti Átvevő részére az általa szervezett rendezvények, 

illetve az óvodai ellátás keretében igénybe vett használat idejére arányosan megállapított díjat.  

4. A Felek közötti elszámolás havonta utólag, a tárgyhót követő 15. napig történik a Felek 

közötti használat-megosztás hitelt érdemlő kimutatása és a teljesítés igazolása mellett. Az 

Önkormányzat az Átvevő által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a 

számlán megjelölt összeget átutalni az Átvevő részére annak előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára. 

5. Felek rögzítik, hogy az Uszoda vonatkozásában a működtetési költségek viselésének 

meghatározása kölcsönösen elfogadott önköltség-számítás alapján történik, melynek alapja a 

Felek által a használat arányában együttesen meghatározott személyre lebontott önköltség 

összege.  

6. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az általa szervezett tanórákon kívüli foglalkozás, 

rendezvény Uszodában történő megtartását legalább 72 órával korábban köteles előzetesen 

írásban bejelenteni az Átvevő részére. Amennyiben az Önkormányzat ezen határidőn belül 

bejelentési kötelezettségének eleget tesz és az Átvevő objektív akadályt nem jelez, az Átvevő 

a rendelkezésre bocsátást akkor sem tagadhatja meg, ha a foglalkozás, rendezvény hétvégére 

vagy munkaszüneti napra esik. 

7. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra 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.  

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

8.  Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. A megállapodás módosítására a 

Felek közös megegyezésével bármikor lehetőség van. A megállapodás felmondására bármelyik 

Fél a többi Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával jogosult, 60 napos felmondási idő 

betartásával.  

9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

10. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

előírásai az irányadók. 

11. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 eredeti 

példányban jóváhagyólag írták alá. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Ingatlan adatai 

2. számú melléklet: Ingóságok adatai 

3. számú melléklet: Alaprajz 

4. számú melléklet: Tulajdoni lap másolata 

5. számú melléklet: Térkép másolata 

6. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap 

7. számú melléklet: Az ingatlanhoz 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.) 

 

Kelt: Medgyesegyháza 2017. március 14. 

………………………………………… 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

képviseli 

dr. Nagy Béla György 

polgármester 

……………………………………….. 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

képviseli 

Bánki András 

tankerületi központ igazgató 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

gazdasági vezető 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Békéscsaba, 2017. március 14. 

 

…………………………………………… 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

Szilágyi Melinda 

gazdasági vezető 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

Jogilag ellenjegyzem: 



Kelt: Medgyesegyháza, 2017. március 14. 

 

 

………………………………………. 

dr. Kormányos László 

jegyző 

Kelt: Békéscsaba, 2017. március 14. 

 

 

……………………………………….. 

Dr. Nagy Sándor 

ügyvéd 
 

, 60/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a „Medgyesegyháza 

Északi és Nyugati ipari terület valamint Belváros szabályozási terv” egyeztetési 

dokumentációját, valamint a beérkezett hatósági észrevételeket, és megállapítja, hogy lakossági 

észrevétel nem érkezett. Fentiek ismeretében a képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

megbízói válaszokat adja és utasítja a polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével 

kezdeményezze az állami főépítész záró szakvéleményének megkérését.  

 

Határidő: 2017. március 21., illetve értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Balla László műszaki ügyintéző 

 

 

melléklet a 60/2017. (III. 14.) Kt. határozathoz 

 

M e g b í z ó i  v á l a s z o k  

Medgyesegyháza rendezési terv módosításhoz (Északi és Nyugati iparterület, valamint a 

belváros) a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint beérkezett véleményekre 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti  

Főosztály Építésügyi Osztály 

ad.1.) A módosító rendelet-tervezet 8. § (6)-ra vonatkozó javaslatot elfogadjuk. 

ad.2.) A duzzadó agyag altalaj nem lehatárolható település területén történő 

előfordulása még kellően nem megkutatott. Az előrelátás azonban 

megköveteli az alapozás és a lábazat húzóerők felvételére is alkalmassá tételét, 

ezért a sávalapokra vonatkozóan az előírást továbbra is fenntartjuk. 

ad.3.) Javaslatot elfogadjuk. 

ad.4.) A rendelet szövege, összhangba kerül a melléklettel. 

A kisvárosias lakóterület területe a módosítással nem változik. 

ad.5.) A településszerkezeti terv szöveges része a 4., 6., 7. pontja kiegészítésre kerül. 

A településszerkezeti terv szöveges része egy indoklási résszel kiegészítésre 

kerül. 

A kertvárosi lakóterület Lke1 jelölést kap mindenütt. 

A HÉSZ 23. § és 24. §-ban az elhelyezhető épületek egy bekezdésben kerülnek 

felsorolásra. 

ad.6.) A településszerkezeti terv szövegében a terület felhasználások módosítása 

egyértelműsítésre kerül. 

A speciális szabályozási szempontokban az OTÉK előírásaitól történő eltérő 

előírások részletezésre kerülnek. 

ad.7.) A táblázatokban történt előírások javításra kerülnek (m2, m). 



ad.8.) A Gksz2 övezet HÉSZ táblázatában a külterületi szabályozási tervben szereplő 

értékekre módosul, ugyanakkor egyidejűleg a (2) kiegészítésre kerül a Gksz-2 

területek előírásaitól történő eltérések előírásaival. 

A rendelet tervezet 14. §-a törlésre kerül. 

ad.9.) Lásd ad.6.) 

ad.10.) A szabályozási tervekre – mivel azok az állami alapadatok felhasználásával 

készültek – feltüntetésre kerül a kívánt szövegrész. 

ad.11.) A HÉSZ 6. § kiegészítésre kerül (9) bekezdéssel. 

(9) Ahol a szabályozási terv építési helyet jelöl, ott azt kell alkalmazni. 

ad.12.) A téves jelölések módosításra kerülnek. 

ad.13.) A táblázatokban szereplő szintterület sűrűségek a terület-felhasználási 

egységre vonatkozóan feltüntetésre kerülnek. 

ad.14.) A jelkulcs kiegészítésre kerül. 

ad.15.) Az alátámasztó munkarész kiegészítésre kerül. 

A kötelező fásítás megszüntetése marad. 

ad.16.) A határozati javaslatban a 0122/82 hrsz. javításra kerül „0122/48”-ra. A 

bekezdés kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből ipari gazdasági 

területbe történő átsorolást fog tartalmazni. 

ad.17.) A szövegbe a jelenleg érvényes szerkezeti terv elfogadására hozott területi 

határozat is szerepelni fog. 

ad.18.) Az adótorony a szerkezeti terven feltüntetésre kerül. 

 

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Kifogást nem emelt. 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

– Kifogást nem emelt. 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

− A módosítás elfogadását támogatja. 

 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

− Kifogást nem emel. 

 

Békés Megyei Önkormányzat 

− A tervezett módosítások megfelelnek a megye hatályos területrendezési tervének. 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. február 27. 

 

 

 

 dr. Nagy Béla György  

        polgármester 
  



60/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a „Medgyesegyháza 

Északi és Nyugati ipari terület valamint Belváros szabályozási terv” egyeztetési 

dokumentációját, valamint a beérkezett hatósági észrevételeket, és megállapítja, hogy lakossági 

észrevétel nem érkezett. Fentiek ismeretében a képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

megbízói válaszokat adja és utasítja a polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével 

kezdeményezze az állami főépítész záró szakvéleményének megkérését.  

 

Határidő: 2017. március 21., illetve értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Balla László műszaki ügyintéző 

 

 

melléklet a 60/2017. (III. 14.) Kt. határozathoz 

 

M e g b í z ó i  v á l a s z o k  

Medgyesegyháza rendezési terv módosításhoz (Északi és Nyugati iparterület, valamint a 

belváros) a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint beérkezett véleményekre 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti  

Főosztály Építésügyi Osztály 

ad.1.) A módosító rendelet-tervezet 8. § (6)-ra vonatkozó javaslatot elfogadjuk. 

ad.2.) A duzzadó agyag altalaj nem lehatárolható település területén történő 

előfordulása még kellően nem megkutatott. Az előrelátás azonban 

megköveteli az alapozás és a lábazat húzóerők felvételére is alkalmassá tételét, 

ezért a sávalapokra vonatkozóan az előírást továbbra is fenntartjuk. 

ad.3.) Javaslatot elfogadjuk. 

ad.4.) A rendelet szövege, összhangba kerül a melléklettel. 

A kisvárosias lakóterület területe a módosítással nem változik. 

ad.5.) A településszerkezeti terv szöveges része a 4., 6., 7. pontja kiegészítésre kerül. 

A településszerkezeti terv szöveges része egy indoklási résszel kiegészítésre 

kerül. 

A kertvárosi lakóterület Lke1 jelölést kap mindenütt. 

A HÉSZ 23. § és 24. §-ban az elhelyezhető épületek egy bekezdésben kerülnek 

felsorolásra. 

ad.6.) A településszerkezeti terv szövegében a terület felhasználások módosítása 

egyértelműsítésre kerül. 

A speciális szabályozási szempontokban az OTÉK előírásaitól történő eltérő 

előírások részletezésre kerülnek. 

ad.7.) A táblázatokban történt előírások javításra kerülnek (m2, m). 

ad.8.) A Gksz2 övezet HÉSZ táblázatában a külterületi szabályozási tervben szereplő 

értékekre módosul, ugyanakkor egyidejűleg a (2) kiegészítésre kerül a Gksz-2 

területek előírásaitól történő eltérések előírásaival. 

A rendelet tervezet 14. §-a törlésre kerül. 

ad.9.) Lásd ad.6.) 

ad.10.) A szabályozási tervekre – mivel azok az állami alapadatok felhasználásával 

készültek – feltüntetésre kerül a kívánt szövegrész. 

ad.11.) A HÉSZ 6. § kiegészítésre kerül (9) bekezdéssel. 

(9) Ahol a szabályozási terv építési helyet jelöl, ott azt kell alkalmazni. 

ad.12.) A téves jelölések módosításra kerülnek. 



ad.13.) A táblázatokban szereplő szintterület sűrűségek a terület-felhasználási 

egységre vonatkozóan feltüntetésre kerülnek. 

ad.14.) A jelkulcs kiegészítésre kerül. 

ad.15.) Az alátámasztó munkarész kiegészítésre kerül. 

A kötelező fásítás megszüntetése marad. 

ad.16.) A határozati javaslatban a 0122/82 hrsz. javításra kerül „0122/48”-ra. A 

bekezdés kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből ipari gazdasági 

területbe történő átsorolást fog tartalmazni. 

ad.17.) A szövegbe a jelenleg érvényes szerkezeti terv elfogadására hozott területi 

határozat is szerepelni fog. 

ad.18.) Az adótorony a szerkezeti terven feltüntetésre kerül. 

 

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Kifogást nem emelt. 

 

 

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

– Kifogást nem emelt. 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

− A módosítás elfogadását támogatja. 

 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

− Kifogást nem emel. 

 

Békés Megyei Önkormányzat 

− A tervezett módosítások megfelelnek a megye hatályos területrendezési tervének. 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. február 27. 

 

 

 

 dr. Nagy Béla György  

        polgármester 
  



61/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Esély Otthon” 

című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívást. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy a projektet meg kívánja valósítani 

az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület (5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.) 

bevonásával. A képviselő-testület az elkészült pályázat megismerését követően dönt a további 

együttműködés formájáról.   

A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges előkészítő intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

62/2017. (III. 14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel tervezett, TOP-

4.3.1-15 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázatot nem 

kívánja megvalósítani, mivel nem látja biztosítottnak az abban vállalt indikátorok teljesítését.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a 

Projektfelügyelet Kft. képviselőivel a projekt előkészítési tevékenységének állásáról, az 

elvégzett tevékenység díjazásának összegéről és a szükséges további intézkedésekről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

65/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

önkormányzati belterületi utak útpadkáinak rendezésére, a csapadékvíz elvezetésére 

készíttessen ütemtervet a soros képviselő-testületi ülésre. A kivitelezési munkálatok 

megkezdése előtt a jegyző forduljon levélben a lakókhoz, tájékoztassa őket a munkafolyamat 

megkezdéséről.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, keresse meg írásban az illetékes hatóságot, 

amely a közutak felújítási és rekonstrukciós munkák finanszírozásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára jogosult.  

 

 Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: képviselő-testület 2017. április 25. napi soros ülésére 
  



66/2017. (III. 28.) 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 
 

67/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

 

 

68/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Negrea C. Dániel elnök 

 

 

69/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2016. évi 

tevékenységéről beszámolóját elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

70/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a 

 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete; 

- Boldog Otthon Alapítvány; 

- Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány; 

- Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány; 

- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

 



vonatkozásában elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

71/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesületének vonatkozásában nem fogadja el. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

72/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2016. december 01-től 2017. február 28-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

73/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

 

74/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

az alábbi projektek vonatkozásában árajánlatokat kíván beszerezni a közbeszerzési 

tevékenység ellátására – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő engedéllyel, 

regisztrációval és felelősség-biztosítással rendelkező legalább 4 személytől: 

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – A Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda infrastrukturális fejlesztése (lehatárolt keret terhére), 

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása - Zöld város kialakítása Medgyesegyházán  

(lehatárolt keret terhére),  

- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Medgyesegyháza 

Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése (lehatárolt tartalék keret terhére),   

- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

– Medgyesegyháza Gondozási Központ infrastrukturális beruházása,  

- TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja – Lászlótelep szegregátum 



felszámolása Medgyesegyházán (lehatárolt tartalék keret terhére),  

- TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok – Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért. 

 

A képviselő-testület úgy határozott, a lehatárolt keret terhére megvalósítandó pályázatok 

esetén feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 
 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

 

75/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil 

szervezetek, egyházak 2017. 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 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak számára 

 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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 2017. 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. 

 



2.2 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. A támogatásból 

felhasznált eredeti számlákra a következő záradékot fel kell tüntetni: „Elszámolva a 2017. évi 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat civil pályázati kerete terhére.”, és ezt követően kell az 

elszámoláshoz mellékelni a fénymásolatot. 

Támogatási időszak:  

A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2017. 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.  

 

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: 2017. 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: 2017. 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 

támogatásból felhasznált eredeti számlákra a következő záradékot fel kell tüntetni: „Elszámolva 

a 2017. évi Medgyesegyháza Városi Önkormányzat civil pályázati kerete terhére.”, és ezt 

követően kell az elszámoláshoz mellékelni a fénymásolatot. 

 

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 Medgyesegyházi 
Polgármesteri Hivatalban dr. Kormányos László jegyzőtől kérhető. (Tel.: 68/440-000) 
 

76/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu


 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Békés Megyei 

Kormányhivatal BE/02/274-1/2017. ügyiratszámú törvényességi felhívását és egyetért a 

törvényességi felhívásban foglaltakkal. 

Utasítja dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdésében és 60. §-ában foglalt 

rendelkezéseket maradéktalanul tarttassa be dr. Kormányos László jegyzővel. A jegyzőt 

részesítse írásbeli figyelmeztetésben, a következő ilyen esetben fegyelmi felelősségre vonását 

kezdeményezze. A hiányosságok megszüntetésére részletes intézkedési terv kidolgozása 

történjen meg.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa a Békés Megyei Kormányhivatalt a 

megtett intézkedésekről.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

77/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társuláshoz 

történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy 

jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester. 

Határidő: 2017. április 21. 
 

78/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri dr. Nagy 

Béla György polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester. 

Határidő: 2017. április 21. 

 

 

Melléklet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2017. (III.28.) határozatához 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A DÉLKELET - ALFÖLD  

 

REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER  

 

LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

(A 8/2017. (III. 7.) TGy. számú határozat alapján 2017. …… napjától hatályos egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

 

 

 

 

 

 



Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-testületei 

(továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi régió területén a területi hulladékgazdálkodási 

tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-

Alföld Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi 

feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre 

kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, az ehhez 

szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és megvalósuljanak – 

testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási 

Megállapodást kötnek. 

A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 

tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat 

megvalósítása érdekében hozzák létre. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma: 

 

 Név Székhely Képviseli 

Lakosságszám 

(2016. jan. 1-

jén) 

Almáskamarás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, 

Dózsa György u. 54. 
 934 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 Ambrózfalva, 

Dózsa Gy. u. 1. 

 
516 

Apátfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6931 Apátfalva, 

Templom u. 69. 

 
3089 

Árpádhalom Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6623 Árpádhalom, 

Petőfi u. 17. 
 516 

Battonya Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 

Fő u. 91. 
 6042 

Békés Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5630 Békés, 

Petőfi Sándor út 2. 
 20160 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 

Szent István tér 7. 
 61091 

Békéssámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, 

Hősök tere 10-12. 
 2460 

Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5561 

Békésszentandrás, 

Hősök tere 1. 

 3708 

Bélmegyer Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5643 Bélmegyer, 

Petőfi S. u. 2. 

 
1003 

Biharugra Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5538 Biharugra, 

Erzsébet u. 25. 
 956 

Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5527 Bucsa, 

Kossuth tér 6. 
 2314 

Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5609 Csabaszabadi,  

Apácai út 6. 
 320 

Csanádalberti Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6915 Csanádalberti, 

Fő u. 30 

 
465 



Csanádapáca Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, 

Felszabadulás u. 31. 
 2637 

Csanádpalota Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, 

Kelemen tér 10. 
 2956 

Csanytelek Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6647 Csanytelek, 

Volentér János tér 2. 
 2723 

Csorvás Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, 

Rákóczi u. 17. 
 5036 

Derekegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

6621 Derekegyház, 

Kossuth u. 4. 
 1629 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1. 
 7815 

Doboz Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

5624 Doboz, 

Kossuth tér 3. 
 4292 

Dombegyház Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház, 

Felszabadulás u. 5. 
 2141 

Dombiratos Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5745 Dombiratos, 

Széchenyi u. 42. 
 616 

Ecsegfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5515 Ecsegfalva, 

Fő u. 67. 

 
1270 

Elek Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5742 Elek, 

Gyulai u. 2. 
 4850 

Eperjes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 

Petőfi u. 1. 
 508 

Fábiánsebestyén Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

6625 

Fábiánsebestyén, 

Szabadság tér 2. 

 2002 

Földeák Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6922 Földeák, 

Szent László tér 1. 

 
3118 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1. 
 5816 

Gádoros Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

5932 Gádoros, 

Kossuth u. 16. 
 3856 

Gerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5925 Gerendás 

Petőfi u. 2. 
 1332 

Geszt Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5734 Geszt 

Kossuth u. 1. 
 812 

Gyula Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 

Petőfi tér 3. 
 31084 

Hunya Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5555 Hunya, 

Rákóczi út 19. 

 
646 

Kamut Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut, 

Petőfi S. utca 106. 

 
1058 

Kardos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5552 Kardos, 

Gyomai út 24. 

 
633 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3. 

 
885 

Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5526 Kertészsziget, 

Kossuth L. u. 1. 

 
400 

Kétegyháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5741 Kétegyháza, 

Fő tér 9. 

 
3742 



Kétsoprony Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5674 Kétsoprony, 

Dózsa Gy. u. 11. 

 
1434 

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5744 Kevermes, 

Jókai u. 1. 

 
1986 

Királyhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6911 Királyhegyes, 

Jókai u. 38. 

 
648 

Kisdombegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5837 Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

 
520 

Körösnagyharsány Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5539 

Körösnagyharsány, 

Kossuth tér 8. 

 

656 

Köröstarcsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5522 Köröstarcsa, 

Kossuth tér 7. 

 
2641 

Körösújfalu Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5536 Körösújfalu, 

Fő u. 14. 

 
524 

Kötegyán Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33. 

 
1518 

Kövegy Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 

Kossuth u. 29. 

 
401 

Kunágota Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5746 Kunágota, 

Rákóczi F. u. 9. 

 
2855 

Lőkösháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5743 Lőkösháza, 

Eleki út 28. 

 
1888 

Magyarbánhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5667 

Magyarbánhegyes, 

Jókai u. 38. 

 

2318 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6932 Magyarcsanád, 

Templom tér 1. 

 
1500 

Magyardombegyház Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5838 

Magyardombegyház, 

Zalka Máté u. 61. 

 

276 

Makó Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6900 Makó, 

Széchenyi tér 22. 

 
23793 

Maroslele Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6921 Maroslele, 

Szabadság tér 1. 

 
2092 



Medgyesbodzás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5663 Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 38. 

 
1073 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5666 

Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

 

3659 

Méhkerék Község Települési 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

5726 Méhkerék, 

Kossuth L. u. 80. 
 2184 

Mezőberény Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete (tagság kezdete: 

2013. augusztus 1.) 

5650 Mezőberény, 

Kossuth L. tér 1. 
 

