Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
6/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28.
napján 15:00 órakor kezdődött ülésén.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király
Gyöngyi, Nagy Attila, Kraller József, Farkas Gyula, Dusik János.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola
aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási
Központ intézményvezetője.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a Projektfelügyelet Kft.-t érintő
napirendeket vegyük előre.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Javasolt napirendi pontok:
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. TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére”
elnevezésű pályázat ügyében döntéshozatal
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
2. TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott
elnevezésű pályázat ügyében döntéshozatal
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

városi területek

rehabilitációja”

3. Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása Medgyesegyházán
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök.
rendelet módosítása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
5. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
6. Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 16/2016. (XI.30.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
7. A településfejlesztési stratégiák és koncepciók, valamint a településrendezési
eszközökhöz kapcsolódó Partnerségi Terv véleményezése
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
8. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatos hiánypótlás
megtárgyalása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
Szabó Istvánné ügyvezető
Mitykó Mihály ügyvezető
9. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitvatartás
meghatározása
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető
10. A Mezőkovácsházai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
módosítása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

megállapodás

11. Polgármester szabadságolási tervének elfogadása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
12. Platán Patika fakivágásra irányuló kérelme
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
13. Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. fakivágásra irányuló
kérelme
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
Mitykó Mihály ügyvezető
14. GGD-915 forgalmi rendszámú Suzuki Swift típusú gépjármű értékesítése
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
IV.

Zárt ülés

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket
elfogadta.

III-1 TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére”
elnevezésű pályázat ügyében döntéshozatal
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolta. Kérdésként merült fel, hogy lett-e egyeztetve a Projektfelügyelet Kft.-vel az
előterjesztett határozati javaslat. Kérjük jegyző úr olvassa fel, és tanácsadó úr fejtse ki a
véleményét.
dr. Kormányos László jegyző: A bizottság elfogadta az általam készített határozati
javaslatot, mely így szól: 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. 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.” Amikor legutóbb Kiss Tamás megjelent a bizottsági ülésen, és másik
öt projekt vonatkozásában döntött a testület, elhangzott, hogy az 5 %-os vállalási díj teljes
egészében elszámolható a projektben. Célszerűnek tartottam ennek a rögzítését a
megállapodásban.
Galló Ferenc: A keretmegállapodás erről szólt, azt fektettük le, hogy ezek a tevékenységek
elszámolható költségek lesznek. Azt gondolom, a jegyző úr által felolvasottakkal problémám
nincs. Mi történik, ha a számlák nem kerülnek időben kifizetésre? Annyival pontosítanám,
amennyiben megállapítható, hogy a projektgazda teljesítési körében merül fel, akkor az nem
minket terhel. Egyébként elfogadható a határozati javaslat.
dr. Nagy Béla György polgármester: Magam részéről elfogadásra javaslom. Olyanért nem
lehet felelőssé tenni a pályázat készítőjét, ami az ő működésén kívül esik, netán a
projektgazda hiányosságának tudható be. Ha elfogadjuk jelenthet-e problémát, hogy mai
dátummal kerül elfogadásra?
Galló Ferenc: Elvileg jegyző úr kapott a cégtől írásos anyagokat. A keret-megállapodásnak
volt egy 1-es számú melléklete, azt rögzítette, hogy mely pályázatok előkészítését vállaltuk.
Tehát nem a levegőből jött a szerződést. A vállalkozási szerződés tényét rögzítjük és fizetési
határidőt. Ez olyan kérdés volt, mely azt jelenti, hogy elszámolható lesz a kifizetett össze,
mivel a szerződésben szerepel a halasztott fizetési határidő. Tehát nem sikerdíjas szerződés,
hanem folyamatos tanácsadói szerződést és a teljesítés dátuma még a támogatási szerződés
előtti időszakban van, viszont a kifizetés dátuma 2017. június 29. Azt feltételeztük, és