10541 

 

Mezőgyán Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5732 Mezőgyán, 

Árpád u. 37. 
 1147 

Mezőhegyes Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5820 Mezőhegyes, 

Kozma F. u. 11. 
 5367 

Mindszent Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6630 Mindszent, 

Köztársaság tér 31. 
 6937 

Murony Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5672 Murony, 

Földvári u. 1. 
 1283 

Nagybánhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5668 Nagybánhegyes, 

Kossuth u. 64. 
 1322 

Nagykamarás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5751 Nagykamarás 

Kossuth u. 2. 
 1393 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6933 Nagylak 

Petőfi u. 14. 

 
512 

Nagymágocs Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

6622 Nagymágocs, 

Szentesi út 42. 
 3048 

Nagyszénás Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, 

Hősök útja 9. 
 5083 

Nagytőke Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6612 Nagytőke, 

Széchenyi tér 6. 
 445 

Óföldeák Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6923 Óföldeák, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 

2. 

 

464 

Okány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5534 Okány, 

Kossuth u. 16. 
 2593 

Orosháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5900 Orosháza,  

Szabadság tér 4-6. 
 29228 

Örménykút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5556 Örménykút, 

Dózsa Gy. u. 26. 
 392 

Pitvaros Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6914 Pitvaros, 

Kossuth u. 30. 

 
1448 

Pusztaföldvár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, 

Rákóczi u. 66. 
 1758 

Pusztaottlaka Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5665 Pusztaottlaka, 

Felszabadulás u. 10. 
 390 

Sarkad Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 

Kossuth u. 27. 
 10415 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

5731 

Sarkadkeresztúr, 

Vörösmarty u. 7. 

 1580 

Szabadkígyós Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5712 Szabadkígyós, 

Kossuth tér 3. 
 2688 



 

2.) A Társulás neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

 

3.) A Társulás rövidített neve: DAREH Önkormányzati Társulás 

 

4.) A Társulás székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

 

5.) A Társulási Megállapodás területi hatálya a Társulásban résztvevő települési 

önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 

 

6.) A Társulási Megállapodás időbeni hatálya: a Társulás határozatlan időre jön létre.  

 

7.) A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

 

8.) Törölve! 

 

9.) A Társulás alapító, fenntartó szervei a Társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő-

testületei. 

 

10.) A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi 

személy. 

 

11.) A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök látja el. 

 

12.) A Társulás vagyonát az V. fejezet tartalmazza. 

 

13.) A Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. 

Szeghalom Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5521 Szeghalom, 

Szabadság tér 4-8. 
 9290 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6635 Szegvár, 

Szabadság tér 2. 
 4541 

Székkutas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6821 Székkutas, 

Béke u. 2. 
 2175 

Szentes Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6600 Szentes, 

Kossuth tér 6. 
 28298 

Tarhos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5641 Tarhos, 

Petőfi Sándor u. 29. 
 846 

Telekgerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5675 Telekgerendás, 

Dózsa György u. 13. 
 1554 

Tótkomlós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5940 Tótkomlós, 

Fő út 1. 
 6058 

Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5661 Újkígyós, 

Kossuth u. 41. 
 5264 

Újszalonta Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5727 Újszalonta, 

Béke u. 35. 
 110 

Végegyháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5811 Végegyháza, 

Széchenyi u. 2. 
 1446 

Vésztő Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5530 Vésztő, 

Kossuth Lajos u. 62. 
 7197 

Zsadány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5537 Zsadány, 

Béke u. 82. 
 1672 

Lakosságszám összesen: 403882 



 

14.) A Társulás tagjairól, azok képviseletéről, a helyettesítés rendjéről, a tagsági jogviszony 

keletkezésének és megszűnésének időpontjáról külön nyilvántartást kell vezetni, mely az 

SZMSZ függelékét képezi.  

 A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi 

Polgármesteri Hivatal feladata. 

 

15.) A Taggyűlés a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát megalakulásától számított 

3 hónapon belül alkotja meg. 

 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA 

 

16.) A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33. §-ában meghatározott kötelezettségük hatékony ellátása 

érdekében, összhangban a 36. §-ban foglaltakkal - saját közigazgatási területükön belül 

megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és 

ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötnek 

szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek az érintett települések 

önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok egy hulladékégető mű 

létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató 

létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott 

hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. 

 

17.) A Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és 

környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely megfelel a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt követelményeknek, valamint a XXI. századi infrastrukturális 

rendszerben is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára. 

 

18.) E rendszer kialakítása érdekében az I. fejezet 1.) pontjában meghatározott önkormányzatok 

képviselő-testületei célul tűzik ki pályázat útján elérhető pénzügyi  

- elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó - források megszerzését, az 

ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő 

feladatok közös megoldását, az Unió környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében. 

 

18/A.) A rendszer kialakítását követően a Társulás célja a délkelet-alföldi régió egységes 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerének kialakítása és működtetése, egy, a 

Társulás tulajdonában álló közszolgáltató gazdasági társaság keretében. 

 

III. 

A TÁRSULÁS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

 

19.) A Társulás önálló tervet (továbbiakban: projekt) dolgoz ki a II. fejezetben rögzített célok 

elérése érdekében az érintett települések települési hulladék begyűjtésére, kezelésére és 

ártalmatlanítására, beleértve az elhagyott lerakók rekultivációját is. A Társulási 

Megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása és a projekt keretében 

létrejövő rendszer működtetése érdekében társulnak és hozzák létre szervezeteiket. 

 

20.) Jelen szerződés aláírásával a Tagok a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer megvalósításának érdekében az alábbiakban meghatározott feladatokat 

vállalják: 

 

 I. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 



 

 a.)  

 b.) a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentációk, dokumentumok, 

tanulmányok kidolgoztatásának finanszírozása; 

 c.) a projekt kidolgozásáért és menedzseléséért felelős szervezet részére megbízás 

adása; 

 d.) a projekt kidolgoztatása; 

 e.) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása;  

 f.) civil szervezetek bevonása;  

 g.) a rendszer megvalósításához szükséges pénzügyi alapok megteremtése, így a 

pályázatokon való részvétel, az önerő biztosítása; 

 h.) a pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 

 i.) a tervezési/építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

 j.) a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 

 k.) a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanok biztosítása, tiszta jogi helyzetük 

megteremtése; 

 l.) a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

 m.) költségfelosztás a települések között; 

 n.) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható pályázati forrásból); 

 o.) a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

 p.) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során.  

 

II. Műszaki területen: 

 

 a.) a térségben keletkező települési szilárd hulladék mennyiségének, jövőbeni 

alakulásának felmérése, a meglévő felmérések aktualizálása; 

 b.) a projekt előkészítéséhez szükséges alábbi dokumentációk, dokumentumok, 

tanulmányok kidolgoztatása: 

  - elvi környezetvédelemi engedélyezési terv/tervek, 

  - elvi vízjogi engedélyezési terv/tervek, 

  - építési engedélyezési terv/tervek, 

  - megvalósíthatósági tanulmány/tanulmányok, 

  - költségterves elemzés/elemzések, 

  - környezeti hatások – nem műszaki - összefoglalója, valamint 

  - egyéb dokumentációk, 

  amelyek szükségesek a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 

 c.) a helyszínek előkészítése és építkezés; 

 d.) együttműködés a kivitelezőkkel; 

 e.) szakértői, építési és eszközbeszerzési szerződések megkötése; 

 f.) műszaki átadás-átvételek felügyelete; 

 g.) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési 

feladatokban való részvétel; 

 h.) a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele, 

üzemeltetésének biztosítása. 

 

21.) Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

rögzítettek megvalósítására a pályázati előírásoknak megfelelően. 

 

22.) A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi 

alapoknak a lakosságszám-arányos biztosítására a jelen Társulási Megállapodásban 

foglaltak szerint. 



 A pénzügyi alapok biztosítása a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül magában foglalja 

az esetleges beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó költségeket, 

továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, ráfordításokat.  

 

 A Tagok kötelezettséget vállalnak továbbá a jelen megállapodásban rögzített feladatok 

végrehajtásával és a Társulás működésével kapcsolatban felmerülő költségek 

megfizetésére, melynek részletes szabályait és mértékét az V. fejezet tartalmazza.  

 

23.) A Tagok kijelentik, hogy a jelen Társulási Megállapodás aláírását követően mindent 

megtesznek a Társulás fenntartása, a projekt teljes megvalósulása, majd a rendszer 

üzemeltetése érdekében, ezért kölcsönösen együttműködnek egymással, a Társulási 

Megállapodásban rögzített elveket betartják, belső működésük során minden tekintetben 

gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósítást, illetve a későbbiekben nem 

akadályozzák a rendszer működését. 

 

24.) A Tagok - tekintettel a regionális együttműködés jelentős szerepére - a Társulási 

Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított működési-

felelősségi rendszert elfogadják. 

 

25.) A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázást és a projekt kivitelezését nem 

akadályozzák, így különösen nem késlekednek a pályázatok beadásával, településeiken 

nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely 

ellentétes jelen Társulási Megállapodás céljaival, tartalmával, továbbá kötelezettséget 

vállalnak a projekt keretében megvalósuló rendszer működtetésére. 

 

26.) A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 

Társulásnak magatartásukkal kárt, többletköltséget okoznak, e magatartásukért 

felelősséggel tartoznak és az okozott kárt, többletköltséget a Társulásnak megfizetni 

kötelesek. 

 

27.) A Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt megvalósítása során a hatályos 

jogszabályi rendelkezések szerint járnak el, különösen tekintettel lesznek a közbeszerzési 

törvény és végrehajtására kiadott rendelkezések valamint az árszabályozás, továbbá a 

közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.  

 

28.) A Tagok tudomásul veszik és vállalják, hogy a Kohéziós Alap végrehajtó szervezete felé 

az Európai Uniós támogatások pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről 

szóló jogszabályok alapján a szervezettel megkötendő támogatási szerződésben 

lefektetett szempontok szerint lesznek felelősek (garanciák, biztosítékok, egyéb 

kötelezettségek). 

 

28/A.) A Társulás ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező 

önkormányzati feladatot – ide nem értve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

35. § (1) bekezdése szerinti rendeletalkotási kötelezettséget – azon Tagtelepülések 

vonatkozásában, amelyek a feladat- és hatáskört a Társulásra átruházták. 

 

IV. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

29.) A Tagok a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, az 

érintett térség fejlődését szem előtt tartva, jelen Társulási Megállapodásban rögzített 

elveket betartják, a szükséges engedélyezési és hatósági eljárások eredményes 



lefolytatását támogatják és szakmailag elősegítik, a későbbiekben nem akadályozzák a 

rendszer működését. 

 

30.) A Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen Társulási 

Megállapodás elveit és az ebben megfogalmazott érdekprioritásokat.  

 E tevékenységeik - elsősorban -: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi 

építési szabályok illeszkedésének biztosítása, a projekt által érintett ingatlanok jogi 

helyzetének rendezése (tulajdonjog, szolgalmi jog, földhasználati jog, telekhatár-

rendezés), továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt 

végrehajtásához. 

 

31.) A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok  

- elsődlegesen területi, lakossági, valamint a keletkezett hulladékokkal kapcsolatos 

rendelkezésükre álló adatok - szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és 

közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására.  

 E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint üzleti titokra. 

 

32.) A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem 

érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, 

melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járnak el. 

 

33.) A Társulás a Taggyűlés, illetve az Elnök útján feladatellátási körében kapcsolatot tart 

és együttműködik a területfejlesztési szervezetekkel, az érdekelt gazdasági, társadalmi, 

szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő 

egységeivel; a térségben működő közigazgatási szervekkel. 

 

34.) Az Elnök a Társulás működéséről a Tagokat évente legalább egy alkalommal 

tájékoztatja. 

 

V. 

TULAJDONJOGI, PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS 

 

35.) A Társulás vagyona 

 

 A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. A Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt 

keretében a Társulás vagyonából megszerzett, illetve létrejövő vagyontárgyak 

tulajdonosa a Társulás lesz. A Társulás vagyonának hozadéka is a Társulást illeti meg. 

 

 A vagyonnal való rendelkezési jogot a Taggyűlés és az Elnök gyakorolja a Társulási 

Megállapodásban és az SZMSZ-ben rögzítettek szerint.  

 

 A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 

a Társulás - céljainak megvalósítása érdekében - többségi részesedésével  létrejövő 

gazdasági társaság alapításában részt vegyen, illetve abba belépjen. 

 

 A Társulás vagyonának köre: 

a.) Alapítói vagyon 

A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás 

képezi. Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagi települések 

lakosságszáma után kerül megállapításra.  

 



A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét 2006. március 31. napjáig 

kötelesek a Társulás számlájára befizetni. 

 

b.) Működési hozzájárulás 

A Tagok a Társulás működésének finanszírozása érdekében éves működési 

hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak a település lakosságszáma 

után. A működési hozzájárulás mértéke 2006. évre 20,- Ft/fő. A későbbiekben a 

működési hozzájárulás összegét a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző 

év december 31-ig.  

 

Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a 

rendelkezésre álló összeget, a Taggyűlés – a Pénzügyi Bizottság javaslatára, a Tagok 

előzetes értesítését követően - a működési hozzájárulás mértékének emelését 

határozhatja el. 

 

A Tagok vállalják, hogy a Társulás működési költségeihez szükséges évi 

hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.   

 

A Tagok a működési hozzájárulás összegét folyamatosan, minden év március 31. 

napjáig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. A 2006. évi hozzájárulást május 

31-ig kötelesek megfizetni. 

 

c.) Egyéb önkormányzati hozzájárulás 

A Társulás további bevételét képezi a Tagok által az alapítói és működési 

hozzájáruláson felül a Taggyűlés által meghatározott arányban biztosított az a 

pénzügyi hozzájárulás, mely a pályázatok önerejének biztosításához szükséges, 

amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére. A Tagok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Taggyűlés határozata alapján 

költségvetésükben erre fedezetet biztosítanak. 

 

d.) Belföldi és nemzetközi támogatások 

A Társulás bevételét képezik a Társulásnak átengedett esetleges normatív állami 

támogatások, valamint a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 

támogatások, mely támogatási összeget - a Tagok megállapodása és a vonatkozó 

előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

e.) Egyéb bevételek 

A Társulás további bevételét képezik 

 - a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből 

származó bevételek, 

 - a Társulás vagyonának hasznosításából származó hozadék (bérleti díj, kamat 

stb.), 

 - természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai. 

 

f.) Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a 

fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése 

esetén a Társulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban 

meghatározott székhely (gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. 

naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely 

(gesztor) önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 

kötelezettségének, úgy a társulási tanács (Taggyűlés) új székhely (gesztor) 

önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a 



korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 

(inkasszót) nyújtson be. 

 

36.) A Társulás gazdálkodása 

 

 A Társulás Elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán köteles 

nyilvántartani. A Tagok részére a Tagok kérelmére bármikor köteles részletes 

kimutatást rendelkezésre bocsátani. 

 

 A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a társult települési 

önkormányzatok, illetve a Munkaszervezet által megbízott vagy alkalmazott belső 

ellenőr végzi. Ezen túlmenően a Társulás Pénzügyi Bizottsága szakmai ellenőrzés 

céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 

 

 A Társulás költségvetését a Taggyűlés határozatban állapítja meg és gondoskodik annak 

végrehajtásáról a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, 

figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés 

végrehajtásáról. 

 

VI. 

ÜZEMELTETÉS 

 

37.) A Tagok jelen Társulási Megállapodást kötelezettségvállalásnak tekintik a projekt 

megvalósulása utáni egységes üzemeltetési rendszer kialakítására, fenntartására és 

biztosítására. A projekt keretében létrejött rendszer üzemeltetését a jogszabályi előírások 

szerint a Társulás vagy kiválasztott, kijelölt szolgáltató útján valósítják meg. 

 

38.) A Társulás által kiválasztott szolgáltató által a projekt keretében megvalósuló rendszer 

használatáért a Társulásnak fizetendő díjba a Társulás beépíti a Kohéziós Alapból 

származó támogatásból épített létesítmények amortizációs költségét. 

 

39.) A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a 

Társulás a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési 

költségtervezetet (részletesen rögzítve a később elkészítendő pénzügyi és gazdasági 

elemzésben) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában. 

 

VII. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 

 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

40.) A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott – 

határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a 

Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás 

megszüntetéséhez. 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a 

csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó minősített többséggel hozott 

határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban (várakozási idő) 

értesítenie kell. A csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak az irányadók. 

 

A Társuláshoz csatlakozni az Mötv. 89. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az 

abban biztosítottak alapján nem kizárólag a naptári év első napjával lehet, hanem a hat 



hónapos várakozási idő leteltét követően bármikor, a csatlakozni kívánó önkormányzat 

döntése szerinti időpontban, ennek hiányában a várakozási idő lejártát követő első 

nappal. 

 

41.) A Társulása törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, melyhez 

szükséges, hogy minden Tag a Társulási Megállapodást elfogadja és aláírja. 

 

42.) A Társulás Elnöke megküldi: 

 - az aláírástól számított 15 napon belül a Társulási Megállapodást a székhely szerint 

illetékes Békés Megyei Kormányhivatalnak, valamint  

 - a Társulási Megállapodást a jóváhagyásától számított 8 napon belül (a Társulási 

Megállapodással együtt) a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Békés Megyei 

Igazgatóságának (MÁK) bejegyzés céljából. 

 

A tagsági jogviszony megszűnése, a Társulás megszűnése 

 

43.) A Társulásból a Társulásban résztvevő bármely Tag – kizárólagos hatáskörében 

minősített többséggel hozott – határozata alapján kiléphet, amennyiben minden projekt 

- amelyben a Tag részt vett – befejeződött, annak elszámolása megtörtént és a kilépés a 

fenntartási időszakra vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.  

 

A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően 

(várakozási idő) kell a Taggyűlésnek írásban bejelenteni. A Társulásból kilépni az 

Mötv. 89. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az abban biztosítottak alapján nem 

kizárólag a naptári év utolsó napjával lehet, hanem a hat hónapos várakozási idő 

leteltét követően bármikor, a kilépni kívánó önkormányzat döntése szerinti időpontban, 

ennek hiányában a várakozási idő lejártát követő első nappal. 

 

 A Tagok tudomásul veszik, hogy ezzel a jogukkal az egyes pályázatok benyújtását 

követően a pályázat elbírálásáig nem élhetnek. 

 

44.) A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozattal a határozathozatal napjával fontos 

okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt 

kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 

 

 Fontos oknak minősül: 

- A Tag a megállapított pénzügyi hozzájárulást 2 alkalommal felszólítás ellenére, annak 

kézhezvételét követő 30 napon belül sem fizeti meg. 

- A Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint előzetes 

egyeztetésnek nem tesz eleget. 

 

45.) A Társulási tagság megszűnik továbbá, 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

- ha a Társulás megszűnését kimondja és azt a társult Tagok kizárólagos hatáskörükben 

hozott minősített többségű határozatukkal megerősítik. 

 

46.) A Tag részéről nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a Tag, ha visszatérítendő 

támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

 

47.) A Társulás megszűnik az Mötv. 91. §-ában foglalt esetekben. 

 

48.) A Társulásból történő kilépés, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt 

vagyonnal el kell számolni. A bevitt vagyon kiadására a Társulás tagja csak akkor tarthat 



igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, egyéb esetben a Társulás 

volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

A kilépő Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik a 

kilépésével a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét 

és közvetlen károkért, többletköltségekért. 

Ezen felelősséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden kilépéssel összefüggő 

kárra, többletköltségre vonatkoztatják. (Ideértendő többek között a beruházás átalakítása, 

módosított tervek-, szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, 

beruházás elhúzódása, stb.) 

 

Minden Tag a Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulását adja, hogy kilépése esetén 

a tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából 

közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelő teljes kár, illetve kártalanítás 

összege. 

 

A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt 

évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás 

további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján 

– használati díj illeti meg. 

 

49.) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont 

a Tagok a Társulás időtartama alatt a vagyongyarapodás érdekében teljesített 

hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének 

betudásával kell felosztani. 

 

50.) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

 

51.) A felosztás elvei a következők: 

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 

arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor a 

Tagot. 

 

52.) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 

veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 

 

53.) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során 

a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott 

fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a 

közfeladat ellátását biztosítja. 

 

54.) A Tagok a közös tulajdon megszüntetéséig történő elszámolásig a közfeladatok ellátása 

érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog 

rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a 

használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

VIII. 

A TÁRSULÁS SZERVEI 

 



55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöke, a Társulás Alelnöke, a Társulás 

Bizottságai. 

 

A Taggyűlés 

 

56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok képviselő-testületei által delegált 

személyekből álló társulási tanács (továbbiakban: Taggyűlés).  

 

 A Taggyűlés dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által átruházott 

önkormányzati feladat-és hatáskörökben.  

 

A Társulás Elnöksége 

 

57.) Törölve! 

 

Társulás Elnöke 

 

58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és a Közbeszerzési Bizottság elnöke is) a 

Taggyűlés az önkormányzati képviselői minőségben delegált tagjai sorából választja 

meg. Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

 

 A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és a Közbeszerzési Bizottság ülésén az elnöki 

teendőket külön meghatalmazás nélkül a Társulás Alelnöke látja el. 

 

 Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

58/A.) Az Elnök a Taggyűlések közötti időszakban – a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozó ügyek kivételével – a Társulás nevében eljár, az Mötv. és a Társulás Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével. 

 

Társulás Alelnöke 

 

59.) A Taggyűlés az önkormányzati képviselői minőségben delegált tagjai sorából Alelnököt 

választ. Az Alelnök személyére az Elnök tehet javaslatot. A Társulás Alelnökének 

megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

 

Társulás Bizottságai 

 

60.) A Taggyűlés 5 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a 

Taggyűlés egyszerű többséggel választja meg, amelynek legalább 3 fő tagját a 

Taggyűlés tagjai sorából kell megválasztani. A Pénzügyi Bizottság elnökét a Taggyűlés 

választja meg, a Társulás tagjai közül. 

 

60/A.) A Közbeszerzési Bizottság ellátja a közbeszerzésekről szóló törvényben az 

Ajánlatkérőhöz, valamint az Eljárást lezáró döntést meghozó szervhez rendelt 

feladatokat, a közbeszerzési törvényben, valamint a Társulás Közbeszerzési 

Szabályzatában meghatározott rendelkezések szerint. 

A Közbeszerzési Bizottság 5 tagú. 

A Bizottság tagjait és elnökét a Taggyűlés tagjai sorából egyszerű többségű szavazatával 

választja meg. 



 

61.) A Taggyűlés a Tagok sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának 

előkészítésére és végrehajtására Eseti Munkabizottságot hozhat létre. 

 Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Taggyűlés határozza meg, 

tagjaira bármely Tag javaslatot tehet. Az Eseti Munkabizottság elnöki feladatait csak a Tagok 

sorából e feladatra megválasztott Tag láthatja el, aki az Eseti Munkabizottság véleményéről 

és javaslatáról a Társulás Elnökét és a többi Tagot írásban tájékoztatja. 

 

A Taggyűlés munkaszervezete 

62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) az 

Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. § (4) bekezdése alapján. 

 

IX. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

 

63.) A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban kell megállapítani. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a 

Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. 

 

A Taggyűlés működése 

 

64.) A Taggyűlés üléseit szükség szerint, de minimum évente 2 alkalommal tartja. A 

Taggyűlés üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és 

vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig a korelnök vezeti. 

 

A Taggyűlés ülését össze kell hívni: 

a.) a Taggyűlés által meghatározott időpontban, 

b.) a Taggyűlés tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, 

c.) a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 

 

65.) A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező 

képviselő jelen van. A Taggyűlés döntéseit határozattal hozza. 

 A Taggyűlés határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos 

sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 

 

…/….. év (… hónap…nap) TGy. számú határozat 

 

66.) A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A Taggyűlésen minden tagnak 

egy és egyenlő szavazata van. Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által 

meghatalmazott helyettes képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleggel, legalább 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott útján lehet. 

 

67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 

 

68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

eléri a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának a felét (minősített többség). 

 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  

b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  

c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 



d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  

e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  

f.) tag kizárásához. 

Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  

 

69.) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 68.) pontban foglaltakon kívül: 

a.) a Társulás Elnökének, Alelnökének, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbeszerzési 

Bizottság tagjainak megválasztása; 

b.) Eseti Munkabizottság létrehozása, tagjainak megválasztása; 

c.) a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak 

az elfogadása; 

d.) a költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése; 

e.) gazdasági társaságban való részvétel; 

f.) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása; 

g.) a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása; 

h.) ingatlan, ingó vagyon vásárlása, eladása, megterhelése az SZMSZ-ben 

meghatározott értékhatár felett; 

i.) kötelezettségvállalás az SZMSZ-ben meghatározott értékhatár felett; 

j.) egyéb, az SZMSZ-ben meghatározott esetekben. 

 

70.) Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy 

ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újratárgyalható. 

 Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi vagy többségi 

blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult Tagok, 

települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek. 

 

71.) A Taggyűlés üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 

jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet a Társulás Elnöke és a Munkaszervezet vezetője írja alá. A 

jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei 

Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

72.) A Taggyűlés ülései nyilvánosak, a zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra vonatkozóan 

az Mötv. rendelkezései irányadóak. 

 

A Társulás Elnökségének működése 

 

73.) Törölve! 

 

74.) Törölve! 

 

75.) Törölve! 

 

76.) Törölve! 

 

77.) Törölve!  

 

78.) Törölve! 

 

79.) Törölve! 

 



A Társulás más szerveinek működése 

 

80.) A Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntései határozatok. 

 A Bizottság tagjainak egy és egyenlő szavazata van. A határozat elfogadásához a 

jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges. 

 A Bizottság üléseit elnöke hívja össze. A Bizottság összehívását a Bizottság bármely tagja 

a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 

 A bizottság üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 

jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és a bizottsági tagok által aláírásra választott bizottsági 

tag írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés 

Megyei Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

Az Bizottság ülései nyilvánosak, a zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra vonatkozóan 

az Mötv. rendelkezései irányadóak. 

 

81.) A Pénzügyi Bizottság kiemelt feladata a Társulás tevékenységének, a gazdálkodás 

szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetés felügyelete. 

 

82.) A Pénzügyi Bizottság továbbá: 

a.) beszámoltatja a projektkészítő és -végrehajtó szervezetet, tapasztalatairól tájékoztatja 

az Elnököt, igény esetén a Taggyűlést; 

b.) bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a 

hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, 

személyek felé; 

c.) a Társulás Elnöke, mint végrehajtó szerv és a projekt szerinti szakértő szervezet 

által végzett feladatok eredményének és minőségét ellenőrzi; 

d.) az ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást ellenőrzi; 

e.) a projekt szerinti tervezet éves beszámolóját előzetesen véleményezi; 

f.) a Taggyűlés elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat, költségvetési tervezeteket 

megvizsgálja, a vizsgálat eredményéről beszámolót készít; 

g.) a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérhet; 

h.) az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat lát el. 

 

83.) A Pénzügyi Bizottság köteles közvetlenül a Tagoknak írásbeli észrevételben jelezni, ha 

jogszabályba ütköző, illetve a Tagok érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal, 

ennek elmulasztása esetén felelősséggel tartozik. 

 

83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben 

 megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárok 

felett az ajánlati-, ajánlattételi felhívás tartalmát, az ajánlattevők alkalmassági 

feltételeit, az ajánlatok érvényességi szempontjait, az értékelés és elbírálás elveit, 

 dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatalmazza a Társulás 

elnökét a szerződések aláírására; 

 meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbeszerzésekről szóló 

törvény 114. § (9) bekezdése szerinti értékhatárokat meg nem haladó 

beszerezések esetében az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők körét, 

 meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és 

szolgáltatás megrendelésre a közbeszerzési törvény 117. § (1) bekezdésében 

foglaltak alkalmazása esetén az eljárási szabályokat. 

 dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt 

szervezettől eltérő szervezet megbízásáról, 



 jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges módosításokat 

átvezeti azon, illetve jóváhagyja a statisztikai összegzést. 

 

84.) Törölve! 

X. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

A Társulás tagjának jogai 

 

85.) A Társulás tagja: 

a.) részt vehet a Társulás szerveinek ülésén, rendezvényein, közreműködhet 

tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 

b.) választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

c.) teljes joggal képviseli az önkormányzata érdekeit. 

d.) igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

e.) igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült Tagok szakértelmét, 

tapasztalatait és információit. 

f.) igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

g.) igénybe veheti a Társulás és a Tagok által megállapított és biztosított 

kedvezményeket. 

h.) javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben. 

i.) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 

szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre 

a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 

j.) részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

 

A Társulás tagjainak kötelességei 

 

86.) A Társulás tagja köteles: 

a.) a Társulási Megállapodást és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát 

betartani. 

b.) rendszeresen részt venni a tagságával működő társulási szervek ülésén, munkájában, 

elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

c.) a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni. 

d.) a Taggyűlés és annak szervei döntéseit végrehajtani. 

e.) a Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 

adatok és információkat továbbítani a Társuláshoz. 

f.) a befizetéseket teljesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetőség szerint gyarapítani. 

g.) a magatartásával a Társulásnak okozott kárt, többletköltséget megfizetni. 

 

XI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

87.) Jelen Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként 

jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. 

 

88.) Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen Társulási Megállapodás valamely rendelkezése 

jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi 

– fentiekkel nem érintett – része teljes hatályában fennmarad. 

 



89.) A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy állami cél- (címzett-) és Kohéziós 

támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz 

igényelhető. 

 

90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között  

– szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

 

91.) Tagok rögzítik, hogy e szerződésnél alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó 

jogszabályokat. 

 

92.) Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós előírások 

mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben felsorolt jogszabályok és a Társulási 

Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat által nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók. 

 

93.) Jelen Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások elfogadását jelenti a 

Társulási Megállapodás aláírása, mely egyben a Tagok részéről felelősségvállaló, 

elfogadó nyilatkozat is, és ezek a Tagok megállapodása alapján önállóan – hiteles kivonat 

formájában – akár pontonként kivonatolva is szükség szerint felhasználható. 

 

94.) A fentiek szerint ezen szerződést – az 1. sz. mellékletben feltüntetett aláírási íveken – 

Tagok 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Orosháza, 2017. ………… 

 



Záradék: 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező 

rendelkezésként: 

Sorsz. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: 
Eredeti szöveget jóváhagyó 

határozat száma: 

Egységes szerkezetbe foglalt 

szöveget jóváhagyó határozat 

száma 

1. 1 Almáskamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2005. (X.24.) Kt.h.  

2.  Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2006. (III. 16.) Kt.h.  

3.  Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2007. (VIII. 28.) Kt.h.  

4.  Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2005. (XI.30.) Kt.h.  

5.  Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2005. (X.27.) Kt.h.  

6.  Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2005. (XII.15.) Kt.h.  

7.  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 21/2006. (I.26.) Közgy.h.  

8.  Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2005. (XI.14.) Kt.h.  

9.  Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 
179/2005. (X.26.) Kt.h. 

 

10.  Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2007. (IX. 07.) Kt. h.  

11.  Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2005. (X.21.) Kt.h.  

12.  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 108/14/2005. (XII.19.) Kt.h.  

13.  Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2008. (IX.12.) Öv. h.  

14.  Csanádalberti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2006. (III. 16.) Kt. h.  

15.  Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2005. (X.24.) Kt.h.  



16.  Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 206/2005(X.25.) Kt.h.  

17.  Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2005. (X.25.) Kt.h.  

18.  Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2005. (XI.30.) Kt.h.  

19.  Derekegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2005. (X.27.) Kt.h.  

20.  Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2005. (X.27.) Kt.h.  

21.  Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 228/2005. (XI.29.) Kt.h.  

22.  Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 
235/2005. (XI.9.) Kt.h. 

 

23.  Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2006. (II.23.) Kt.h.  

24.  Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2007. (VIII.30) Kt. h.  

25.  Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 270/2005. (XI.7.) Kt.h.  

26.  Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2005. (X.28.) Kt.h.  

27.  Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő- testülete 104/2005. (X.18.) Ö.h.  

28.  Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2007. (V. 31.) Kt. h.  

29.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 226/2005. (XI.30.) Kt.h.  

30.  Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2005. (IX.26.) Kt.h.  

31.  Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2006. (II.13.) Kt.h.  

32.  Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2006. (II.23.) Ö.h.  

33.  Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2006. (II.27.) Kt.h.  

34.  Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2007. (VI.13.) Kt. h.  



35.  Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2005. (XI.28.) Kt.h.  

36.  Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2005. (X.27.) Kt.h.  

37.  Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2005 (X.27.) Kt.h.  

38.  Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/44/2005. (X.26.) Kt.h.  

39.  Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2006. (02. 13.) Kt. h.  

40.  Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2007. (X. 09.) Kt. h.  

41.  Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2005. (X.27.) Kt.h.  

42.  Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2005. (X.28.) Kt.h.  

43.  Kisdombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 274/2005. (XII.29) Kdkt.h.  

44.  Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
76/2008. (VIII.20.) Kt. h. 

 

45.  Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2005. (XI.24.) Kt.h.  

46.  Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2005. (XII.7.) Kt.h.  

47.  Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2005. (XI.29.) Kt.h.  

48.  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2005(XII.30.)Kt.h.  

49.  Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2005. (X.13.) Kt.h.  

50.  Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2007. (X.29.) Kt. h.  

51.  Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
416/2007. (VII: 31.) Kt. h. 

 

52.  Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2007. (IV. 26.) Kt. h.  



53.  Magyardombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2008. (VIII.30.) MdKt.  

54.  Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2007. (V. 30.) MÖKT. h.  

55.  Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2007. (V. 30.) Kt. h.  

56.  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 139/2005. (XII.20.) Kt.h.  

57.  Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 292/2005. (X.25.) Kt.h.  

58.  Méhkerék Község Román Kisebbségi Települési 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
140/2005. (X.27.) Kt.h. 

 

59.  Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2013. (I. 28) Kt.h.  

60.  Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2006. (I.24.) Kt.h.  

61.  Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 248/2008. (IX.16.) Kt. h.  

62.  Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 240/2005. (X.13.) Kt.h.  

63.  Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2005. (XI.21.) Kt.h.  

64.  Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2005. (X.6.) Kt.h.  

65.  Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2008. (IX.18.) Kt. h.  

66.  Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2007. (XI. 4.) Kt. h.  

67.  Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 
93/2005. (X.12.) Kt.h. 

 

68.  Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2005. (XI.17.) Kt.h.  

69.  Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2005. (XI.24.) Kt.h.  

70.  Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2007. (V. 22.) Kt. h.  



71.  Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2005. (X.12.) Kt.h.  

72.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2005. (X.27.) Kt.h.  

73.  Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2005. (X.24.) Kt.h.  

74.  Pitvaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2007. (IX. 13.) Kt. h.  

75.  Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2005. (X.27.) Kt.h.  

76.  
Pusztaottlaka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2016. (III. 9.) Kt.h. és 

24/2017. (II.24.) Kt.h. 

 

77.  Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 281/2005. (X.27.) Kt.h.  

78.  Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 271/2005. (XI.24.) Kt.h.  

79.  Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2005. (X.21.) Kt.h.  

80.  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2005. (XII.19.) Kt.h.  

81.  Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2005. (X.27.) Kt.h.  

82.  Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2005. (X.26.) Kt.h.  

83.  Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 214/2005. (XI.18.) Kt.h.  

84.  Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2005. (XII.12.) Kt.h.  

85.  Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2005. (X.27.) Kt.h.  

86.  Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 249/2005. (X.24.) Kt.h.  

87.  Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2005.(X.27.) Kt.h.  

88.  Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2006. (II.14.) Kt.h.  

89.  Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2005. (XII.19.) Kt.h.  



90.  Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2005. (XI.28.) Kt.h.  

91.  Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2005. (XII.22.) KT.h.  

 

 



1. számú melléklet 

A Társulási Megállapodást a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete 

nevében aláírásával látta el: 

 

Sor- 

szám Települési önkormányzat képviselő-testülete  

1.  Almáskamarás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

2.  Ambrózfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

3.  Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

4.  Árpádhalom Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

5.  Battonya Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

6.  Békés Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

7.  Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8.  Békéssámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

9.  Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

10.  Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

11.  Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

12.  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

13.  Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

14.  Csanádalberti Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

15.  Csanádapáca Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

16.  Csanádpalota Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

17.  Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
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18.  Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

19.  Derekegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

 

20.  Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

21.  Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

22.  Dombegyház Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

23.  Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

24.  Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

25.  
Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

26.  Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

27.  Fábiánsebestyén Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

28.  Földeák Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

29.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

30.  Gádoros Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

 

31.  Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

32.  Geszt Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

33.  Gyula Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

34.  Hunya Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

35.  Kamut Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

36.  Kardos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

37.  Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
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38.  Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

39.  Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

40.  Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

41.  Kevermes Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

42.  Királyhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

43.  Kisdombegyház Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

44.  Körösnagyharsány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

45.  Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

46.  Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

47.  Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

48.  Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

49.  Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

50.  Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

51.  Magyarbánhegyes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

52.  Magyarcsanád Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

53.  Magyardombegyház Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

54.  Makó Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

55.  Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

56.  Medgyesbodzás Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

57.  Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 



 86 

58.  Méhkerék Község Román Kisebbségi 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

59.  Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

60.  Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

61.  Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

62.  Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

63.  Murony Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

64.  Nagybánhegyes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

65.  Nagykamarás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

66.  Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

67.  Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
 

68.  Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
 

69.  Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

70.  Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

71.  Okány Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

72.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

73.  Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

74.  Pitvaros Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

75.  Pusztaföldvár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

76.  Pusztaottlaka Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

77.  Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
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78.  Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
 

79.  Szabadkígyós Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

80.  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

81.  Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

82.  Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

83.  Szentes Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

84.  Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

85.  Telekgerendás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
 

86.  Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

87.  Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

88.  Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

89.  Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

90.  Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

91.  Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-

Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét 

képező tartalommal. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 

 

Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet részére 2017. március 31. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

 

Melléklet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 78/2017. (III.28.) határozatához 
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A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK  

 

 

7. 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: 

 

1. A Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. pontja helyébe 

az alábbi szöveg kerül: 

      „A Társulás székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.” 

 

2. A Megállapodás 3. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás melléklete 

lép. 

 

3. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

fennmaradnak. 

 

4. Jelen módosítás 2017. április 7. napján lép hatályba. 

 

5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Mezőkovácsháza, 2017. március 10. 

Aláírás külön íven 

 

Záradék: 

 

A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal 

hagyták jóvá: 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 

Almáskamarás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Battonya Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  

Dombegyház Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
 

Dombiratos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
 

Kaszaper Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
 

Kevermes Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
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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 
 



 Melléklet 

 

 

Elnök: Varga Gusztáv Mezőkovácsháza város polgármestere 

 

 

Alelnökök:   dr. Nagy Béla György Medgyesegyháza város polgármestere 

Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka település polgármestere 

 

 

 

Pénzügyi Bizottság:  

 

Elnök: Pelle István  Nagykamarás település polgármestere 

 

Tagok: Lantos Zoltán Kevermes település polgármestere 

 Süli Ernő Kunágota település polgármestere 

 

Baukó Lászlóné külsős tag 

 

 

Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság: 

 

Elnök: Marjai János Battonya város polgármestere 

 

Tagok: Mazán Attila Almáskamarás település polgármestere 

 Farkas Sándor Nagybánhegyes település polgármestere 

 

 Bontovics Krisztián külsős tag 

 

 

Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: 

 

Elnök: Csürhés István Kaszaper település polgármestere 

 

Tagok: Dr Varga Lajos Dombegyház település polgármestere 

 Magyar Zsolt István Kisdombegyház település polgármestere 

 

 Szél Adrián külsős tag 

79/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-

Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét 

képező tartalommal. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 

 

Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet részére 2017. március 31. 

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

sk. 

      polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Simonka Jánosné jkv. vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 78/2017. (III.28.) határozatához 

 

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK  

 

 

7. 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: 

 

1. A Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. pontja helyébe 

az alábbi szöveg kerül: 

      „A Társulás székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.” 

 

2. A Megállapodás 3. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás melléklete 

lép. 

 

3. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

fennmaradnak. 

 

4. Jelen módosítás 2017. április 7. napján lép hatályba. 
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5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Mezőkovácsháza, 2017. március 10. 

Aláírás külön íven 

 

Záradék: 

 

A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal 

hagyták jóvá: 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 

Almáskamarás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Battonya Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  

Dombegyház Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
 

Dombiratos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
 

Kaszaper Község Önkormányzatának  

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 
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Végegyháza Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
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 Melléklet 

 

 

Elnök: Varga Gusztáv Mezőkovácsháza város polgármestere 

 

 

Alelnökök:   dr. Nagy Béla György Medgyesegyháza város polgármestere 

Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka település polgármestere 

 

 

 

Pénzügyi Bizottság:  

 

Elnök: Pelle István  Nagykamarás település polgármestere 

 

Tagok: Lantos Zoltán Kevermes település polgármestere 

 Süli Ernő Kunágota település polgármestere 

 

Baukó Lászlóné külsős tag 

 

 

Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság: 

 

Elnök: Marjai János Battonya város polgármestere 

 

Tagok: Mazán Attila Almáskamarás település polgármestere 

 Farkas Sándor Nagybánhegyes település polgármestere 

 

 Bontovics Krisztián külsős tag 

 

 

Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: 

 

Elnök: Csürhés István Kaszaper település polgármestere 

 

Tagok: Dr Varga Lajos Dombegyház település polgármestere 

 Magyar Zsolt István Kisdombegyház település polgármestere 

 

 Szél Adrián külsős tag 
 

80/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal közötti 

„Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosításá”-t. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás-

módosítás aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 
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Határidő: azonnal 

 

81/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83-84. §-ai alapján ingatlantulajdonosként 

támogatja a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményi átszervezését, amely szerint a 

Schéner Mihály Általános Iskola alapdokumentumába bekerül a tanuszodai szolgáltatás.  