figyelembe vettük a megrendelői igényeket, hogy abban az esetben tudnak fizetni, ha az
előleg a számlájukra érkezik. A Megyei Közgyűlés döntött február 16-án, azt felküldte
Budapestre, és ott is születik egy döntés, ez 30 napon belül meg lesz. A MÁK kiértesíti a
projektgazdákat, és 30 napon belül kell támogatási szerződést kötni, és 30 napon belül
kiutalják az előleget. Tehát május 30-ig megkapják az előleget, így a júniusi fizetési
határidőben rendelkezik a partner az összeggel. A kollégáim, amikor összeállították a
szerződést, ezekre a határidőkre figyelemmel voltak.
Kraller József tag: Visszaigazolást nyert, amit bizottsági ülésen jeleztem.
dr. Kormányos László jegyző: A bizottsági ülésen felmerült, hogy elküldésre kerültek az 1.
és 2. számú mellékeltek. A végleges verzióban nem szerepel az ipari park. Azért gondolom,
mivel a pályázat alanya az Ipari Park Kft.
Galló Ferenc: Igen, ezért, mert a város csak közvetetten projektgazda.
dr. Nagy Béla György polgármester: A módosított javaslatot megszavaztatnám.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
III-2 TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja”
elnevezésű pályázat ügyében döntéshozatal
dr. Nagy Béla György polgármester: A pályázat jellege hasonló az előzőhöz, annyi, hogy itt
a pályázó Medgyesegyháza Város Önkormányzata.
dr. Kormányos László jegyző: Jegyző felolvassa a határozati javaslatot.
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság egyhangúan támogatta.
Feltételezem, ugyan ezt a kiegészítést javasolja tanácsadó úr.
Galló Ferenc: Igen.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez elfogadható.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
III-7 A településfejlesztési stratégiák és koncepciók, valamint a településrendezési
eszközökhöz kapcsolódó Partnerségi Terv véleményezése
dr. Nagy Béla György polgármester: A bizottság támogatja.

dr. Kormányos László jegyző: Ez egy munkaverzió, melyet véleményezni kell. A
településfejlesztési stratégiákról tájékoztatót tartott korábban Galló úr. A pályázatainkhoz
szükség van rá. Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására lesz szükség, ennek részét
képezi a partnerségi terv.
Galló Ferenc: Egy munkaverzió. Volt egy partnerségi terv verzió, mely nem teljesen ugyan
ilyen volt. Kötött a szerkezeti felépítése. Megtettük a javaslatokat, mely összhangban van az
ITS-sel és a jogszabályi feltételeknek megfelel. Bizottságokat kell felállítani, hogy a
partnerségnek megfelelően működjön. Ők fogják a stratégiát véleményezni. A jelölt
bizottságok mindig vegyenek részt a folyamatban. Nagyon jó hogy a városlakók megismerik a
projektek tartalmát. Olyan dolgok is kijöhetnek, melyek a következő évek során
meghatározzák a fejlesztés irányát. Az ITS elkészítésének 0. lépcsője a partnerségi terv. Lesz
még egy döntés, majd elindul egy munka. Nem szeretnénk megvárni a támogatási szerződést.
Más projektben lesz elszámolható, az is nyert. Az elfogadását, benyújtását az első
mérföldkőben kell megtenni. Azt szeretnénk, hogy a szükséges szakértői anyagok is
rendelkezésre álljanak minél hamarabb.
dr. Nagy Béla György polgármester: Elhangzott, hogy miért fontos, fogadjuk el. Ha javaslat
érkezik a kiegészítésére, akkor beépülhet ebbe. Kell, hogy elfogadott tervvel rendelkezzünk.
Galló Ferenc: Kérem, hogy a tervet a testület fogadja el, de egy ülésen meg kell tölteni
szakmai tartalommal. A bizottságokat nevekkel meg kellene tölteni. Sürget az idő, látjuk,
hogy megnyertük a projekteket.
dr. Kormányos László jegyző: Három bizottság létrehozásáról van szó. A kérdés a helyi
egyeztető bizottság. Erre tettem előkészületeket, néhány embert megkerestem már. Mi a
határidő, amikorra a nevek kellenek?
Galló Ferenc: Szeretnék 30 napos határidőt kérni, hogy meglegyenek a helyi egyeztető
bizottságok. Vannak olyan tevékenységek, melyek a képviselők hatáskörében vannak, addig
is tudnánk haladni.
dr. Kormányos László jegyző: Akkor ismertetném az irányító bizottság tagjait.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
Galló Ferenc: 1 067 000 000 Ft Medgyesegyháza Városnak megítélt támogatás. Sok esetben
voltak szoros határidők. Megköszönöm a munkáját a hivatal dolgozóinak.
I-1 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