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a képviselő-testületi döntés Békéscsabai 

Tankerületi Központ részére történő megküldésére és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2017. április 12. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

82/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte, felmérte a magyar – 

román határon 2017-ben megnyitott ideiglenes átkelőhelyek jelentőségét, azok kapcsolódását 

a hazai és nemzetközi közúthálózathoz, azok jelenlegi és várható társadalmi-, és gazdasági 

hatásait.  

A Képviselő-testület tisztelettel felkéri a döntés-előkészítőket és döntéshozókat, hogy 

elsődlegesen támogassák – Medgyesegyháza Városra és a Dél-békési Kistérségre gyakorolt 

kedvező hatására és a történelmi előzményekre  figyelemmel – a Dombegyház – Variasu Mic 

(Kisvarjas) közötti ideiglenes határátkelő végleges, állandó határ-átkelőhellyé  fejlesztését, 

annak végleges megnyitását. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

83/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

jóváhagyja az EFOP-2.2.2-17 azonosítószámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című projektet érintő 

nemleges konzorciumi megállapodásra vonatkozó nyilatkozatot. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

84/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 
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taggyűlésének, hogy a társaság, valamint Kaszaper Község Önkormányzata között 

2014. április 30. napján létrejött, közműves ivóvízellátással, a közműves szennyvízelvezetéssel 

és szennyvíztisztítással kapcsolatos vízi-közmű szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó 

bérleti üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel, 2017. december 31. napi hatállyal 

megszüntesse a jelen határozat mellékletét képző megállapodásban foglaltaknak megfelelően, 

egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket képviselje. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 

 

 

Melléklet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2017. (III.28.) határozatához 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

mely létrejött 

Kaszaper Község Önkormányzata  

(5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., adószám: 15725204-2-04, törzsszám: 725206)  

ellátásért felelős  

és  

Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(5700 Gyula, Szent László u. 16. cégjegyzékszám: 04 09 003599, adószám: 11056218-2-04) 

üzemeltető  

között az alábbiak szerint. 

 

Az ellátásért felelős és az üzemeltető 2014. április 30. napján határozott időre (15 év) bérleti 

üzemeltetési szerződést kötöttek a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetéssel 

és szennyvíztisztítással kapcsolatos vízi-közmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 

 

1. A felek megállapodnak, hogy a fent írt üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel 2017. 

december 31. napjával megszüntetik. 

 

Az ellátásért felelős megteszi a jogszabályban írt intézkedéseket az új üzemeltető 

kiválasztására, s erről a jelenlegi üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatja, különös tekintettel az 

ellátásért felelős üzemeltetési egységében foglalkoztatottak munkaviszonyának megszüntetése 

tárgyában. 

 

2. Az ellátásért felelős az üzemeltetési szerződés megkötésekor tagja volt az üzemeltetőnek, 

100.000.- (egyszázezer) Ft névértékű üzletrésszel rendelkezett. Az üzletrész jelenlegi 

tulajdonosa a KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., cégjegyzékszám: 04-09- 

007141, adószám: 13766762-2-04), amely az ellátásért felelős egyszemélyes társasága. 

 

Az ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy alapítóként meghozza azokat a 

határozatokat, mely alapján a KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felajánlja megvásárlásra a Gyulai Közüzemi 
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Nonprofit Kft-ben meglévő egész üzletrészét - a társaságban fennálló esetleges 

kötelezettségeken kívül – per-, teher- és igénymentesen Gyula Város Önkormányzatának a 

névértékkel megegyező vételáron.  

 

Az ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy az elfogadásra kerülő eladási ajánlat 

alapján alapítóként meghozza azokat a határozatokat, amely szükséges az üzletrész adásvételi 

szerződés megkötéséhez. 

 

3. A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő szerződés 2. sz. 

melléklet VI. pontja alapján az üzemeltető „kiegészítés befizetése” jogcímén 2015. évre 

10.898.827.- (tízmillió nyolcszázkilencvennyolcezer nyolcszázhuszonhét) Ft, 2016. évre még 

nem számszerűsített követelést érvényesít. A 2016. évre érvényesíteni kívánt összeg 

meghatározására a 2016. évi mérleg elfogadása után kerülhet sor. Az üzemeltető a bérleti-

üzemeltetési jogviszony megszűnéséig felmerülő igényét is érvényesíti az ellátásért felelőssel 

szemben. A követeléseket az ellátásért felelős vitatja. A 2015. évre érvényesített összeg 

vonatkozásában az üzemeltető fizetési meghagyást kezdeményezett, melynek az ellátásért 

felelős ellentmondott.  

 

A felek megállapodnak, hogy a „kiegészítés befizetése” jogcímen támasztott és minden más 

felmerülő követelésről az egyeztetéseket tovább folytatják. Az e tárgyban fennálló jogviták a 

megállapodás 1. és 2. pontjában írtak hatályát nem korlátozzák.   

 

4. A felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnésének bejelentésében, a tevékenységnek 

az új üzemeltetőnek való átadásában, s minden más szükséges intézkedés megtételében 

együttműködnek, s rendszeresen tájékoztatják egymást. 

5. Jelen megállapodás keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. továbbá a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

6. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitáikat békés úton próbálják rendezni. 

7. Jelen megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Kaszaper, 2017. …………….  Gyula, 2017……….. 

 

 

 

  

_______________________________  ______________________________ 

Kaszaper Község Önkormányzata  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

képviseletében  képviseletében 

Csürhés István  Daróczi László 

polgármester  ügyvezető 
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85/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 

taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítsa: 

 

A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes Község 

Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

 

„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 

képviselő: vezető tisztségviselő 

Cg.04-09-002549” 

 

A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község Önkormányzatára 

vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság       

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 

képviselő: vezető tisztségviselő 

Cg.04-09-007141” 

 

A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésében a „Nagybánhegyes Község 

Önkormányzata törzsbetétje” szövegrész helyébe a „Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság törzsbetétje” szöveg lép. 

 

A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésében a „Kaszaper Község Önkormányzata 

törzsbetétje” szövegrész helyébe a „KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje” szöveg lép. 

 

A társasági szerződés 7./ pontjának második bekezdésében a „melynek mértéke 85%” 

szövegrész helyébe a „melynek mértéke 82 %” szöveg lép. 

 

A társasági szerződés 7./ pontjának harmadik bekezdésében foglalt rendelkezései törlésre 

kerülnek és helyükbe a következő rendelkezés lép:  

 

„Az alapító tagok a pénzbeli hozzájárulásaikat, mint törzsbetéteiket a társaság bankszámlájára 

átutalással már megfizették.” 

 

A társasági szerződés 7./ pontja negyedik bekezdésének első mondata az alábbi mondatrésszel 

egészül ki: 

 

„akként, hogy a tagok felhasználói egyenértéket minden év május hó 31. napjáig 

felülvizsgálják.” 

 

A társasági szerződés 7./ pontjának negyedik bekezdése – annak első mondatát követően – a 

következő mondattal egészül ki:  

 

„A társaság ellátási területén a felhasználói egyenérték: 173.389” 
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A társasági szerződés 7./ pontjának ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések törlésre 

kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„Gyula Város Önkormányzata      140.308 db 

Kondoros Város Önkormányzata      11.909 db 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata     9.356 db 

Végegyháza Község Önkormányzata      1.005 db 

Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   0 db 

KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság     0 db 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata     4.003 db 

Újkígyós Város Önkormányzata      4.686 db 

       Mindösszesen:  171.267 db” 

 

A társasági szerződés 7./ pontja hatodik bekezdésének első mondatában a „161.764 db” 

szövegrész helyébe a „171.267 db” szövegrész kerül. 

 

A társasági szerződés 7./ pontjának hetedik bekezdésében foglalt rendelkezései törlésre 

kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„Gyula Város Önkormányzata     140.308 db  82 % 

Kondoros Város Önkormányzata     11.909 db  7 % 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata    9.356 db  5,5 % 

Végegyháza Község Önkormányzata     1.005 db  0,5 % 

Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  0 db   0 % 

KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság    0 db   0 % 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata    4.003 db  2,5 % 

Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje    4.686 db  2,5 

%” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 

képviselje. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Simonka Jánosné jkv. vez. 
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86/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a 

Medgyesegyháza, Fáy András u. 81. szám alatti 1601/16. hrsz.-ú, a Medgyesegyháza, Fáy 

András u. 85. szám alatti 1601/18. hrsz.-ú, a Medgyesegyháza, Fáy András u. 89. szám alatti 

1601/20. hrsz.-ú, valamint a Medgyesegyháza, Fáy András u. 93. szám alatti 1601/22. hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok és azok közvetlen környezetének kiemelt fejlesztési 

területté történő nyilvánításához.  

 

Az ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása az „Intézményi ellátásról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-

2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást beruházás megvalósítása miatt indokolt.  

 

A fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. 

§ (1) alapján a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását kezdeményezze az illetékes 

hatóságoknál.  

 

 

dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 
 

87/2017. (III. 28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési stratégiák és 

koncepciók, valamint a településrendezési eszközökhöz kapcsolódó Partnerségi Terv 

vonatkozásában az alábbi bizottságokba az alábbi tagokat delegálja: 

 

 Irányító Bizottság 

Bizottsági tag neve Bizottsági tag beosztása 

dr. Nagy Béla György polgármester 

Sütő Mária Márta alpolgármester 

dr. Kormányos László jegyző 

Dusik János pénzügyi és gazdasági bizottság 

elnöke 

Farkas Gyula szociális és oktatási bizottság elnöke 

  

Önkormányzati bizottság 

Bizottsági tag neve Bizottsági tag beosztása 

 Szikora Gergő műszaki- és településüzemeltetési 

ügyintéző 

dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Balla László műszaki ügyintéző 

  

Helyi Egyeztető Bizottság 

Bizottsági tag neve Bizottsági tag beosztása 

 Szabó Györgyné civil-esélyegyenlőség 

 Király Gyöngyi civil-társadalmi együttműködés 

 Balogné Süli Beáta civil-társadalmi együttműködés 
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 Gácsér Béláné intézmény-oktatás 

 Rusz István intézmény-kultúra, sport, turisztika 

 Kémenes Csaba civil-vallás 

  civil-vallás 

 Lipták László gazdaság 

 Göcző Mátyás gazdaság - kis-és középvállalkozások 

 Lehoczki János gazdaság - kis-és középvállalkozások 

 

A képviselő-testület az Önkormányzati Bizottságból Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 

csoportvezetőt jelöli ki városi koordinátornak. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

 

89/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza közrendjéről, 

közbiztonságáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György 
 

90/2017. (IV.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 

Határidő: azonnal 
 

91/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott véleménynyilvánításra felhatalmazott szerv 

egyetért Vermes Rita jelenlegi intézményvezető további 5 évre történő intézményvezetői 

kinevezésével a medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolában.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az érintettek 

kiértesítésére.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

92/2017. (IV.25.) Kt. határozat 



 102 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési maradványát 128.446.429 Ft összegben 

állapítja meg, ebből 120.358.901 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 8.087.528 Ft szabad 

költségvetési maradvány. 

 

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2016. évi 

költségvetési maradványt: 

 

Intézmény neve Megnevezés Összeg 

forintban 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

2016.évi költségvetési maradványa 
127.683.096 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
120.358.901 

 2017. évi eredeti költségvetésbe beépítve 120.358.901 

 Alaptevékenység szabad maradványa 7.324.195 

 ebből  

Tartalékba helyezve 

Személyi juttatások előirányzatának 

emelése 

Munkaadói járulékok előirányzatának 

emelése 

 

4.884.195 

2.000.000 

440.000 

   

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

2016. évi költségvetési maradványa 
458.334 

 Alaptevékenység szabad maradványa 458.334 

 ebből  

Személyi juttatások előirányzatának 

emelése 

Munkaadói járulékok előirányzatának 

emelése 

376.000 

82.334 

   

Medgyesegyházi 

Gondozási Központ 

2016. évi költségvetési maradványa 
304.999 

 Alaptevékenység szabad maradványa 304.999 

 ebből  

Személyi juttatások előirányzatának 

emelése 

Munkaadói járulékok előirányzatának 

emelése 

250.000 

54.999 

   

 

 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

Határidő: azonnal 
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dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 
 

93/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete összeférhetetlenség miatt kizárja a 

Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet a 75/2017. (III.28.) Kt. határozattal a 

medgyesegyházi civil szervezetek támogatására kiírt pályázati eljárásból. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
 

94/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi civil alap keretét 

550 000 Ft-tal megemeli, a 2017. évi tartalékkeret terhére.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítésére.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 
 

95/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi tartalékkeretből 250 

000 Ft összeget átcsoportosít a polgármesteri keret előirányzatába.   

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek – kivéve alapítványok - 

támogatására használja fel.   

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítésére.   

  

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 
 

96/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében a 

civil szervezetek támogatására elkülönített összegből   

 

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak  

Egyesülete működését              400 000 Ft összeggel, 

 

- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális 

Egyesület működését                          0 Ft összeggel,  
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- a Boldog Otthon Alapítvány működését                                         200 00 Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány működését                     300 000 Ft 

összeggel, 

 

- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete  

működését        150 000 Ft 

összeggel, 

 

- a Medgyesegyháza Sportegyesület működését                                3 500 000 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 
 

97/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesület vonatkozásában a benyújtott számlák birtokában elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

98/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli mérlegbeszámolóját 1 049 660 ezer forint 

eszköz-forrás főösszeggel, és a 158 821 ezer forint összegű adózott eredménnyel, valamint a 

2016. 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 
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99/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja, 

hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi 158 821 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 
 

100/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét 2 311 411 ezer forint 

bevételi, 2 232 058 ezer forint kiadási főösszeggel, 79 353 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 
 

101/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. 2017. évre vonatkozó összesen nettó 170 640 ezer forint beruházási tervét elfogadja, 

melyből nettó 84 200 ezer forint önkormányzati és nettó 86 440 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 
 

102/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Daróczi László 

ügyvezető igazgató és általános igazgató 2016. évi prémiumfeladatainak előzetes értékeléséről 

készített tájékoztatót és nem javasolja a Taggyűlés felé a kitűzött célfeladatok teljesítése után 

járó jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  
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Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

103/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a 2017. évben 4 havi bruttó juttatásnak 

(megbízási díj és munkabér együttes összege) megfelelő jutalom kerüljön megállapításra.  

 

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 
 

104/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője részére a 2017. évre vonatkozóan az alábbi célfeladatokat határozta meg: 

 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén 2017. évben a közszolgáltatói státusz 

megszűnése és a DAREH Bázis Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés okozta változások 

mellett a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

működésbiztonságának fenntartása.  

 

- A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellátási területén az ágazatokat érintő változások 

(kötelező minimálbér emelés, közszolgáltatói status megszűnése, új technológiák 

üzemeltetése stb.) mellett is, az üzem- és ellátásbiztonság megtartása.  

 

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 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 
 

105/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület (5940 Tótkomlós, Kossuth 16.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (5940 Tótkomlós, Kossuth 

16.)  50 000 Ft összeggel támogatja a 2017. évi költségvetés tartalék keret terhére.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

106/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiakról 

döntött: 

l. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Medgyesegyházi 

Ifjúsági Önkormányzat megalakítását. Az ifjúsági önkormányzat működésének 2017. 

szeptember l-jei megkezdéséhez a 2-5. pontban meghatározott előkészületeket rendeli el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításával, önálló 

önkormányzati rendelet megalkotásával vagy önkormányzati alapítású civil szervezetként 

működtetve jöhet-e létre az ifjúsági önkormányzat. Ezt követően a szükséges jogi 

előkészületeket tegye, és készítse elő az ifjúsági önkormányzat létrehozásához szükséges 

döntéseket. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítse elő az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását annak érdekében, hogy az 

biztosítson elkülönült keretet az ifjúsági önkormányzat működtetésére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Medgyesegyházán működő gyermek- és 

ifjúsági intézményekkel, szervezettekkel vegye fel a kapcsolatot, és kérje ki a véleményüket az 

ifjúsági önkormányzat belső működési rendjének kialakításához. 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy minden munkaterv szerinti rendes képviselő-

testületi ülésen adjon tájékoztatást a jelen határozat végrehajtásáról. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

107/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. június 1. napjától 2019. 

május 31. napjáig Mitykó Mihály 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93. szám alatti lakost jelöli 

ki. 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 kötelezettségvállaláshoz 

vagy utaláshoz a polgármester és pénzügyi vezető előzetes ellenjegyzését köteles megkérni.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződését 

aláírja.  
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Határidő: értelem szerint  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
 

108/2017. (IV.25.) 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 

 

 

melléklet a 108/2017. (IV.25.) Kt. határozathoz 

 

 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

GONDOZÁSI KÖZPONT 

SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A Szakmai Program I. Jogszabályi Hivatkozások című fejezetének felsorolásából 

törlésre kerül az alábbi hivatkozás: 

 A szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226./2006. (XI.20.) Korm. rendelet, 

 

helyére a következő hivatkozás kerül: 

 a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23. ) Kormányrendelet 

 

2. A Szakmai Program II. Az Intézmény alapvető adatai című fejezetében az Alapító 

okirat száma változik 

Alapító okirat, száma:    220-18/2016./Ált. 

3. A Szakmai Program II. Az Intézmény alapvető adatai című fejezetében az intézmény 

működési ill. ellátási területe felsorolásból törlésre kerül: 

 Gyermekjóléti Szolgáltatás működési területe: Medgyesegyháza, város 

közigazgatási területe 

4. A Szakmai Program III./4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS című fejezetének A 

FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI részéből törlésre kerül az alábbi mondat: 

Házi segítségnyújtást legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani, melynek időtartamát 

egyénre szabottan az intézményvezetője állapítja meg. 

5. A Szakmai Program III./4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS című fejezetének A 

FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI részéből a feladatellátás szakmai tartalma, gondozási 

tevékenységek felsorolása az alábbiakra változik: 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és  
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illemhelyiségben) 

- mosás 

- vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

- 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 hóeltakarítás és síkosságmentesítés 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 ápolása 

- körömápolás, bőrápolás 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)  

- mozgatás ágyban 

- decubitus megelőzés 

- felületi sebkezelés 

- sztómazsák cseréje 

- 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 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig) 

 

6. A Szakmai Program III./7. IDŐSEK OTTHONA című fejezetének A 

FELADATELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA alcím alatt a Térítési díj 

című szövegrész kiegészül az alábbiakkal: 
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Ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a 

térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, 

vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi 

térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a 

gyermek köteles. A díjkülönbözet megfizetésére irányuló megállapodást a Szakmai 

Program 2/7. számú melléklete tartalmazza. 

7. A Szakmai Program IV. PANASZKEZELÉS ÉRDEKVÉDELEM című fejezetében 

az ellátottjogi- és gyermekjogi képviselők adatai az alábbiakra változnak: 

Ellátott jogi képviselő: 

Név: Hőhn Ildikó 

Cím:  Integrált Jogvédelmi Szolgálat Dél- Alföldi Regionális Iroda 

 6727 Szeged Balfasor 19. 

Tel:, 06/20/48-99-581 

 e-mail.: ildiko.hohn@ijb.emmi.gov.hu 

 web: www.ijsz.hu 

Gyermekjogi képviselő:   

Név:    Vetési Csilla 

Levelezési cím:  5600 Békéscsaba Degré u. 59. 

Tel:,    06/20/48-99-626 

 e-mail.:   csilla.vetesi@ijb.emmi.gov.hu 

Fogadó óra: - minden hónap második csütörtök 13-15 óráig 

  

Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 

     5600 Békéscsaba Degré u. 59. 

- minden hónap első kedd 1300-tól 1200-ig 

     Integrált Jogvédelmi Szolgálat 5727 Szegd Balfasor 19.

   

 

8. A Szakmai Program VIII. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS című fejezetének 

első mondatában a  

„szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet” 

szövegrész helyébe a következő lép: 

 a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23. ) Kormányrendelet 

 

9. A Szakmai Program IX. INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZAKMAI 

INFORMÁCIÓK című fejezetében a  

Család –és Gyermekjóléti Szolgálat, a házi segítségnyújtás, és az Idősek Otthona rész 

a következőre módosul: 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Családsegítő –    szociális munkás   1 fő 

- gyermek-és ifjúságvédelmi 

szaktanácsadó pedagógus   

 1 fő 

Házi segítségnyújtás:  gondozó - szociális gondozó és ápoló  2 fő 

       - alapfokú végzettség   1 fő 

Idősek Otthona: 

vezető ápoló      1 fő- diplomás ápoló 

mentálhigiénés munkatárs/adminisztrátor  1 fő-OKJ 54 ápoló 

ápoló       9 fő, 

 ebből, 1 fő általános ápoló és asszisztens 

mailto:ildiko.hohn@ijb.emmi.gov.hu
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       8 fő szociális gondozó és ápoló 

takarító     3 fő 

mosónő    1 fő 

   orvos     1 fő, heti 4 órában 

 

10. A Szakmai Program 1. számú mellékletét képező Szervezeti ábra a következőre 

változik: 

1. számú melléklet 

Gondozási Központ, szervezeti ábra 

INTÉMÉNYVEZETŐ 

gyógypedagógus-pszichopedagógus 

 

 

Szakmai helyettes- szociális segítő 1 fő- általános szociális munkás, szociális szakvizsga 

 

 

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK    SZAKOSÍTOTT 

ELLÁTÁSOK 

 

1. Családsegítő Szolgálat     1. Idősek Otthona 

2. Gyermekjóléti Szolgálat      vezető ápoló 1 fő 

          diplomás ápoló

           

 mentálhigiénés munkatárs 1 fő 

2. /A. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat     OKJ 54 ápoló 

családsegítő  2 fő     ápoló-gondozó   9 fő 

- szociális munkás  

-gyermek-és ifjúságvédelmi szaktanácsadó pedagógus 

takarító  1 fő     szociális gondozó és ápoló  

3. Idősek Klubja      általános ápoló és asszisztens 

  

nappali ellátás vezető 1 fő    takarító   

 3 fő 

-általános szociális munkás  mosónő    1 fő 

gondozó 1 fő     adminisztrátor   1 fő 

-szociális gondozó és ápoló    érettségi 

gépjárművezető 1 fő 

 

1. Házi segítségnyújtás      

2. Egészségügyi alapellátások 

gondozó  4 fő   Fogászati ellátás  (vállalkozó útján) 

-szociális gondozó és ápoló   Védőnői Szolgálat - Védőnő   2 fő 

5. étkeztetés praxislabor- laborasszisztens megbízási 

szerződéses jogviszonyban  

szociális segítő   2 fő   háziorvosi ellátás-  
     

      (- vállalkozók  útján) 

-érettségi     hétvégi orvosi ügyelet (vállalkozó útján) 

-szociális ápoló és gondozó   
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6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A társult 18 település gondozói által, 

megbízási díjas jogviszonyban 

11. A Szakmai Program II. Megállapodások című mellékletében a házi segítségnyújtás 

alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó II./1.számú megállapodás 3. pontjának 

első mondata a következőre módosul: 

A szolgáltatás igénybevételét megelőzően elkészített gondozási szükséglet felmérés eredménye 

alapján az intézmény házi segítségnyújtás keretén belül az Ön részére biztosított szolgáltatás a 

következő: 

________________________________________ 

12. A megállapodásban a házi segítségnyújtás résztevékenységeire vonatkozó rész az 

alábbiakra módosul: 

A házi segítségnyújtás Ön részére biztosított tevékenységei és résztevékenységei (a nem 

biztosított szolgáltatást át kell húzni) 

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)  
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- - 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  

- - a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig)  

 

13. Szakmai Program II. Megállapodások című mellékletében szereplő 

valamennyi megállapodás személyes adatok kezeléséről szóló részében a 

„266/2006.(XI.20.) Korm. rendeletben” jogszabályi hivatkozás a következőre változik: 

…a 415/2015. (XII.23. ) Kormányrendeletben…. 

14. A szakmai program IV. számú Idősek Klubja Házirendje című 

mellékletének a VII. Panaszjog gyakorlása című részében az ellátottjogi képviselő 

adati az alábbiakra változnak:  

Ellátott jogi képviselő: 

Név: Hőhn Ildikó 

Cím:  Integrált Jogvédelmi Szolgálat Dél- Alföldi Regionális Iroda 

  6727 Szeged Balfasor 19. 

Tel:, 06/20/48-99-581 

 e-mail.: ildiko.hohn@ijb.emmi.gov.hu 

web: www.ijsz.hu 

 

15. A Szakmai Program 5. számú mellékletében a Szervezeti ábra a következőre 

változik: 

Gondozási Központ, szervezeti ábra 

INTÉMÉNYVEZETŐ 

gyógypedagógus-pszichopedagógus 

 

 

Szakmai helyettes- szociális segítő 1 fő- általános szociális munkás, szociális szakvizsga 

 

 

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK    SZAKOSÍTOTT 

ELLÁTÁSOK 

 

1. Családsegítő Szolgálat     1. Idősek Otthona 

2. Gyermekjóléti Szolgálat      vezető ápoló 1 fő 

          diplomás ápoló

           

 mentálhigiénés munkatárs 1 fő 

2. /A. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat     OKJ 54 ápoló 

családsegítő  2 fő     ápoló-gondozó   9 fő 

- szociális munkás  

mailto:ildiko.hohn@ijb.emmi.gov.hu
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-gyermek-és ifjúságvédelmi szaktanácsadó pedagógus 

takarító  1 fő     szociális gondozó és ápoló  

3. Idősek Klubja      általános ápoló és asszisztens 

  

nappali ellátás vezető 1 fő    takarító   

 3 fő 

-általános szociális munkás  mosónő    1 fő 

gondozó 1 fő     adminisztrátor   1 fő 

-szociális gondozó és ápoló    érettségi 

gépjárművezető 1 fő 

 

3. Házi segítségnyújtás      

4. Egészségügyi alapellátások 

gondozó  4 fő   Fogászati ellátás  (vállalkozó útján) 

-szociális gondozó és ápoló   Védőnői Szolgálat - Védőnő   2 fő 

5. étkeztetés praxislabor- laborasszisztens megbízási 

szerződéses jogviszonyban  

szociális segítő   2 fő   háziorvosi ellátás-  
     

      (- vállalkozók  útján) 

-érettségi     hétvégi orvosi ügyelet (vállalkozó útján) 

-szociális ápoló és gondozó   

 

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A társult 18 település gondozói által, 

megbízási díjas jogviszonyban 

16. A Szakmai Program II. számú Megállapodások című melléklete kiegészül a II./7 

számú bentlakásos ellátás esetén díjkülönbözet megfizetésére irányuló 

megállapodással: 

II/7. 

iktatószám: ______________ 

nyilvántartási szám: _______ 

Megállapodás 

térítési díjkülönbözet megfizetéséről bentlakásos ellátás esetén 

 

Amely létrejött egyrészről Gondozási Központ, mint szolgáltatást biztosító - képviseletében 

eljáró személy, Mészárosné Hrubák Mária- intézményvezető, másrészt: 

 

Név: 

Leánykori név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

szám alatti lakos hozzátartozó között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A felek megállapodnak abban, hogy __________________________(név)  

 

___________________________________________________(szül.hely, idő, anyja neve) a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központnál idősek tartós bentlakásos 

intézményi ellátásában részsülő személy térítési díja és az intézményi térítési díj közötti 

díjkülönbözet megfizetést, az ellátásban részsülő nagykorú gyermekeként fent nevezett vállalja. 
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2. A  megfizetendő díjkülönbözet mértéke: _______________________________ Ft/hó. 

3. A díjkülönbözet megfizetésének kezdő időpontja: 

____________év____________hó___________________nap 

 4.  Fizetésre vonatkozó szabályok 

 

 Az intézmény szolgáltatásainak igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj 

megállapításához az ellátott által aláírt jövedelem- illetve vagyonnyilatkozat benyújtása 

szükséges. 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelme, jelentős 

készpénzvagyona, és jelentős ingatlanvagyona alapján kerül meghatározásra. A személyi 

térítési díj meghatározás során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó 

jövedelemhányadot, mely nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő jövedelmének 80%-át. 

Tartós bentlakásos ellátás esetén a személyi térítési díj: 

- az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy 

meghaladja az intézményi térítési díj összegét. 

- ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátott jelentős 

pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítés díjjal 

megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti 

különbözet a jelentős pénzvagyonból kerül fedezésre. 

- ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátott jelentős 

pénzvagyonnal nem rendelkezik, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 

kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az 

intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

A jelentős pénzvagyon és a jelentős ingatlanvagyon az 1993. évi III. törvény rendelkezései 

alapján kerül megállapításra. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117/D. § (1) szerint, 

ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal 

nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van 

nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi 

térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek 

köteles. A 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet 1 8. § értelmében a tartásra köteles hozzátartozó 

részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből 

levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. Ha a megállapodás nem jön létre, 

a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra 

köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a 

díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. 

Az ellátást igénybe vevő két hónapot meg nem haladó távolléte idejére, a távollét minden 

napján személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. 

A két hónapot meghaladó távollét esetén, ha az ellátást igénybe vevő egészségügyi 

intézményben tartózkodik, a személyi térítési díj 40 %-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 

60 %-át fizeti.  

A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles 

a személyi térítési díjat megfizetni az intézmény vezetőjének, vagy az általa megbízott 

személynek számla, átvételi elismervény ellenében. Térítési díj megállapítása és felülvizsgálata 

esetén, a díjkülönbözet változásáról az intézmény vezetője írásos értesítést küld az ellátott 

részére.  

4. Megállapodás megszegésének jogkövetkezményei 
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Ha térítési díj megfizetésére kötelezett a személy a díjkülönbözet megfizetésének nem 

tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet 

az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot 

nyilvántartásba veszi, és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a díjhátralék behajtása, 

vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A díjkülönbözet megfizetésének elmaradása 

esetén a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján 

tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban 

állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései 

az irányadók.  

5. Egyéb rendelkezések 

 

Alulírott, a díjkülönbözet megfizetésére kötelezett nagykorú hozzátartozó kijelentem, hogy a 

biztosított ellátás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 

házirendről; a fizetendő térítési díjról, a díjkülönbözet teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás 

következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog 

gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről 

szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

Alulírott, ellátást igénybe vevő, 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. 

 

 

 

___________________________________  _________________________________ 

hozzátartozó        intézményvezető                               
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109/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése-intézményi férőhely 

kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázathoz szükséges Medgyesegyháza 

településrendezési terv módosítása (K-Sp övezeti besorolásból, falusias lakóterületbe való 

átsorolás) tárgyú tervezési árajánlatokat és az alábbiak szerint dönt: 

 

- Az árajánlatkérés eredményes, a legkedvezőbb árajánlat a „Csaba” Konzorcium (tagjai: 

OPTIMUNKA Bt. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 9/c és PIRCAD Kft.5600 

Békéscsaba, Derkovits sor 16.) ajánlattevőtől érkezett.  

-  A második legkedvezőbb árajánlat a CSABATERV BT. (5660 Békéscsaba, Szőlő u. 

105/4.) ajánlata. 

- A további sorrend: harmadik a Nagy és Társai Tervező és Szolgáltató Bt. (5650 

Mezőberény, Fő út 7. sz.) ajánlata. 

 

A Képviselő-testület megismerte a legkedvezőbb ajánlattevő szerződéstervezetét és azt 

elfogadva felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

110/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban meghatározott alcélok közül a „Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása” kíván pályázatot benyújtani. 

 

A pályázat megvalósításához maximálisan szükséges 4.924.776 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: 2017. május 2. 
 

111/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Vasutas Települések 

Szövetségének „Virágos Vasútállomásokat!” című pályázati felhívását és úgy határozott, 

támogatja a pályázaton való részvételt. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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112/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 stratégiai 

projekt Medgyesegyházára vonatkozó szándéknyilatkozatot elfogadja, az alábbiak szerint:  

1. A Képviselő-testület támogatja a Bánkút belterület – Kétegyházi út közötti, 08. hrsz. és 

0250. hrsz.-ú jelenleg földút szilárd útburkolatának tervezését; 

2. A Képviselő-testület támogatja a 4429. jelű és 44336. jelű utak csomópontjánál 

körforgalom megépítésének tervezését.  Amennyiben ezen körforgalom csak a védett 

fák eltávolításával valósítható meg, abban az esetben a 4429. jelű és 4434 jelű utak 

csomópontjánál körforgalom megépítésének tervezését támogatja. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a határozat mellékletét képező 

szándéknyilatkozat aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

melléklet a 112/2017. (IV.25.) Kt. határozathoz 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott dr. Nagy Béla György mint a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) polgármestere jelen szándéknyilatkozat aláírásával 

együttműködési szándékomat fejezem ki, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba Gyulai út 1.) (a továbbiakban: BMVA). 

Az együttműködés keretében a BMVA stratégiai pályázatot nyújt be az Interreg V-A Románia-

Magyarország Program keretében. A pályázat címe „Connecting communities to the TEN-T 

infrastructure in the Romanian - Hungarian border area". A projekt célja a regionális mobilitás 

elősegítése a másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T infrastruktúrával történő 

összekapcsolásán keresztül, multimodális csomópontokkal együtt. A projekt megvalósulása 

során, magyar oldalon az érintett településeken műszaki tervek/engedélyek kidolgozása/ 

megszerzése lesz a fő tevékenység. Ezen kívül, tanulmányok és elemzések készítése a témában. 

A BMVA az elkészített dokumentumokat a projekt megvalósulását követően a települések 

rendelkezésére bocsátja. A projekt két partner bevonásával valósul meg (egy romániai és egy 

magyarországi). Jelen pályázat esetében a vezető partner szerepét az Arad Megyei Tanács látja 

el és magyar oldalon pedig a BMVA a projekt partner.  

A pályázat teljes költségvetése 13,9 millió EURO azaz 4,2 milliárd forint. Ebből a 

Magyarországon megvalósuló rész hozzávetőlegesen 850 ezer EURO azaz 250 millió forint.  

A program támogatási intenzitása 95 %-os, tehát szükséges 5 % önerő biztosítása. Továbbá, a 

pályázat előkészítéséhez további 5%, amely győztes pályázat esetén elszámolható. 

Ezért az együttműködés keretében - a mellékelt táblázat szerint - a pályázat sikeres beadásához 

és megvalósításához 1 584 000 Ft összeggel hozzájárulok. 

 

A fent említett összeget 2017. május 12-ig a BMVA rendelkezésére bocsátom. 
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115/2017. (V.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz. alatti, 126. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként 

támogatja a Békéscsabai Tankerületi Központ pályázatának benyújtását a köznevelési 

intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kialakítására kiírt EFOP–4.1.3-17 kódszámú, „Az 

állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése” című, célirányos támogatási pályázati felhívásra.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. május 24. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

116/2017. (V.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű felhívásra. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges 

tervezési feladatok megindítására és szükséges további előkészítő tevékenységek elvégzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

117/2017. (V.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 
 

118/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

119/2017. (V.30.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési 

évre vonatkozó óvodai beiratkozásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

120/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi  

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.185 E Ft, a 

mérleg szerinti eredmény (veszteség), -16.897 E Ft elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

121/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi  

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.597 E Ft, a 

mérleg szerinti eredmény (nyereség), 2.248 E Ft elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

122/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

KÉSZ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 

és források egyező végösszege 6.623 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (veszteség), 

 -5.092 E Ft elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

123/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

KÉSZ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök 

és források egyező végösszege 7.550 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség), 

 1.094 E Ft elfogadja.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

124/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Jövőkép Nonprofit 

Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 

2.848.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -457.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 
 

125/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 

Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját 2.478.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -523.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 
 

126/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a „Medgyesegyháza 

rendezési terv módosítás Fáy utcai tömb” egyeztetési dokumentációját és megállapítja, hogy a 

partnerségi egyeztetés során észrevétel nem érkezett. A képviselő-testület az egyeztetési 

anyagot elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével 

kezdeményezze, kérelmezze az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés megyei 

Kormányhivataltól az egyezető tárgyalás kitűzését.  

 

Határidő: 2017.május 31., illetve értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

 

127/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy egy későbbi pályázati fordulóban továbbra is meg kívánja valósítani a TOP-4.2.1-15. 

kódszámú, „Medgyesegyháza Gondozási Központ infrastrukturális beruházása” elnevezésű 

projektet. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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128/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy egy későbbi pályázati fordulóban – az indikátorok esetleges változásának függvényében 

– továbbra is meg kívánja valósítani a TOP-4.3.1-15. kódszámú, „Lászlótelep szegregátum 

felszámolása Medgyesegyházán” elnevezésű projektet. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

129/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság által jóváhagyott, 

EPTK felületre feltölthető, alábbi azonosító számú Támogatási Szerződések és azok 

mellékleteinek való aláírására: 

 

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása; 

- TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítést szolgáló helyi szintű komplex 

programok (Lászlótelep-szegregátum); 

- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Egészségügyi 

központ felújítása); 

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Varázserdő óvoda). 

 

Határidő: 2017. május 31., illetve értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

130/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

által benyújtott és támogatásban részesített TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 azonosító számú 

projekttel kapcsolatos támogatási jogügyletet jóváhagyja és felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a fentieket a társaság taggyűlésén képviselje, 

egyben a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a projekttel kapcsolatos 

Támogatási Szerződését aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
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131/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul ahhoz, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.; Cg. 04-09-003599) társasági szerződése az alábbiak 

szerint módosuljon: 

 

I. A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes Község 

Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 

képviselő:vezető tisztségviselő  

Cg.04-09-002549 „    

 

II. A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község Önkormányzatára 

vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság       

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 

képviselő:vezető tisztségviselő 

Cg.04-09-007141” 

III. A társasági szerződés 7./pontjának első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és 

hetedik bekezdésében foglalt rendelkezések törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi 

rendelkezések lépnek:  

„Gyula Város Önkormányzata törzsbetétje                                                 156.390.000 Ft 

Kondoros Város Önkormányzata törzsbetétje                                                    100.000 Ft 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata törzsbetétje                                        100.000 Ft 

Végegyháza Község Önkormányzata törzsbetétje                                             100.000 Ft 

Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje           100.000 Ft 

KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi  

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje                                      100.000 Ft 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata törzsbetétje                                        100.000 Ft 

Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje                                                     100.000 Ft 

 

Gyula Város Önkormányzata alapító a törzstőkét képező és a vagyonleltárban szereplő 

vagyontárgyakat az alapításkor társaság rendelkezésére bocsátotta. Gyula Város 

Önkormányzat tag a társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik.  

 

A tagok a pénzbeli hozzájárulásokat a társaság bankszámlájára átutalás útján már megfizették. 

 

A tagok a jelen társasági szerződésben a törzsbetétek mértékétől eltérő tagsági jogokat 

alakítanak ki a szavazatok mértékének meghatározásánál, a következők szerint: 1 szavazattal a 

társaság minden tagja rendelkezik, ezen felül minden tag rendelkezik a 2011. évi CCIX. tv-ben 

meghatározott és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása szerint 

őt megillető aktuális felhasználói egyenérték arányában számított szavazati joggal.  

 

A felhasználói egyenérték alapján számított szavazati jog mértéke minden év május hó 31. 

napjáig kerül felülvizsgálatra.” 

 

Egyebekben a társasági szerződés nem változik. 



 124 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a képviselő-testületi döntés 

taggyűlésen való képviseletére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

132/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Módosító 

Okiratát. 

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 
 

133/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 
 

134/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

szóló 120/2014. (IV.8) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti fenntartói nyilatkozatot 

aláírására. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

 Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 
 

135/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosaként 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, TOP-1.1.1-15 

kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” megvalósítására irányuló 

„Vállalkozási szerződés I. sz. módosításá”-t. 

Felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt a „Vállalkozási szerződés I. sz. módosítása” 

aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 
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Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2017. június 15. 

 

 

melléklet a 135/2017.(05.30.)kt. határozathoz 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. , 

cégkegyzékszám: 04-09-013754, adószám: 25556553-2-04, képviseletében: Mitykó Mihály és 

Baukó Lászlóné ügyvezetők) mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő -, 

másrészről a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft. 

(székhely: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32., központi iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa 

György út 69/A., cégjegyzékszám: 01-09-192886, adószám: 23285387-2-42, bankszámlaszám: 

10918001-00000063-55630008, 53500016-10008353) képviseletében: Böröcz Ferenc 

ügyvezető mint vállalkozó – továbbaikban: Vállalkozó –  

 

között  – a továbbiakban együttesen: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

1. A felek közösen rögzítik, hogy közöttük 2016. május 9. napján vállalkozási szerződés 

jött létre a TOP-1.1.1-15 azonosító számú „Felhívás ipari parkok, iparterületek 

fejlesztésére” megnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 

projekt előkészítési feladatainak tárgyában a szükséges előzetes tanulmányok, 

szükséges tervek elkészítésére és az adott projekt vonatkozásában szükséges 

engedélyek beszerzésére vonatkozóan. A projekt célja: új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán. 

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződést 

közös megegyezéssel a jelen okiratban foglaltaknak megfelelően módosítják. A felek 

rögzítik, hogy a Megrendelő által a Vállalkozó közreműködésével benyújtott 

támogatási kérelem a mai napig nem kerül elbírálásra, a pályázatok értékelése 

befejezésének időpontja bizonytalan, így az első részszámla fizetési határidejét közös 

megegyezéssel meghosszabbítják, azaz a Vállalkozó ezen időpontig a számla 

megfizetésére a Megrendelő részére póthatáridőt biztosít. A Vállalkozó kijelenti, hogy 

a póthatáridő időtartama alatt a vállalkozási szerződés 4.7. pontjában kikötött 

késedelmi kamatot és kötbért nem érvényesíti a Megrendelővel szemben. 