dr. Nagy Béla György polgármester: Jeleztem, hogy részletes szóbeli tájékoztatót kívánok
tenni a 6. pont kapcsán. A hivatalban ülésezett az Ivóvízminőség-javító Társulás. A programot
Újkígyóssal közösen valósítjuk meg. Az újkígyósi beruházás tartalmával komoly kifogások
vannak. pár hónapos üzem után üzemzavar lépett fel, a rendszer elfertőződött. A kitermelt víz
fertőzött, ezért az Alföldvíz Zrt.-től vásárolja a vizet a Gyulai Közüzemi NKft. Fertőtlenítések
történtek, sajnos sikertelenül. Újkígyós városának ez által havonta 1,5 milliós többletköltsége
keletkezik. A jogvita ami kialakult, ha eldöntésre kerül, akkor igényelheti a társulás a
többletköltségek megtérítését. A kivitelezéssel számos probléma merült fel. Jelentős
késedelem volt a teljesítéssel. Két kötbér követelését jelentette be a kivitelező felé a Társulás.
A 4 milliós első körben elismerte a kivitelező, majd elállt ettől azzal, hogy a fizetési
meghagyásnak ellentmondott, azt állítja, hogy kényszer hatására vállalta a 4 millió
megtérítését. Perré alakul és várjuk a bíróság felhívását, hogy kitűzze a tárgyalást. A másik
pedig nem elismert kötbér követelés. Ezeket műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.
Mivel 100 %-ban Uniós és hazai támogatásból valósult meg, meg se tehetjük, hogy nem
érvényesítjük az igényt. A vállalkozási szerződés szerint a kivitelező becsatolt egy
jólteljesítési garanciát tanúsító dokumentumot. Ez alapján hibás teljesítés esetében helyt áll
egy meghatározott összegig. Ez jelen esetben kb. 14 millió forint. Az igényünket jeleztük a
biztosító társaság felé. Jelenleg nyilatkozatokat kell beterjesztenünk, ami alapján meghozzák a
döntésüket, hogy fizetnek vagy nem. Újkígyóson szeptember óta vásárolják a vizet.
Kraller József képviselő: A 3. pontban arról beszélsz, hogy közfoglalkoztatottaknak tartottál
beszámolót. Anomáliák terjednek, hogy nem lesz közfoglalkoztatás, változnak a feltételek.
dr. Nagy Béla György polgármester: A közfoglalkoztatottak körében tapasztaltunk
munkafegyelmi problémákat, kifogásolható az egymással való viselkedésük. A legkisebb
figyelmeztetés után is, ha fegyelmi probléma lesz, akkor elveszítheti a közfoglalkoztatás
lehetőségét. Valóban elterjedtek mendemondák. Azt terjesztették, hogy megszűnik a
közmunka program. Erről szó nem volt. A Kormányzatnak megfelelő keretben kell ezeket a
programokat tartani, és vannak komoly költségvetési kihatása. Volt egy jogszabályváltozás, mely aztán kikerült, - mivel bizonyos térségekben komoly munkaerőhiány van. Ennek
érdekében hozták a szigorítást, hogy aki 5 éven keresztül ugyan annál a munkáltatónál volt
folyamatosan foglalkoztatva, azt nem lehet ott továbbfoglalkoztatni. Felterjesztéssel
fordultunk Pintér Sándorhoz, hogy tekintettel a térség munkaerő piaci helyzetére, állapotára,
tekintsenek el ettől, és így hatályon kívül helyezték, tehát úgy folytatódhat a foglalkoztatás,
ahogyan eddig. Pályázni kellett, amit elfogadtak, szerződést kötöttünk, holnaptól a
közfoglalkoztatottak munkába állhatnak. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a napirendet
lezárom.
II-1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot
elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
II-2 Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról
dr. Nagy Béla György polgármester: A keret felhasználása a testület instrukciója alapján
történt meg.
Dusik János elnök: Olyan civil szervezeteket támogattunk ebből, akiket érintettségük miatt
nem lehetett támogatni a civil szervezeteknek elkülönített támogatásból.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
Kraller József képviselő: A táblázatban elírás történt, ezt kérem javítani.
III-3 Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása Medgyesegyházán
dr. Nagy Béla György polgármester: Az ügyben két közmeghallgatást is tartottunk. A
polgárok pozitívan álltak hozzá. A civil szervezetek vezetői is megtárgyalták, ők is
egyetértettek a férőhely kiváltás megvalósításához.
Dusik János elnök: Az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását javasolja a bizottság.
Kraller József képviselő: A közmeghallgatáson vetődtek fel kérdések, és nem volt teljes a
támogatottság. A hozzáállásom, hogy támogatom a kérdést. Volt a rendezési terv kérdése.
Van folyamatban egy tervmódosítás, azonban bizottsági ülésen elmondta polgármester úr,
hogy még az sincs elfogadva. Normál menetben is egy fél év. Ott már egy végső jóváhagyásra
vár, ebbe nem tudjuk a módosítást bevinni, újból kell kezdeményezni a módosítást. A
hozzájáruló szervezeteket kérni kell, hogy soron kívül adják meg a hozzájárulásukat. Így 3-6
hónap alatt megtörténhet a jóváhagyás. A közművek kérdése is felmerül. A felhívásban az
látszik, elegendő, ha az ingatlan előtt megvalósul a közművek kialakítása.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati

javaslatokat elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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, hogy 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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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, hogy 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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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, hogy 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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
Sütő Mária Márta alpolgármester: Mint a szociális centrum vezetője szeretném

megköszönni a testület hozzáállását, a projekt megvalósításához, valamint Medgyesegyháza
lakosságának. Az itt dolgozók foglalkoztatáshoz segítséget nyújthatunk, és további szociális
szakemberekre lesz szükség.
III-4 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 6/2011. (III.2.) Ök.
rendelet módosítása
Dusik János elnök: A bizottság javasolja, hogy 2016. évi szinten maradjon a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Alpolgármester asszonynak volt egy javaslata. Kaptunk
egy kimutatást, az volt a bizottság javaslata, hogy alpolgármester asszony fejtse ki a
véleményét.
Sütő Mária Márta alpolgármester: A tegnapi ülésen javasoltam a 80 000 Ft-os térítési díj
lehetőségét vizsgáljuk meg. Abból a megfontolásból, ha fiskális szempontból nézem, mindig
probléma – igaz most pályázati forrás lesz – hogy miből javítsunk a tárgyi feltételeken, a
személyi feltételeken javítottunk, de erre szükség volt. Ha 8500 Ft lenne a térítési díj emelés,
elérné a tűréshatárt, amit az ellátottak meg tudnának fizetni, illetve az újonnan ellátottaknál
élni lehetne a törvény adta lehetőséggel, hogy a gyermekek, akik szülő tartásra kötelezettek,
megfelelő jövedelemmel rendelkeznek, kiegészítsék a résztérítési díjat. Közel 8 000 Ft-os
emeléssel 800 000 Ft-os bevétel növekedést lehetne elérni. Ez a hozzátartozókra se jelente
nagy terhet. Az ott élők körében merül fel a bútorzatok cseréje. Nagyon sok pénzt tesz a
testület a Szociális Otthon működéséhez.
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Ez közel 30 millió forint.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az állam, az önkormányzat, a hozzátartozók tennének
hozzá, akkor a tárgyi feltételek normalizálódhatnának. Ha nem lépünk, nem keressük a
további pályázati forrásokat, akkor lassan az intézményben élők emberhez méltatlan
körülmények között fognak élni. Ez elviselhető teher lehet.
Kraller József képviselő: Én voltam, aki bizottsági ülésen nem feltétlenül támogattam.
Meglep, hogy te teszel erre javaslatot. Azt látom, hogy pénzügyi forrás teremtésében
gondolkozol. Az intézmény nem feltétlenül alkalmas arra, hogy plusz díjakat kérhessünk.
Nem olyan számottevő összeg, ami jelentős változás jelentene. Akkor térjünk erre vissza, ha a
pályázat megvalósul, a feltételek megfelelőek lesznek.
Dusik János elnök: A bizottság úgy döntött, hogy az eredeti javaslat maradjon meg.
dr. Nagy Béla György polgármester: Magam részéről támogatom az alpolgármester asszony
javaslatát. Ha van remény többletbevételre szert tenni, az ott lakók éltét komfortosabbá tudjuk
tenni, akkor megéri. Sokan nem tudják megfizetni a jelenleg meghatározott díjakat sem. A
tartásra kötelezetteknek keletkeztetnénk kötelmet, és tudnánk érvényesíteni. Az is igaz, amit
Kraller képviselő úr mond, remény sem lesz a forrásra, hogy normalizálni tudjuk a
körülményeket.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nem sokan tudják, mibe kerül az intézményben egy
főnek a tényleges ellátása, egy hónapra. Azért kerül ebben az intézményben sokba, mert
zsúfolt és rosszak a tárgyi feltételek. 217 189 Ft/fő. Ehhez jön állami támogatás, 91 540 Ft. A
többi a térítési díj, és amit az önkormányzat hozzátesz. Mind az állam, mind az önkormányzat
sokat tesz azért, hogy az ellátás megvalósuljon. Aki van olyan helyzetben, hogy meg tudja
fizetni, és a kötelezett hozzátartozók meg tudják fizetni, akkor járuljanak hozzá ehhez. Nem
nagy összeg, de ez a többletbevétel arra lenne elég, hogy tudnánk venni rajta 10 korszerű