 

3. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződés 4. 

„A vállalkozási díj” pontjának 4.2. és 4.5. alpontját az alábbiak szerint módosítják (a 

módosítások dőlt betűvel szedve): 

 

„ 4.2. A felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban rögzített, a Megrendelő által tervezett 

projekt elszámolható összköltsége előreláthatóan bruttó 571.500.000,-Ft, azaz 

bruttó ötszázhetvenegymillió-ötszázezer forint, amely összeg 27% ÁFA-t tartalmaz. 

A felek rögzítik, hogy a projekt elszámolható összköltsége előzetes felméréseken 

alapul, mely a pályázat beadásáig, illetve azt követően is a projekt előkészítése során 

elvégzett konkrét tevékenységek eredményeként feltárt adatok és információk szerint 
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módosulhat, így a felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a projekt így 

kikalkulált elszámolható összköltsége módosul, a 4.7. pontban rögzített vállalkozási díj 

az összköltséghez viszonyítottan arányosan változik. A felek a projekt elszámolható 

összköltségének változása esetén a jelen szerződést módosítják és a vállalkozási díjat 

az összköltség változásával arányosan állapítják meg. 

 

„ 4.5. A Vállalkozó a vállalkozási díjról a 4.3. pont szerint kiállított számláit a 

Megrendelő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni, kivéve a 4.3.2. pontban 

rögzített első részszámlát, melynek teljesítési határideje legkésőbb 2017. június 29. 

napja. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő pályázata pozitív elbírálásban 

részesül, az előleg lehívását követő 8 (nyolc) napon belül köteles a 4.3.2. pontban 

rögzített első részszámlát kifizetni. Amennyiben az előleg Megrendelő részére történő 

átutalására 2017. június 25. napjáig nem kerül sor, akkor a részszámla teljesítési 

határideje – jelen szerződés külön módosítása nélkül - 2017. december 31. napjára 

módosul, azaz a Vállalkozó ezen időpontig a Megrendelő részére póthatáridőt biztosít. 

A Megrendelő számlákat a Vállalkozó számlán – vagy amennyiben a számlán nem 

szerepel, akkor jelen szerződés fejlécében – szereplő bankszámlájára köteles átutalással 

kiegyenlíteni.” 

 

4. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződésnek a 

jelen módosítással nem érintett rendelkezései közöttük továbbra is irányadóak, érvényesek 

és hatályosak. 

 

5. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és az egyébként irányadó hatályos magyar anyagi jog szabályai 

az irányadók. 

 

A felek a jelen 2 (kettő) oldalból és 5 (öt) pontból álló vállalkozási szerződésmódosítást – 

annak elolvasása és értelmezése után – mint ügyleti akaratukkal minden vonatkozásban 

összhangban állót, helybenhagyólag aláírják. 

 

 

Kelt: ……………………………….. 

 

 

 

Mitykó Mihály ás Baukó 

Lászlóné ügyvezetők 

Medgyesegyházi Ipari Park 

Nonprofit Kft. 

 Böröcz Ferenc 

ügyvezető 

Megrendelő        Projektfelügyelet Kft. 

Megrendelő 
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136/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosaként 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” projekt vonatkozásában vállalja a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §-ában meghatározott biztosítéknyújtási 

kötelezettséget. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a biztosítéknyújtásra vonatkozó 

dokumentumok aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

137/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és az Oros-Com Kft. között 2016. február 

22. napján „Medgyesegyháza Város területén kiépített hírközlési hálózat üzemeltetése és 

bérlete tárgyában” kötött szerződés módosítását olyan formán, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ 

Nonprofit Kft. helyébe szerződő partnerként a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat lép. A 

szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és Mitykó Mihály ügyvezetőt a szerződés-

módosítás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 Mitykó Mihály ügyvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

138/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 1-től 2017. november 

30-ig 1 fővel megnöveli Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot 

annak érdekében, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított, 

EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Megváltozott munkaképességű emberek 

támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében 1 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállalót alkalmazzon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

              Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
 

139/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a 2017. évben meg 

kívánja szervezni az általános iskoláskorú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét. A képviselő-

testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételére.  
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

140/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány által az „Interreg V-A Románia-Magyarország Program” keretében 

megvalósítandó, „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - 

Hungarian border area” szándéknyilatkozatot. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgámester 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
 

141/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Dányi László (5600 

Békéscsaba, Lencsési u. 32. II/5.) 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

142/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul ahhoz, hogy az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban” elnevezésű pályázati 

projektben a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

konzorciumi partnerként, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat együttműködő partnerként 

részt vegyen. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázat megvalósítása 

lehetőség szerint a helyi civil szervezetek bevonásával történjen meg. Felhatalmazza Farkas 

Gyula intézményvezetőt a konzorciumi megállapodás, dr. Nagy Béla György polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

 Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 
 

146/2017. (VI.6.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft., mint befogadó társaság végleges 

vagyonmérlegét 2017. március 07. fordulónappal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

 

147/2017. (VI.6.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft., mint befogadó társaság végleges 

vagyonleltárát 2017. március 07. fordulónappal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

148/2017. (VI.6.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadással létrejött társaság végleges 

vagyonmérlegét 2017. március 07. fordulónappal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

149/2017. (VI.6.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadással létrejött társaság végleges 

vagyonleltárát 2017. március 07. fordulónappal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 
 

150/2017. (VI.6.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 

2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint 

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be és a szükséges 741.900 Ft 

önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja azzal, hogy a keretösszegen belül minőségi eszközökre 

kerüljön a pályázat benyújtásra.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2017. június 23. 
 

151/2017. (VI.6.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 144-Z/2017. (V.30.) számú Kt. határozat végrehajtását a jogi helyzet tisztázásának 

idejére felfüggeszti.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
 

159/2017. (VII.4.) 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 
 

160/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2017. március 01. napjától  2017. május 31. napjáig  átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
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161/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

Alapítvány 2016. 06. 01- és 2017. 05. 31-ig tartó időszakának szakmai beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

162/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 1. napjától, 

határozatlan időtartamra, 2 havi rendes felmondási idő kikötésével bérbe adja a 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti, „Civilek Háza” ingatlan 143 m2 alapterületű 

nagytermét a Modern Táncművészeti Alapítvány (5711 Gyula, Petőfi u. 5. adószáma: 

18387593-1-04) részére, havi 20 000 Ft bérleti díj ellenében. A felmerült közüzemi díjak 

használattal arányos részét a kérelmező Modern Táncművészeti Alapítványnak kell viselnie.  

 

A bérlő a bérleményben táncoktatást végezhet heti két alkalommal, 4,5 – 4,5 óra időtartamban.  

 

A bérlő köteles folyamatos kapcsolatot tartani Farkas Gyulával, a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával.  

 

A szerződésben kerüljön kikötésre, hogy amennyiben a bérlő 30 napot meghaladó fizetési 

késedelembe esik, vagy súlyos hiányosságok lépnek fel a teremtakarítás, illetve rendbetétel 

kapcsán, a szerződés a bérbeadó részéről azonnali hatállyal felmondható. A bérlemény 

takarításáról a bérlő saját költségén köteles gondoskodni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a bérleti szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  
 

163/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ajánlatot kér be 

az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlájának vezetésére az OTP Bank-tól és 

további pénzintézetektől. 

 

A 2017. szeptemberi testületi ülésre készüljön előterjesztés, hogy a beérkezett ajánlatok alapján 

a pénzügyi bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönteni tudjon, melyik pénzintézet vezesse 

az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számláját 2018. január 1. napjától. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

164/2017. (VII.4.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

Módosító Okiratát. A Képviselő-testület úgy határozott, hatályon kívül helyezi a tárgyban 

korábban kelt 132/2017. (V.30.) számú határozatát. 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. július 10. 

 

165/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. A Képviselő-testület úgy határozott, hatályon kívül 

helyezi a tárgyban korábban kelt 133/2017. (V.30.) számú határozatát. 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. július 10. 
 

166/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Medgyesegyháza 

Város Települési Környezetvédelmi Programjának dokumentációját. A Képviselő-testület a 

dokumentációt elfogadja és ezt követően véleményezési eljárás indul a 1995. évi LIII. törvény 

48/F § értelmében, melynek megfelelően a dokumentáció készítője megküldi véleményezésre 

a dokumentumot az illetékes szakhatósági szerveknek és a Békés Megyei Önkormányzatnak. 

Továbbá a 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése értelmében a dokumentáció készítője 

megküldi tájékoztatásul a dokumentumot a szomszédos települések Önkormányzatainak. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. július 31. 

 

167/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosaként 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, TOP-1.1.1-15 

kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” megvalósítására irányuló 

„Vállalkozási szerződés II. sz. módosításá”-t. 

Felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt a „Vállalkozási szerződés II. sz. módosítása” 

aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2017. július 15. 

 

 

melléklet a 167/2017. (VII.4.) Kt. határozathoz 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. , 

cégkegyzékszám: 04-09-013754, adószám: 25556553-2-04, képviseletében: Mitykó Mihály és 

Baukó Lászlóné ügyvezetők) mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő -, 

 

másrészről a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft. 

(székhely: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32., központi iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa 

György út 69/A., cégjegyzékszám: 01-09-192886, adószám: 23285387-2-42, bankszámlaszám: 

10918001-00000063-55630008, 53500016-10008353) képviseletében: Böröcz Ferenc 

ügyvezető mint vállalkozó – továbbaikban: Vállalkozó –  

 

között  – a továbbiakban együttesen: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

4. A felek közösen rögzítik, hogy a TOP-1.1.1-15 azonosító számú „Felhívás ipari 

parkok, iparterületek fejlesztésére” megnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatainak tárgyában a szükséges 

előzetes tanulmányok, szükséges tervek elkészítésére és az adott projekt 

vonatkozásában szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozóan közöttük 2016. 

május 9. napján vállalkozási szerződés jött létre, mely 2017. ………………. napján 

módosításra került. A projekt célja: új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán. 

 

5. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződést 

közös megegyezéssel a jelen okiratban foglaltaknak megfelelően módosítják. A felek 

rögzítik, hogy a Megrendelő tájékoztatása alapján az 1. pontban rögzített projekt 

megvalósítására csak a 2018. év elején kerül sor, melyre figyelemmel a támogatói 

előleg lehívása is ekkor lesz esedékes, így az 1. részszámla fizetési határidejét a felek 

közös megegyezéssel meg kívánják hosszabbítani, a Vállalkozó a meghosszabbított 

időpontig a számla megfizetésére a Megrendelő részére póthatáridőt biztosít. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy a póthatáridő időtartama alatt a vállalkozási szerződés 4.7. 

pontjában kikötött késedelmi kamatot és kötbért nem érvényesíti a Megrendelővel 

szemben. 

 

6. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződés 4. 

„A vállalkozási díj” pontjának 4.5. alpontját az alábbiak szerint módosítják (a 

módosítások dőlt betűvel szedve): 

 

„ 4.5. A Vállalkozó a vállalkozási díjról a 4.3. pont szerint kiállított számláit a 

Megrendelő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni, kivéve a 4.3.2. pontban 

rögzített első részszámlát, melynek teljesítési határideje legkésőbb 2018. február 28. 

napja. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő pályázata pozitív elbírálásban 

részesül, az előleg lehívását követő 8 (nyolc) napon belül köteles a 4.3.2. pontban 

rögzített első részszámlát kifizetni. A Megrendelő számlákat a Vállalkozó számlán – 

vagy amennyiben a számlán nem szerepel, akkor jelen szerződés fejlécében – szereplő 

bankszámlájára köteles átutalással kiegyenlíteni.” 

 

6. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződésnek a 

jelen módosítással nem érintett rendelkezései közöttük továbbra is irányadóak, érvényesek 

és hatályosak. 
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7. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és az egyébként irányadó hatályos magyar anyagi jog szabályai 

az irányadók. 

 

A felek a jelen 2 (kettő) oldalból és 5 (öt) pontból álló vállalkozási szerződésmódosítást – 

annak elolvasása és értelmezése után – mint ügyleti akaratukkal minden vonatkozásban 

összhangban állót, helybenhagyólag aláírják. 

 

Kelt: ……………………………….. 

 

 

 

 

 

Mitykó Mihály ás Baukó 

Lászlóné ügyvezetők 

Medgyesegyházi Ipari Park 

Nonprofit Kft. 

 Böröcz Ferenc 

ügyvezető 

Megrendelő        Projektfelügyelet Kft. 

Megrendelő 
 

168/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.) és a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal közötti, „19.153 számú BÉRLETI SZERZŐDÉS közös 

megegyezéssel történő megszüntetése” tárgyú szerződést. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, illetve dr. Kormányos László jegyzőt a 

szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 

 

169/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a vasúti ágyazati 

töltéskő analitikai vizsgálatára jelentkező három akkreditált laboratórium árajánlatát. A 

Képviselő-testület elsősorban a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó WESSLING Hungary Kft., 

másodsorban a második legkedvezőbb árajánlatot benyújtó KVI-PLUSZ Környezetvédelmi 

Vizsgáló Iroda Kft. ajánlatát fogadja el és megbízza az illető akkreditált laboratóriumot a 

szabványoknak megfelelő vizsgálatok elvégzésére. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó szervezettel, annak kiesése esetén a második 

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó szervezettel a vonatkozó szerződés megkötését. 

 

A képviselő-testület a szükséges forrást a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2017. július 20. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

170/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 

Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 2017. október 01. napjáig történő 

elkészítéséhez felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, illetve dr. Kormányos 

László jegyzőt az ügyben szükséges valamennyi intézkedés – árajánlat-kérések, települési 

főépítész, szakértő kiválasztása és megbízása stb. – megtételére.  

Fentiekhez a szükséges forrást – a központi költségvetésből származó 1.000.000.- Ft-on felül – 

a 2017. évi önkormányzati költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2017. október 01. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 
 

171/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az Önkormányzat nyertes TOP-os, VP-s és EFOP-os pályázatainak megvalósítása 

érdekében hozzájárul a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal személyi állományának 1 fővel 

történő növeléséhez, a pontos jogviszony megjelölése nélkül. Ennek érdekében felhatalmazza 

dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére azzal, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre nevezettek készítsenek 

tájékoztatót a megtett intézkedésekről. A képviselő-testület a szükséges forrást a 2017. évi 

költségvetési tartalékkeret, 2018-tól az éves költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

172/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 

Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat közötti, 

a határozat mellékletét képező „Ingó adásvételi szerződés”-t. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 
 

173/2017. (VII.4.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 

Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat közötti, 

a határozat mellékletét képező „Vállalkozási szerződés”-t. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 
 

174/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bagyinszky Marianna 

támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a Dr. Bagyinszky Marianna „Gútai magyarok Medgyesegyházán” című 

doktori disszertációjának könyv formájában történő megjelentetéséhez - melynek címe: 

„Emlékezésül…” - anyagi támogatást kíván nyújtani.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

175/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bagyinszky Marianna 

támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy készítsen előzetes felmérést a 

példányszám függvényében, mekkora az előállítási költsége a Dr. Bagyinszky Marianna -

„Emlékezésül…” című könyvnek.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

 

 

176/2017. (VII.4.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete Dr. Bagyinszky Marianna 

„Emlékezésül…” című könyvét, a Kitelepítettek Emléknapja alkalmából rendezett ünnepség 

alkalmából kívánja megjelentetni.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



 137 

 

180/2017. (VII.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 

1. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás szerinti települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati 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: 2017. július 15. (munkaszüneti nap, ezért 2017. július 17.).             

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 
 

181/2017. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és 

Nagykamarás Község Önkormányzata közötti óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás aláírására és az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

 

 

dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Simonka Jánosné jkv. vez. 
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melléklet a 181/2017(VIII.23.) kt. határozathoz 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Óvodai nevelési feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1., képviselője: dr. Nagy Béla György polgármester), mint a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda fenntartója (a továbbiakban: Fenntartó) 

 

másrészről: Nagykamarás Község Önkormányzata (5751 Nagykamarás, Kossuth u 2. 

képviselője: Pelle István polgármester), (a továbbiakban: Nagykamarás Község) között     

 

1. A megállapodás előzménye: Nagykamarás Község Önkormányzata az általános 

iskola és óvoda fenntartását, működtetését határozott időre – 5 évre 2017. 

augusztus 31-ig - átadta a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére. Nagykamarás 

Község Önkormányzata a 2012. évben megállapodást kötött a Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

gesztorával, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzattal az általános iskolai, 

óvodai feladat ellátási kötelezettségre vonatkozóan. Gesztor vállalta, hogy a 

világnézetileg elkötelezett óvodát, iskolát el nem fogadó nagykamarási gyermekek 

óvodai, iskolai ellátásáról a fenntartásában működő intézményében gondoskodik, 

a megállapodás szintén határozott időre került megkötésre 2017. augusztus 31-ig. 

Az önkormányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére további 5 évre, 2022. 

augusztus 31-ig az iskolai feladat ellátáshoz vagyonkezelési, az óvodai ellátáshoz 

köznevelési szerződést köt, tekintettel arra, hogy az önkormányzat kötelező 

feladatellátása már csak az óvodai ellátásra terjed ki. A Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2013. június 30. napjával a résztvevő felek közös akaratelhatározásával megszűnt. 

 

2. Fenntartó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvodában (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) az intézmény szabad 

kapacitása erejéig ellátja a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13. § (6) bekezdésében meghatározott óvodai ellátás kötelező 

feladatát azon gyermekek tekintetében, akiknek lakóhelye Nagykamarás 

községben található, és tankötelezettségüket nem kívánják egyházi intézményben 

teljesíteni.  

 

3. Felek a megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásával 

kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről az alábbiak szerint állapodnak meg: 

A feladatellátás finanszírozását az intézményt Fenntartó önkormányzat igényli 

meg. Fenntartó határozza meg az intézmény éves költségvetését. Az intézmény 
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költségvetését elfogadás előtt véleményezésre meg kell küldeni 

Nagykamarás Község Önkormányzata polgármesterének. Az intézmény 

működéséhez szükséges állami finanszírozáson felüli többlet kiadásokat (nem 

beruházási, felújítási jellegű) Fenntartó és Nagykamarás Község közösen kötelesek 

viselni az intézményi ellátásban részesülő gyermekek állandó lakóhelye szerinti 

arányban. 

4. A feladat finanszírozás igénylése, valamint az azzal való elszámolás Fenntartó 

feladata. 

5. Nagykamarás Község az önkormányzati támogatás összegét évente, a tárgyévet 

követő év április 30. napjáig utalja át Fenntartó 11733137-15344083 számú 

számlájára.  

6. Nagykamarás Község az intézményt szakmai szempontból ellenőrizheti, melyet 

közoktatási szakértő igénybevételével végez. 

7. Fenntartó köteles a Nagykamarás Község által lefolytatott ellenőrzésekhez 

szükséges dokumentumokat átadni, illetve az ellenőrzést segíteni. 

8. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket a jogszabályok betartásával 

Fenntartó biztosítja. A munkáltatói jogok gyakorlását jelen szerződés nem érinti. 
9. A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és tárgyi eszközöket Fenntartó 

biztosítja. 

10. Fenntartó köteles a tárgyévet követő év április 30-ig az előző költségvetési évről 

Nagykamarás Község felé szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. A pénzügyi 

elszámolásnál csak a tárgyév január 1. - december 31. közötti teljesítések és 

kifizetések vehetőek figyelembe. 

11. A jelen megállapodást a felek a 2017/18-as tanév kezdetétől, 2017. szeptember 1. 

napjától határozott időre, 2022. augusztus 31. napjáig kötik meg.  

 

12. A felek kijelentik, hogy együttműködésük során mindvégig szem előtt tartják a 

gyermekek óvodai nevelésének folyamatos, színvonalas biztosítását. 

 

13. Jelen együttműködési megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül, írásban 

mondhatja fel, melyet a másik félhez legkésőbb az adott nevelési év december 31. 

napjáig köteles megküldeni. Az ily módon közölt felmondás alapján a felek 

együttműködése az adott nevelési végével ér véget. 

 

14. Felek jelen szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 

Battonyai Járásbíróság kizárólagos illetékességi körébe utalják. 

15. A felmondás és a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal 

a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjukat egyeztetni, 

amelyről jegyzőkönyv készül. 

16. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló évi 2011. évi CLXXXIX. törvény és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezései az 

irányadók.  

 

17. A jelen 3 db számozott oldalból álló megállapodást – mely a felek akaratával 

mindenben megegyezik – a felek elolvasást követően jóváhagyólag aláírásukkal 

látják el. A megállapodás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező 

példányban készült, amelyekből 2 db a Fenntartónál, 2 db Nagykamarás Községnél 

marad.  
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Medgyesegyháza, 2017. …………………..        Nagykamarás, 2017. …………………….. 