ágyat. Nincs elég szekrény, tároló hely. Javasolnám, hogy a támogatások mellett
elkülönítenénk még forrást, hogy normalizáljuk a körülményeket. Évek óta csak azt mondjuk,
hogy kellene, de nem sok minden történik. Igaz, hogy ha szociális ügyekről van szó, a
lehetőségeinken túl is adakoznánk. Most azzal tudnánk segíteni, ha kisebb áldozatot is kérünk
ezért.
Dusik János elnök: Lehet a számokkal játszani, de minden társadalmat az határozza meg,
hogy mennyire gondoskodik a rászorulókról. Azért hoztuk létre az otthont, hogy akinek nincs
hozzátartozója, vagy segíteni szeretnénk a családtagoknak, hogy így gondoskodunk a
hozzátartozójukról, mert életkörülményeik esetleg nem teszik lehetővé, nehezebb helyzetbe
hoznánk a családokat. Nem tudom javasolni. Meglesz a pályázat, megteremtjük a környezetet,
akkor visszatérhetünk az emelésre. Aki nem tudja megfizetni, az önkormányzatnak kell akkor.
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Azt mondom, valóban jogos a
filozófia, de a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy jelenleg tartanám magam az összeghez,
melyet előterjesztettek, ebben az évben. Tudjuk, hogy jelen pillanatban nagy fejlesztés lesz az
otthonban. Ezzel javítunk a körülményeken. Javaslom, ha a pályázat megvalósul, a következő
évben el lehet gondolkozni az emelésen.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Dusik úrnak mondanám, tudjuk, hogy akik nem tudják
megfizetni a térítési díjat és nincs olyan hozzátartozója, aki ki tudná egészíteni, akkor őket
nem érintené, nem lenne változás. Csak azokat, akik képesek, több jövedelemmel
rendelkeznek, a család megteheti, hogy részt vállaljon az elhelyezett idős ellátásában. A
térítési díj 76 800 Ft, és javasolnám 85 000 Ft-ra. 79 500 Ft-ot szeretnétek, és 5 000 Ft-tal
lenne csak több, mégis 800 000 Ft-tal lenne több a fejlesztési lehetőség. El kell azon is
gondolkozni, hogy akik nem szociális ellátásban részesülnek, az állami kiegészítéshez sem
jutnak hozzá. A pályázat mellett további kiegészítésre gondoltam.
Kraller József képviselő: Alpolgármester asszony érvelését elfogadom, jó célnak tartom. A
kimutatásban az is látszik, hogy nem csak 800 000 Ft bevételre lehet szert tenni, hanem az is
látszik, hogy a tavalyi évben a díjat 20 fő tudta vállalni. 85 000 Ft-ot csak 15 fő. Ha minél
többen tudnák megfizetni, akkor jó lenne, de a 12 fő terhére, hozzátartozójára rójuk a kérdést.
Ez nem igazságos. Komoly fejtörést fog okozni, mivel fog járni az itt élők részére. Nem elég,
hogy a nyugodt életüket felzavarjuk, még anyagi terhet is teszünk a nyakukba. Ezt az évet
hagyjuk így, legyünk túl a pályázaton, a következő évben vizsgáljuk meg.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a módosítást, majd
az előterjesztett rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 3 igen 4 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem
támogatja.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet
elfogadását szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

szóló 6/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 62.§ (2)
bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92.§ (2) bekezdés f) pontjában
meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Medgyesegyháza, 2017. február 28.
dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző
2. melléklet a 3/2017.(III.1.) Ök. rendelethez

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
I. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás, idősek otthona intézményi térítési díja
a) havi intézményi térítési díj
b) napi intézményi térítési díj

79.500 Ft/fő/hó
2.650 Ft/fő/nap

III-5 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Dusik János elnök: A 2016. évben történt változások átvezetése történt meg.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet
elfogadását szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta.
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

16:40 órakor dr. Nagy Béla György polgármester 5 perc szünetet rendel el.
III-6 Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 16/2016. (XI.30.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
dr. Kormányos László jegyző: A rendelet tartalmilag nem állja meg a helyét, mivel
magasabb szintű jogszabály rendelkezik az adott életviszonyokról. Álláspontom szerint a
rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. Mivel nincs írásbeli előterjesztés, javaslom,
hogy ne hozzunk ebben döntést. Rendszeresen kapunk jelzést a lakosságtól, hogy többen
égetnek. Azt holnaptól május 31-ig lehet megtenni, valamint szeptember 1. és november 30.
között, vasárnap és ünnepnap kivételével 14.00 óra és 20.00 óra közötti időben. Az év minden
szakában tilos veszélyes anyag égetése.
dr. Nagy Béla György polgármester: A kérés méltányolható, vegye tudomásul a testület
határozathozatal nélkül.
III-8 A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatos hiánypótlás
megtárgyalása
dr. Kormányos László jegyző: Elég hosszú ideje húzódik a beolvadás. A szükséges
dokumentumok benyújtásra kerültek az illetékes cégbírósághoz, megjelent két alkalommal a
cégközlönyben. Hiánypótlást kaptunk a cégbíróságtól, hogy az elkészített mérlegjelentések
nem feleltek meg a jogszabályi feltételeknek.
Dusik János elnök: A két határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság a testületnek.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsájtom.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
45/2017. (II. 28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi KÉSZ
Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Cg. 0409-011783 / 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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
46/2017. (II. 28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete, a MEDGYESEGYHÁZI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /Cg.0409-009438/ 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
III-9 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási időpont és nyári nyitvatartás
meghatározása
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A Varázserdő Óvoda két javaslatot
tett a beiratkozás időpontjára, valamint a nyári szünet időpontjának meghatározására. A
bizottság a javaslatokat elfogadásra javasolja.
Kraller József képviselő: A bánkúti óvoda kisebb, mégis ugyan annyi idő áll rendelkezésre.
Ezt furcsának tartom.
dr. Kormányos László jegyző: Gondolom azért, mert a bánkúti óvodában kevesebb
pedagógus van, aki elvégezze a takarítást. Az elmúlt években úgy volt, hogy a két
intézményben ne legyen átfedés a takarítási időszaknak.
Kraller József képviselő: Jogos, hogy ne legyen átfedés. A választ el tudom fogadni, hogy
kevesebb létszámmal több idő kell a takarításhoz.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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.
- Medgyesegyháza, Hősök u. 2.

2017. július 31.-augusztus 11-ig
2017. augusztus 14-25-ig.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Varga Jánosné intézményvezető
III-10 A Mezőkovácsházai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
módosítása
dr. Kormányos László jegyző: A pénzügyi vezető felhívta a figyelmemet, hogy elírás van a
megállapodás tervezetben. 2016. áprilistól a Járási Kirendeltség a Medgyesegyházi
Polgármesteri Hivatalban működik. A helyiségek használatáról készítettem egy megállapodás
tervezetet. Bérleti díjat nem kérünk, térítésmentesen biztosítjuk a helyiségeket a megfelelő
infrastruktúrával. A testület elfogadta, megküldtük, azonban nem érkezett vissza az aláírt
megállapodást. A kormánymegbízott úr időközben távozott, új főigazgató került kinevezésre.
Én új megállapodást készítettem, a főigazgató úr pedig egy 2012-ben kötött megállapodás
módosításáról beszél. Kérem a körülmények tisztázásáig a döntéshozatal, illetve a napirendi
pont elnapolását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt,
hogy a döntéshozatalt elnapolja.
III-11 Polgármester szabadságolási tervének elfogadása
dr. Nagy Béla György polgármester: A hatályos jogszabályoknak megfelelően került
elkészítésre.
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat
elfogadását javasolja.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsájtom.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
III-12 Platán Patika fakivágásra irányuló kérelme
dr. Kormányos László jegyző: Szakértői véleményt kellett beszereznem, hogy a fehér nyárfa
milyen allergén hatásokkal bír. Az internetes és a nyomtatott szakirodalom tele van
utalásokkal. A kérdéses fehér nyárfa nőivarú, a pollenszórás időszaka április-májusban van. A
pihe a fa termése. Akkor okozhat gondot, ha a pihékre egyéb pollenek kapcsolódnak. és
esztétikai okból kifogásolható. Tehát a szakirodalom alapján nem allergén, mivel nincs
pollenje.
Dusik János elnök: A bizottság döntése korábban az volt, hogy a jegyző szerezzen be
szakértői véleményt. Ennek a véleménynek függvényében a bizottság javasolja, hogy a nyárfa
ne kerüljön kivágásra.
Kraller József képviselő: Nem vagyok a fák ellen, viszont javaslom, aki nem élt ilyen fa
környezetében, próbálja ki. Ebben a formában már nem dísz. A magszórás időszakában a
lakókörnyezet úgy néz ki, mintha esne a hó. Ültethetünk helyette másik fát. Arra ezek a fák
nem alkalmasak, hogy díszítsék a környezetet.
dr. Nagy Béla György polgármester: Tehát képviselő úr javaslata, hogy engedélyezzük és
más, nem tájidegen fákat ültessünk helyette. Tehát van egy módosító javaslat. Én is azt
gondolom, hogy minden fát kár kivágni. Személyes véleményem, hogy a nyár és nyírfák nem
is ide valók, ebbe a tájba, és sok kellemetlenséget okoznak. A Kraller képviselő úr módosító
javaslatát alátámasztaná, hogy ma délben voltam kin a kertészetnél, milyen munka folyik,
hova kellene áttelepíteni a fóliákat. Lombkorona nélkül is nagy árnyékot vetnek. Hasznos
szolgálatot tennénk, ha minőségi facseréket hajtanánk végre. Engedélyezzük, és ahol
kellemetlenséget és károkat okoz, ott, ha biztosítva van a minőségi csere fák telepítésével,
amik a környezetbe illenek, őshonosak, akkor tegyük meg. Én csatlakozok a módosító