 

 

 

 

 

 dr. Nagy Béla György polgármester                            Pelle István polgármester 

    Medgyesegyháza Városi Önkormányzat            Nagykamarás Község Önkormányzata  

 

 

Ellenjegyzés:  

 

 

 

 

     dr. Kormányos László               Hoffmann Andrásné 

Medgyesegyháza Város Jegyzője                                  Nagykamarás Község Jegyzője 

 

 

 

 

 

Záradék: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat jelen megállapodást a ……./2017. (….) számú 

képviselő-testületi határozatával fogadta el. 

 

Nagykamarás Község Önkormányzata jelen megállapodást a ……/2017. (……) számú 

képviselő-testületi határozatával fogadta el. 
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182/2017. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton,  

 

1590 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,- Ft/q 

+ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 1.009.650,- Ft összegű önrészt biztosít az 

önkormányzat 2017. 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 

  Pete Csaba Tamás munkaügyi és informatikai ügyintéző 

 

Határidő: pályázat benyújtására 2017. augusztus 25., illetve értelemszerűen 
 

184/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Kormányos 

László jegyzőt, hogy az önkormányzat nyertes projektjeivel összefüggő – főként műszaki 

feladatok ellátására vonatkozóan – tárgyalásokat kezdeményezzen arra alkalmas személyekkel.  

 

A feladat ellátása 6 hónapos időtartamban, lehetőség szerint megbízási jogviszony keretében 

történjen.  

 

A képviselő-testület a szükséges forrást a 2017. évi költségvetése tartalék kerete terhére 

biztosítja.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
 

185/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának 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 
 

186/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 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 
 

187/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy konzorcium vezetőként/konzorciumi tagként részt kíván venni a TOP-5.3.1-16 

kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című projektben. 

 

A projekt lebonyolítását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel.  

 

A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

188/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, 

„Esély Otthon” elnevezésű projektet az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület, mint 

konzorciumi partner bevonásával továbbra is meg kívánja valósítani. 

 

A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
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189/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KÖFOP-

1.2.1-VEKOP-16-2016-00380 azonosító számú, MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA elnevezésű pályázat 

keretein belül elkészített Iratkezelési szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

         

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Pete Csaba Tamás munkaügyi és informatikai ügyintéző 

 

Határidő: 2018. január 1. 
 

190/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KÖFOP-

1.2.1-VEKOP-16-2016-00380 azonosító számú, MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA elnevezésű pályázat 

keretein belül elkészített Informatikai Biztonsági Szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

       

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Pete Csaba Tamás munkaügyi és informatikai ügyintéző 

 

Határidő: 2018. január 1. 
 

191/2017. (IX.5.) 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 Fehér és Fehér 

Kft.-tól rendeli meg a fent nevezett építési törmelék összezúzását, 2 750 Ft/m3 + ÁFA 

összegben a 2017. 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. 

 

A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a tárgyban kelt 277/2016. (XI.29.) számú Kt. 

határozatot. 

 

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

192/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező „Közcélú közvilágítási használati szerződés és 

üzemviteli megállapodás” aláírásához. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a „Közcélú közvilágítási használati 

szerződés és üzemviteli megállapodás” aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

193/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Békés Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 

tekintettel nem támogatja a kérelmet. 

 

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

195/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. tulajdonában álló HFR-035 forgalmi 

rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN típusú gépjármű regisztrált bontó-hulladékkezelőnek történő 

átadásához, az általa kiadott bontási átvételi igazolás átadását követően a forgalomból történő 

kivonásához.   

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mitykó Mihály 

ügyvezetőt további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 
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196/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem, Marketing és 

Turizmus Intézet kezdeményezésében meghirdetett „Együttműködve versenyezni! – országos 

városmarketing verseny” szervezésében, lebonyolításában, nem kíván részt venni.  

 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 

tekintettel a verseny lebonyolítását nem támogatja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 15.  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

197/2017.(IX.5.)Kt. határozat   

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykamarás 

Község Önkormányzata által meghozott 130/2017. számú képviselő-testületi határozatot.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodással kapcsolatban további egyeztetés lefolytatására Nagykamarás Község 

Önkormányzatával felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos 

László jegyzőt.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

215/2017. (IX.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a településrendezési tervének szerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Az 1601/16-22 hrsz. ingatlanok területét beépítésre szánt különleges sport területből falusias 

lakóterületbe sorolja át.” 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
 

216/2017. (IX.22.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti  „Mini bölcsődei férőhelyek 

kialakításának támogatására” kiírt felhívásra. 

 

A képviselő-testület a mini bölcsődét a kizárólagos tulajdonában álló Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) ingatlanban kívánja megvalósítani. 
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A képviselő-testület a szükséges önerőt, melynek összege 526 316 Ft, az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására 

és az ahhoz szükséges előkészítő tevékenység lebonyolítására azzal, hogy az elvégzett 

tevékenységekről a képviselő-testület 2017. október havi rendes ülésén beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 28. 
 

217/2017. (IX.26.) 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 
 

218/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda 2016/2017-es tanév Szakmai Beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

                        Varga Jánosné intézményvezető 
 

219/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2017. június 01. napjától 2017. augusztus 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

220/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 

elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2018 - 2032 évre vonatkozó 15 

éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási 

vagyonelemek tekintetében a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre 

álló keretösszegből (évente fizetendő bérleti díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év 

mint év tartalékkeretként került betervezésre.  
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Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő 

fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2017. október 02-ig 

jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A 

megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 
 

221/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

által benyújtott 5.284.438 Ft befizetési kötelezettséget tudomásul veszi.  

 

Felhatalmazza a polgármestert 5.284.438 Ft befizetési kötelezettség pénzügyi rendezésére, a 

tartalékalap terhére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
 

222/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyázi Varázserdő 

Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
 

223/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 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. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló   

- irat visszaküldésére: azonnal   

- a pályázat kiírására: azonnal   
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224/2017. (IX.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Schéner Mihály Általános Iskola 

támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület Schéner Mihály Általános Iskola (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.) 

részére 220.200.- Ft összegű támogatást biztosít a Sportcsarnok ablakaira történő sötétítő 

függöny vásárlására a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

226/2017. (X.16.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a VP6-7.2.1-7.4.1.3-

17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű pályázat vonatkozásában 2017. október 2. napján kibocsátott hiánypótlási felhívást. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti, a Medgyesegyháza 1/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződést. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a bérleti szerződés aláírására és az ügyben 

szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések megtételére. Továbbá felhatalmazza dr. 

Nagy Béla György polgármestert, hogy a képviselő-testület által elfogadott szerződéshez 

képest az önkormányzat érdekeire kedvezőbb újabb szerződési pontot is elfogadhat. 

Határidő: 2017. október 18. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

 

227/2017. (X.16.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a VP6-7.4.1.1-16 

kódszámú, „Településkép, közösségi tér fejlesztése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a 

Miniszterelnökség által 2017. szeptember 27. napján kibocsátott kifogás elutasításáról szóló 

döntést. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem fogadja el a Miniszterelnökség 

döntését és az ügyben további jogi lépéseket – peres eljárás megindítása – kíván tenni. Felkéri 

dr. Kávássy Leila Viola aljegyzőt, előzetes vélemény kialakítására, a további törvényes 

lehetőségekre tegyen javaslatot.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 2017. október 17. napi egyeztető 

megbeszélésen vegyen részt, képviselje az önkormányzat, illetve a pályázók érdekeit.  
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Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a jelen határozat nyomán 

szükséges további intézkedések megtételére azzal, hogy minden releváns fejleményről – 

különösen a kereset benyújtásáról és a bírósági döntésről – tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

228/2017. (X.16.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kodolányi János Főiskola (5900 

Orosháza, Gyopárosi út 4.) által nyújtott együttműködési ajánlatot elfogadja, együttműködő 

partnerként csatlakozni kíván a duális képzéshez.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására, és az ügyben szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

229/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reformáció 500. jubileumi 

emlékéve alkalmából elismerését, tiszteletét fejezi ki Luther Márton és követői, az evangélikus 

és egyéb protestáns vallást gyakorlók irányába.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

230/2017. (X.31.) 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 
 

231/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

háromnegyed-évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján. 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 
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232/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Képviselő testülete áttekintette a 2017. október 24-én tartott vállalkozói 

véleményezés és a 2017. október 25-n tartott közmeghallgatás során Medgyesegyháza 

Önkormányzatának nyertes pályázataira beérkezett javaslatait és az alábbiakat javasolja a 

pályázatok előkészítése során, az előkészítők felé érvényesíteni a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-

00014 „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában: 

 

- A Kossuth téren, a Polgármesteri Hivatal előtti egyirányú utcában minél több parkoló 

legyen úgy kialakítva, hogy az ne a zöldterület rovására történjen. A parkolók között 

lassú növésű őshonos gömb koronájú fák kerüljenek elhelyezésre. 

- A Kossuth téren, az ÁFÉSZ trafiktól az Idősek Otthonáig lehetőség szerint díszburkolat 

kialakításának költségét szükséges megvizsgálni.  

- A Művelődési Ház és Könyvtár melletti területen megvalósuló rendezvények 

megtartása érdekében mobilszínpad, valamint mobil, fából készült árusító pavilonok 

kerüljenek beszerzésre.  

- A Kossuth téri játszótér kerüljön bekerítésre.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 
 

233/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 

2018. évben az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulása útján látja el. 

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 

 

1. Alapító okiratok ellenőrzése, TEÁOR és a normatíva lehívás összhangjának vizsgálata 

(10 ellenőrzési nap) 

2. Utóellenőrzés – az előző években feltárt hiányosságok megszüntetésére tett 

intézkedések felülvizsgálata, eredményessége (5 ellenőrzési nap) 

3. Önkormányzati tulajdonú társaság tevékenységének ellenőrzése (8-12 ellenőrzési nap) 

 

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

 

A 2017. évi belső ellenőrzés lezárultát követően az ellenőrzési jegyzőkönyv tájékoztatásul 

kerüljön a képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 
 

234/2017. (X.31.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

hozzájárul a Medgyesegyháza Sportegyesület kérelmének megfelelő időbeosztással a 

Sportcsarnok igénybe vételéhez. 

 

A 2017. évben a költségvetésben szerepel a sportcsarnok igénybevételének kiadása, egyben 

kéri a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját, hogy a 2018. évben is 

legyen beépítve a költségvetésbe a Sportcsarnok bérleti díja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

235/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

2017. november 1. napi hatályba lépéssel elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

 

 

 

 

dr. Nagy Béla György sk.              dr. Kormányos László  sk. 

      polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Simonka Jánosné jkv. vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melléklet a 234/2017.(X31.)Kt. határozathoz 
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MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva a 235/2017. (X.31.) Kt. határozattal 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 10. § (5) bekezdésére, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

13.§ (1) bekezdésében foglaltakra – Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a 

Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Az önkormányzati hivatal fontosabb adatai 

 

(1) Az intézmény megnevezése:   

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal  

 

(2) Alapítás kelte 

 

  1990. október 1. száma: 270/1990.(X.1.) 

 

(3) Alapító szerv neve címe:  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

 

(4) Irányító, felügyeleti szerv neve, címe: 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

 

(5) Az intézmény székhelye, elérhetőségei:  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

      Telefon: +36-68/440-000; +36-68/440-062 

 Fax:  +36-68/440-860 

 Email cím: medgyes@medgyesegyhaza.hu 

 

(6) Az intézmény illetékességi és működési területe: 

  Medgyesegyháza közigazgatási területére terjed ki, amennyiben jogszabály ettől 

eltérően nem rendelkezik.  

 

(7) A hivatal jogállása:  

Önálló jogi személy 

 

(8) Alaptevékenységek 

 

Az Intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 

 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:  

 

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu
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Az alaptevékenységek KOFOG szerinti besorolása:  

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

044310 Építésügy igazgatása 

061010 Lakáspolitika igazgatás 

  

(9) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

(10) Költségvetési gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

(11) Az irányító szerv által az önkormányzati hivatalhoz rendelt önállóan működő 

költségvetési szervek, melyek gazdálkodási feladatait külön megállapodásban 

szabályozott módon az önkormányzati hivatal látja el:  

 

 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda (Medgyesegháza, Hősök u. 2.) 

 Gondozási Központ (Medgyesegyháza, Luther u. 7.) 

 Művelődési Ház és Könyvtár (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) 

 

(12) Vagyona: 

A rendelkezésre bocsátott, ingyenesen használatába adott önkormányzati tulajdonban 

lévő vagyon, amit a költségvetési szerv tart nyilván. A vagyonnal való gazdálkodására 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben valamint a 

belső szabályzatokban foglaltak az irányadók. 

 

(13) Azonosító adatok: 

1. Fejezetszám: 04 

2. Szakágazati besorolása: 841105 

3. Önkormányzati Hivatal elszámolási számla: 11733027-15725211-00000000 

4. Adóazonosító szám: 15344083-1-04 

5. KSH statisztikai számjel:   15344083-8411-325-04 

6. Törzskönyvi azonosító száma: 344081 

(14) A költségvetési szerv vezetője: 

Az önkormányzati hivatal vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző. 

A jegyzőt a Mötv. 83. § c) pontja alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a város polgármestere nevezi ki 

határozatlan időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
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(15) A jegyző helyettesítési rendje: 

 

A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által meghatározott 

feladatokat. Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt – egyéb belső szabályzatban, 

valamint a jegyző által meghatározott feladatok tekintetében – a Pénzügyi csoport 

vezetője helyettesíti. 

 

(16) A hivatal képviselete:  

 

a) A hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző látja el. Eseti 

képviselettel a Hivatal dolgozóját is megbízhatják. 

b) A Hivatal jogi képviseletét a jegyző vagy az általa megbízott személy látja el. Az 

önkormányzatot, illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat a 

képviselőtestület tagja, a jegyző, az aljegyző, a hivatal ügyintézője, illetve 

megbízott ügyvéd.  

 

II. A Hivatal irányítása, vezetése 

 

1.) A Polgármester  

 

A Hivatalt, a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját önkormányzati jogkörében 

irányítja, ezen belül 

 • a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,  

• gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és aljegyző tekintetében,  

• a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,  

• a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

• dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben.  

 

2.) Az Alpolgármester  

 

Az Alpolgármestert a Képviselő-testület a Polgármester javaslatára, munkájának 

helyettesítésére és segítésére választja. Az Alpolgármester feladatait a Polgármester határozza 

meg.  

 

3.) A Jegyző  

 

A Jegyző vezeti a Hivatalt, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, ezen belül  

 

• gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

rendszeres kapcsolatot tart a Képviselő-testület tisztségviselőivel, a bizottságok 

elnökeivel és a képviselőkkel,  

• közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a polgármester képviselő-testületi 

előterjesztéseinek előkészítésében,  

• gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében 

azzal, hogy a Polgármester által meghatározott körben a Polgármester egyetértése 

szükséges,  

• döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,  

• dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármester ad át,  
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• tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, valamint a bizottságok 

ülésén,  

• dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,  

• a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

• képviseli a Hivatalt,  

• összehangolja és értékeli a Hivatal szervezeti egységeinek munkáját,  

• évente beszámol a Képviselő-testületnek, szükség szerint a Polgármesternek a Hivatal 

tevékenységéről,  

• gondoskodik a Képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a Hivatal munkájában 

való érvényesítéséről,  

• gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés megszervezéséről, továbbá a 

kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről,  

• gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés 

által meghatározott keretek között,  

• jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírását,  

• biztosítja a gyors és korszerű ügyintézés feltételeit a hatósági ügyintézés területén,  

• ellátja a választással, népszavazással kapcsolatos feladatokat,  

• figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését,  

• biztosítja a lakosság tájékoztatását a Képviselő-testület működéséről, közérdekű 

döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő 

feladatairól.  

 

4.) Az Aljegyző  

 

A Polgármester – a Jegyző javaslatára – a Jegyző helyettesítésére és meghatározott feladatok 

ellátására Aljegyzőt nevez ki, aki  

 helyettesíti a jegyzőt annak távolléte alatt 

 közvetlenül irányítja az igazgatási csoport munkáját 

 ellátja a munkaköri leírása szerinti feladatokat:  

 

III. A Hivatal belső szervezeti tagozódása  

és a tagozódás szerinti főbb feladatok 

 

1.) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik: 

 

Polgármester 

 

Jegyző 

 

Közvetlen jegyzői vezetés alatt álló – Törzskar: 5 fő 

  aljegyző (igazgatási csoportvezető), 

  személyzeti ügyintéző 

  titkársági ügyintéző,  

  titkársági ügyintéző 

  fizikai alkalmazott 

 

Igazgatási csoport: 4 fő 

anyakönyvvezető    

műszaki ügyintéző 

szociális ügyintéző 

településüzemeltetési ügyintéző 
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Pénzügyi csoport: 6 fő  

csoportvezető 

pénzügyi ügyintézők   

pénztáros     

könyvelő     

adóügyi ügyintéző  

 

A Hivatal engedélyezett létszáma: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 17 fő, 

melyből 16 fő köztisztviselő, 1 fő Munka Törvénykönyves. 

 

1.) Hivatal általános feladatai 

 

Az önkormányzati hivatal ellátja a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, 

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek, valamint az önálló jogi 

személyiségű Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezeti, 

valamint számviteli, könyvviteli, gazdálkodási feladatait. 

Ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati választások, az Európai parlamenti választások, az országos és helyi 

népszavazások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a 

közérdekű adatok megjelentetéséről, aktualizálásáról. Közreműködik a 2007. évi CLII. törvény 

3. §. hatálya alá tartozó vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek (intézményvezetők, bizottsági 

külsős tagok, gazdasági társaság vezetői) vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatok 

ellátásában. A feladatkörét érintően elkészíti és aktualizálja a belső szabályzatokat, utasításokat, 

gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve betartatásáról. 

 

A Hivatal általános feladatai körében köteles elősegíteni elsősorban a törvényesség betartását, 

a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, az állampolgári jogok 

érvényesülését. A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:  

 

1. Az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,  

2. Az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belül történő 

egyszerűsítésére,  

3. A gyakrabban előforduló államigazgatási ügyekben az ügyfelek felkészültségét, 

tájékoztatását írásban is elősegítő szórólapok, irat- és nyomtatványminták stb. biztosítására. 

4. Felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott ügyek 

törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan és 

határidőre történő végrehajtásáért.  

5. Gondoskodik a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az Aljegyző, továbbá a 

csoportvezető által meghatározott eseti feladatok végrehajtásáról.  

6. Felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért.  

7. Köteles betartani a Hivatal szabályzataiban foglaltakat. 

Az önkormányzati hivatal a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban: 

 

1. Előkészíti a testületi előterjesztéseket, határozat-tervezeteket és önkormányzati rendelet-

tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét és pénzügyi megalapozottságát, 

2. Nyilvántartja a képviselő-testület határozatait, rendeleteit,  

3. Gondoskodik a képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek végrehajtásáról, és 

erről rendszeresen tájékoztatja a döntéshozót, 



 158 

4. Ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb ügyviteli és 

adminisztrációs teendőket; 

 

Az önkormányzati hivatal a képviselő-testületek bizottságainak és a nemzetiségi 

önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai keretében: 

 

1. Biztosítja az ügyviteli, adminisztrációs teendők ellátását, 

2. Egyeztet az elnökökkel a tárgyalandó napirendekről, 

3. Előkészíti a bizottságok elé kerülő anyagokat,  

4. Nyilvántartja a bizottságok határozatait,  

5. Szervezi a bizottsági döntések végrehajtását; 

6. A bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást nyújt, a 

bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat –igény esetén- szakmailag véleményezi. 

 

A fizikai alkalmazott általános feladatai:  

 

1. Tevékenységével segíti a Hivatali feladatok ellátását.  

2.  Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör 

gyakorlója megbízza. 

 

Az önkormányzati hivatal a helyi képviselők munkájának támogatása során: 

 

3. Elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését, 

4. Közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében, 

5. Köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges 

felvilágosítást megadni, illetve megfelelően intézkedni; 

 

Az önkormányzati hivatal a polgármester, az alpolgármester, munkájával kapcsolatban: 

 

1. Segíti a tisztségviselői tevékenységet, melynek során végzi az ügyviteli, adminisztrációs, 

szervezési és koordinációs feladatokat, 

2. Előkészíti és szervezi az önkormányzati és államigazgatási döntéseket, ellenőrzi azok 

végrehajtását; 

 

Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok 

körében ellátandó: 

 

a) intézményi tervezés, beszámoltatás, 

b) beruházás, felújítás előkészítése, 

c) intézményi pénzellátás, 

d) költségvetési intézmények ellenőrzése (külső megbízott igénybevételével) 

e) számítástechnikai, informatikai rendszer kezelése, 

f) a városi önkormányzat ingatlan vagyonával közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatok.       

2.) Az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai 

 

Az egységes önkormányzati hivatal a Képviselő-testület döntésének megfelelő szervezeti 

egységekre tagozódik. A hivatal szervezeti ábráját az 1. melléklet tartalmazza. 

 

A szervezeti egységek vezetői biztosítják a jogszabályokból, a testületi és vezetői döntésekből 

eredő feladatok végrehajtását, gyakorolják a vezetői megbízatásból eredő szakmai és - a törvény 
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keretei között - rájuk átruházott munkáltatói jogokat, valamint folyamatosan ellenőrzik a 

feladatok elvégzésének minőségét, határidőre való ellátását. 

 

A szervezeti struktúrában meghatározott csoportok vezetői a közszolgálati tisztségviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 129. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a csoport 

létszámát és feladatellátását alapul véve – osztályvezetői munkakörbe kerülnek kinevezésre. 

 

A jegyző helyettesítését és az általa meghatározott feladatokat – a polgármester által, a jegyző 

javaslatára kinevezett – aljegyző látja el. A szervezeti egységek vezetőinek, valamint az egyes 

dolgozók helyettesét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Törzskar: 

 

 a polgármesteri és a jegyzői titkárságokon az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és 

koordinációs feladatatok ellátása. 

 a polgármester programjának szervezése, koordinálása, 

 a beérkező és kimenő postával kapcsolatos iktatási feladatok.  

 az elektronikus iktatási rendszer működtetése.  

 a kézi irattár és a központi irattár kezelése.  

 az irattári anyag határidőben történő selejtezése.  

 a szükséges anyagok Levéltár részére történő átadása.  

 a hatósági statisztikák előkészítése.  

 bélyegzők, pecsétlenyomók nyilvántartása, a bélyegzők selejtezése.  

 társulások működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, 

ügyviteli teendők ellátása 

 a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása  

 a képviselő-testület üléseinek előkészítésével, az ülésen elhangzottak rögzítésével, a 

döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

 a bizottságok munkájának segítése és az adminisztráció biztosítása  

 a határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos 

teendők ellátása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek elkészítése 

 önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

 

Személyzeti és munkaügyi feladatok:  

 

 gondoskodik a személyi és munkaügyi feladatok Közszolgálati tisztviselőkről szóló és 

Munka Törvénykönyve szerinti ellátásáról, a közszolgálati munka- és megbízási 

jogviszonyok létesítésével és megszűnésével kapcsolatos iratok előkészítéséről és a 

szükséges nyilvántartások vezetéséről.  

 előkészíti a bérfejlesztéssel, jutalmazással, jubileumi jutalommal, nyugdíjazással, 

minősítésekkel, teljesítménykövetelményekkel, teljesítményértékeléssel, 

vagyonnyilatkozattal, belső képzéssel, továbbképzéssel, tanulmányi szerződésekkel 

kapcsolatos döntéseket.  

 szervezi a közigazgatási alapvizsgán, szakvizsgán és ügykezelői vizsgán való részvételt.  

 ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok előkészítését és 

gondoskodik ezek meghirdetéséről.  

 gondoskodik a közszolgálati nyilvántartások vezetéséről.  

 megállapítja a dolgozók éves szabadságát, összegyűjti az éves szabadságterveket és 

havonta a jelenléti íveket. Gondoskodik a szabadság-nyilvántartás vezetéséről.  
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 nyilvántartást vezet a hivatalban foglalkoztatottak kötelező munkaköri orvosi 

alkalmassági vizsgálatáról és elkészíti az esedékes orvosi beutalókat.  

 előkészíti az önkormányzati intézmények vezetőinek köztisztviselői (közalkalmazotti) 

szolgálati jogviszonyával összefüggő, a Polgármester hatáskörébe tartozó döntéseket.  

 kezeli a választott tisztségviselők, gazdasági társaságok vezetőinek személyi anyagait.  

 ellátja a feladatköréhez tartozó közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.  

 képviselők, bizottsági tagok az egyéb vagyonnyilatkozat tételre kötelezett 

köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételével összefüggő feladatok. 

 pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 bérszámfejtéssel kapcsolatos iratok határidőn belüli továbbítása a MÁK felé, 

 a személyzeti iratok elkülönített iktatása, irattározása, 

 esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, az esélyegyenlőségi program elkészítése. 

 személyi adatváltozások átvezetése az alapnyilvántartásban és a személyi anyagban, 

továbbítása a MÁK felé 

 

Egyéb feladatok:  

 

 a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása.  

 állattartási, állatvédelmi ügyek intézése. Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása.  

 vadkár, vadászati kár, vadban okozott kárügyek (szakértő kirendelése, egyezség létrehozása)  

 

Igazgatási csoport: 

 

Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok:  

 

  az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenységek bejelentésének 

nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új üzletkörrel történő bővítése, nyilvántartás 

vezetése, nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján,  

  vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása,  

  kereskedelmi és vendéglátóüzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes ill. végleges bezáratása, 

• statisztikai jelentések készítése a működő üzletekről, a bekövetkező változásokról (új 

üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások)  

  ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyének kiadása, bejelentés köteles tevékenység 

nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése, nyilvántartás vezetése, nyilvántartás közzététele 

az önkormányzat honlapján,  

  szálláshely-szolgáltatatási tevékenység nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése, 

nyilvántartás vezetése, nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján,  

  zenés, táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, ellenőrzése, 

nyilvántartás vezetése.  

  részvétel az alkalmi árusítások bejelentési eljárásban. 

 

Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:  

 a születési, a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolatok, valamint a halotti elektronikus 

anyakönyvek vezetése.  

 közreműködés a házasságkötéseknél, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és a 

családi események szertartásainál.  

 az állampolgársági esküvel kapcsolatos ügyek, valamint a névváltoztatási kérelmek intézése.  

 az utólagos bejegyzések teljesítése a születési, a házassági, a bejegyzett élettársi kapcsolatok 

és halotti elektronikus anyakönyvben.  
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 az anyakönyvi alapbejegyzések, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból 

eredő adatváltozások átvezetése a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson. A külföldön 

történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti kérelmek továbbítása a felettes 

szervhez. A hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  

 hatósági bizonyítvány kiadása.  

 a 90., 95. és 100. életévüket betöltött „szépkorú” személyek köszöntésének megszervezése.  

 

Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok:  

 a címnyilvántartási adatok kezelése és a változások átvezetése.  

 a személyes adatok védelme.  

 

Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok:  

 az elhunyt hagyatékának leltározása.  

 hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása.  

 hagyatéki leltár és mellékleteinek közjegyző részére történő továbbítása. 

 

Szociális és gyermekvédelmi ügyek 

 közreműködik a Képviselő-testület, valamint a bizottságok döntéseinek előkészítésében  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermekétkeztetés, hátrányos helyzet, 

halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatok,  

 környezettanulmányt készít,  

 ellátja a köztemetéssel kapcsolatos feladatokat,  

 intézi a védendő fogyasztóvá nyilvánítást,  

 hatósági bizonyítványokat állít ki,  

 nyilvántartásokat vezet az ellátásokról, statisztikai adatszolgáltatást nyújt.  

 folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, aktuális 

változásokról. 

 átmeneti segély ügyek intézése; 

 gyógyszertámogatási ügyek; 

 lakásfenntartási támogatás ügyek; 

 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása,  

 gyámhivatali felkérésre környezettanulmány készítése.  

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos hivatali feladatok ellátása; 

 

Egyéb feladatok:  

 a hirdetmények, valamint a termőföld értékesítésével és haszonbérletével kapcsolatos 

kifüggesztések.  

 a talált tárgyak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.  

 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői 

hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

 közreműködés állategészségügyi, állattartási és ebrendészeti feladatok ellátásában; 

 parlagfű elleni védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 honvédelmi ügyek; 

 mezőgazdasági feladatok, állategészségügy, növényvédelem; 

 piacüzemeltetési feladatok ellátása; 

 az üzemeltetett épületek, illetve az önkormányzati hivatal vonatkozásában jelentkező 

munka- és tűzvédelmi feladatok koordinálása, 

 szakmailag véleményezi az önkormányzati és külső beruházásokat az előkészítés 

szakaszában, 
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 vagyonhasznosítási döntések (lakásbérlet, üzletek bérbeadása) előkészítése, 

végrehajtása 

 irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az 

intézmények ez irányú munkáját; 

 a beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez, és végeztet, terveket készíttet 

 úthatósági feladatok ellátása; 

 közvilágítás üzemeltetése, energetikai feladatok, 

 hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (a hulladékgazdálkodásról szóló 

jogszabályok szerinti feladatok ellátása, a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásának 

ellenőrzése) 

 környezetvédelmi feladatok ellátása (levegő- és zajvédelem, környezeti hatásvizsgálatokban 

szakhatóságként közreműködés, a környezetvédelemről szóló törvény szerinti 

önkormányzati hatósági feladatok ellátása, a városi környezetvédelmi program 

elkészítésének és végrehajtásának koordinálása) 

 építésügyi szakhatósági állásfoglalások kiadása, 

 fakivágási engedélyek kiadása. 

 jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése és statisztikai adatok szolgáltatása. 

 

Pénzügyi  csoport:  

 

Költségvetés és pénzügyek: 

 

 az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítése; 

 az önkormányzati költségvetés tervezetének, továbbá a költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámoló elkészítése; 

 a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok intézése (az ön-

kormányzati költségvetési rendelet alapján); 

 a hitelfelvétellel, banki szolgáltatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása; 

 a havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves adatszolgáltatás teljesítése az 

államháztartás igényeinek megfelelően; 

 a költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok 

módosítására irányuló javaslatok elkészítése, döntés után annak dokumentálása; 

 a gazdálkodással, a tulajdonnal és a bizonylati renddel kapcsolatos feladatok ellátása, 

együttműködés az intézményekkel; 

 az operatív gazdálkodási feladatok szervezése és végrehajtása; 

 a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (el-

számolások, statisztikai jelentések); 

 a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások aktiválása; 

 az értékpapírok, hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartása; 

 a beszámoló valódiságát biztosító és igazoló nyilvántartások vezetése; 

 intézmények pénzügyi-gazdasági felügyelete; 

 a költségvetés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása; 

 az önállóan működő intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások 

gazdálkodási feladatainak ellátása, külön megállapodásban szabályozott módon; 

 analitikus vagyonnyilvántartás vezetése, 

 az önkormányzati vagyonnyilvántartás és vagyonkataszter vezetése; 

 önkormányzati üzletrészek nyilvántartása; 

 az önkormányzat és intézményeinél felmerülő vagyonbiztosítási ügyek intézése, 

 önkormányzati beruházások gazdasági előkészítése; 
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Adócsoport  

 

 ellátja a helyi adókkal, a talajterhelési díjjal és az átengedett központi adókkal kapcsolatos 

jegyzői feladatokat, valamint adóbevallással kapcsolatos teendőket.  

 az adózó kérelmére adóigazolást, adó és értékbizonyítványt állít ki.  

 adóellenőrzéseket folytat.  

 elkészíti a jogszabály alapján kötelező továbbá az egyedi igények alapján felmerülő 

adatszolgáltatásokat, listákat, kimutatásokat, fizetési értesítéseket.  

 évente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik állásáról.  

 ellátja az adótartozások behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozások 

nyilvántartásával, beszedésével, visszajelentésével kapcsolatos feladatokat.  

 adónyilvántartás adatait aktualizálja, naprakészen vezeti, kiveti az adókat a bevallások, 

kérelmek és gépjármű nyilvántartások adatai alapján.  

 döntésre előkészíti a méltányossági kérelmeket, azok teljesítését nyomon követi.  

 az adóztatáshoz kapcsolódó nyomtatványokat, tájékoztatásokat elkészíti, az adózók 

rendelkezésére bocsájtja.  

 intézi a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó ügyeit.  

 könyveli az adószámlákra beérkező tételeket, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 utalásokat teljesít a központi és önkormányzati számlákra, az adók módjára behajtandó 

köztartozások jogosultjai, valamint az adózók számlájára.  

 ellátja az adóvégrehajtással kapcsolatos teendőket. 

 közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás beszedési és behajtási feladatainak ellátása, 

 

Egyéb feladatok 

 

 Földmérési és Távérzékelési Intézet „TakarNet” hálózat adatainak használata a hivatal 

hatásköréhez kapcsolódóan, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.  

 

Informatikai feladatok:  

 

 biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését, a Hivatalon belül a jogtiszta 

szoftverek használatát.  

 javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok fejlesztésére.  

 üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét.  

 üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák kijavításáról.  

 nyilvántartja a Hivatal számítástechnikai eszközeit.  

 elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait, gondoskodik 

ezek betartásáról, illetve betartatásáról. 

 számítógépes hálózat, levelező rendszer, adatmentési rendszer, vírusvédelmi rendszer 

üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése,  

 önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az 

informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások 

kiküszöböléséhez 

 közreműködés a városi honlap karbantartásában és fejlesztésében 

IV. Az önkormányzati hivatal munkarendje, ügyfélfogadása 

 

A hivatal heti 40 órás munkarendben dolgozik. 
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A munkaidő:  hétfőtől – csütörtökig  07.30 – 16.00 óráig 

  pénteken    07.30 –13.00 óráig tart. 

 

 A köztisztviselőt a munkaidőn belül napi 30 perc munkaközi szünet illeti 

meg. 

 A hivatal dolgozója rendkívüli esetben, a jegyző utasítására munkaidején 

felül is köteles munkahelyén munkát végezni, vagy meghatározott ideig és 

helyen a munkavégzésre készen állni. A rendkívüli munkavégzésért a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti 

meg. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának, 

elszámolásának rendjét, valamint a dolgozó részére rugalmas munkarend 

engedélyezésének feltételeit az önkormányzati hivatal közszolgálati 

szabályzata tartalmazza. 

 

A hivatal ügyfélfogadási rendje a következő: 

 

Ügyfélfogadást tart 

a.) a polgármester 

b.) a jegyző 

c.) a hivatal ügyintézője 

 

 Az ügyfélfogadás ideje: 

 

a) a polgármester 

hétfői és csütörtöki munkanapokon  08.00-09.00 óráig 

 

b) a jegyző 

csütörtöki munkanapon   08.00-12.00 óráig 

első szerdáján    10.00-12.00 óráig  

 

c) a hivatal ügyintézője 

hétfő, szerdai munkanapokon  08.00-16.00 óráig 

csütörtöki munkanapon  08.00-12.00 óráig 

pénteki munkanapon   08.00-12.00 óráig 

tart ügyfélfogadást. 

Az ügyfélfogadást tartók soron kívül fogadják a nem helyben lakó ügyfeleket, illetve előzetes 

egyeztetés alapján más ügyfeleket is. 

 

A polgármester, a jegyző, valamint a hivatal ügyintézői soron kívül fogadják az országgyűlési 

képviselőket, az önkormányzati képviselőket és a bizottságok tagjait. 

 

V. Az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok 

 

1.) A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 

 

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői tekintetében – kivéve az aljegyzőt - a jegyző 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, annak visszavonásához, 

felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben - a polgármester 

egyetértése szükséges. 
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A jegyző az alábbi munkáltatói jogköreit a vezetői megbízással rendelkező közszolgálati 

tisztviselőkre ruházza át:  

 

1. munkaköri feladatok meghatározása, munkaköri  leírások elkészítése, aktualizálása, 

2. belső helyettesítés megállapítása távollét esetén, 

3. a munkaidő alatti rövid eltávozás engedélyezése, 

4. javaslattétel: 

 

a) minősítésre, előléptetésre, jutalmazásra, 

b) felelősségre vonásra, 

c) teljesítménykövetelmény meghatározására és a teljesítmény értékelésére, 

d) kiküldetésre, konferencián, továbbképzésen való részvételre, 

e) munkáltatói támogatásra, 

f) szabadság kivételére. 

 

 

2.) Munkafolyamatok szervezésére vonatkozó eljárási rend: 

 

A hivatali munka megosztása vezetői értekezleten történik, melyet a jegyző hív össze és vezet.  

 

A tisztségviselők, a jegyző, aljegyző, intézményvezetők, cégvezető és osztályvezetők a hetente 

hétfői napon vezetői értekezletet tartanak. 

 

A képviselő-testületi ülést követő vezetői értekezleten áttekintik az írásban elkészült képviselő-

testületi határozatokat, a végrehajtás menetét, a részhatáridőket, és kijelölik a végrehajtásban 

közreműködő felelősöket. 

 

Összapparátusi értekezletet évente legalább egy alkalommal kell tartani, melyet a polgármester 

és a jegyző hív össze.  

 

Az osztályvezetők negyedévente kötelesek csoportértekezletet összehívni, ahol értékelni kell 

az eltelt időszak feladatainak ellátását, és meg kell határozni a következő időszak fő feladatait. 

Az osztályvezetők minden év január 31-ig beszámolót készítenek a csoport munkájáról 

valamint a következő évre vonatkozó tervet, melynek az ellenőrzésre külön ki kell térnie.  

 

3.) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség: 

 

Az önkormányzati hivatalnál alkalmazott egyes közszolgálati tisztviselők vagyonnyilatkozat 

tételére kötelesek. E munkakörök és beosztások felsorolását a 1. melléklet tartalmazza. 

 

4.) Ügyrendek, szabályzatok: 

 

Az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos jogszabályokban, SZMSZ-ben nem 

szabályozott kérdéseket ügyrendjében, gazdasági ügyrendjében, illetve külön szabályzatokban 

rendezi. 

 

A hivatal működésének dologi feltételeit a képviselő-testület biztosítja. A jegyző gondoskodik 

a napi munkavégzéshez szükséges feltételek és eszközök biztosításáról. 

 

A hivatal dolgozóinak szakmai képesítését a jegyző szervezi és ellenőrzi. 
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A hivatal dolgozói kötelesek megőrizni az állami, szolgálati és magántitkot. 

 

 

VI. Záró rendelkezés 

 

 

Ez a szabályzat 2017. november 1. napján lép hatályba.  

 

 

Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

52/2010. (II.23.) Kt. határozattal, valamint a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 

47/2013. (III.26.) Kt. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát 

veszti. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. október 31. 

 

 

             dr. Kormányos László 

               jegyző 
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1. melléklet 

 

Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája 

 

 

 

 

 

     
Jegyző 

     

        

            

Törzskar: 5 fő   Igazgatási csoport: 4 fő  Pénzügyi csoport: 6 fő 

aljegyző  aljegyző szakmai irányításával  

pénzügyi csoportvezető, irányítása 

alatt:  

személyügyi ügyintéző  anyakönyvvezető  pénzügyi ügyintézők 

titkársági ügyintéző  műszaki ügyintéző  pénztáros 

titkársági ügyintéző  szociális ügyintéző  könyvelő 

fizikai alkalmazott  településüzemeltetési ügyintéző  adóügyi ügyintéző 
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2. melléklet 

 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök és beosztások 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök: 

 

8. jegyző (közbesz. elj.)    évente 

9. aljegyző     kétévente 

2.  pénzügyi osztályvezető (közbesz.elj.) évente 

3. adóügyintéző     ötévente 

4. anyakönyvvezető    ötévente 

5. építéshatósági ügyintéző   ötévente 

6.  szociális ügyintéző    ötévente 

7.  könyvelő     ötévente 
 

236/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja működtetni, a 

feladatot 2018. február 1. napjától átadja a feladatellátásra kötelezett állami fenntartó 

intézményének. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a feladatellátás 

ütemezésére vonatkozóan folyatasson tárgyalásokat a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének Igazgatójával, és tegye meg a szolgáltatás 

szolgáltatói nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2017. november 15. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző  

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 
 

237/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Gondozási Központ az EFFOP-1.1.1.-15. kódszámú projekt keretén belül lehívható 

bértámogatás igénybevételével, várhatóan 2017. november 15. napjától kezdődően 2018. június 

26. napjáig, 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazzon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető  
 

238/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában felmerült áttervezési többletköltségből bruttó 
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350.000.- Ft-ot átvállal, a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 
 

239/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

részt kíván venni a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával, Battonya Város 

Önkormányzatával, Mezőhegyes Város Önkormányzatával, a Békés Megyei 

Kormányhivatallal, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal és a 

Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft-vel, mint 

konzorciumi partnerekkel a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű TOP-5.1.2.-

15 kódszámú pályázat megvalósításában. 

Az előkészítő tevékenységgel kapcsolatos feladatok lebonyolítására a Dél-Békés 

Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt kéri fel. 

A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a projekt 

megvalósításával összefüggésben a vonatkozó jognyilatkozatok és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 

245/2017. (XI.17.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontjában meghatározott rendkívüli 

önkormányzati támogatásra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2017. november 20. 

 