indítványhoz.
Nagy Attila képviselő: Én fapárti vagyok. Azt a döntést hoztuk egy másik ügyben a
bizottsági ülésen, hogy szakértői vélemény után hozzunk döntést. Ha elöregszik, majd
kivágjuk, és pótoljuk. Tegnap a bizottsági ülésen azt fogadtuk el a lovaspályánál vizsgálja
meg szakértő, ami elöregedett, azt vágjuk ki. Ezt képviselem minden faügyben.
dr. Nagy Béla György polgármester: Tehát akkor volt egy módosító indítvány az eredetihez
képest, a Platán Patika fakivágásra irányuló kérelménél. Képviselő úr megfogalmazta a
kérelmet. Kérem, aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon kézfelnyújtással.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a módosító
indítvány került elfogadásra, mely alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta
el:
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
III-13 Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. fakivágásra
irányuló kérelme
dr. Nagy Béla György polgármester: Ma voltam a lovaspálya környékén, az ott lévő
nyárfák jelentős része elöregedett, az ágak veszélyezteti az ott dolgozókat, arra közlekedőket.
Dusik János elnök: A bizottság javaslata, hogy szakértő bevonásával kerüljön eldöntésre,
hogy szükséges-e a fák kivágása. Helyükre új facsemetékről kell gondoskodni.
Kraller József képviselő: A cél, hogy zöld környezetben éljünk, olyanokkal, melyekkel
együtt lehet élni. A javaslatomat erre az esetre is fenntartom.
dr. Nagy Béla György polgármester: Én is egyet értek, nagyon öreg fák. Akkor ezt a
határozati javaslatot is módosítod?
Kraller József képviselő: Igen.
Nagy Attila képviselő: Ez az előterjesztés, az utcai fasort és a Sportpályán lévő fákat
egységében érinti?
Kraller József képviselő: Igen.
Nagy Attila képviselő: Ha elfogadjuk a módosító javaslatodat, akkor 15-20 fáról van szó.
Ehhez nem tudok hozzájárulni.
dr. Nagy Béla György polgármester: Képviselő úr tarvágást javasol, míg a bizottság
differenciált vágást, szakértői véleményre alapozva.
Kraller József képviselő: Módosító javaslat, hogy a kertészetnél tegyük meg a kivágást, a
többit vizsgáljuk meg. Pótolni fasort csak úgy lehet, ha egyöntetű fákat ültetünk.
dr. Nagy Béla György polgármester: Módosító javaslat a Fáy utcai szakasz kivágására
vonatkozik.

A képviselő-testület 3 igen 4 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem
fogadta el.
dr. Nagy Béla György polgármester: Akkor az eredeti javaslatot bocsájtom szavazásra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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: dr. Nagy Béla György polgármester
III-14 GGD-915 forgalmi rendszámú Suzuki Swift típusú gépjármű értékesítése
dr. Kormányos László jegyző: A kocsi 20 éves, korábban a polgárőr egyesület használtában
állt. Több mint egy éve már nem használják. Novemberben megkeresték a testületet, vegyük
vissza, mert nem tartanak rá igényt. Ez meg is történt. Meghirdetésre került eladásra
minimális vételár mellett. Érkezett egy 100 000 Ft-os vételár a gépjárműre, valamint a
javítására is kértünk ajánlatot. A javítás költsége 180 000 Ft lenne. Az autó műszakija lejárt.
az önkormányzat sem tudja az autót hasznosítani. Kértem egy tótkomlósi autószerelőtől is
árajánlatot, aki látatlanban nem tud ajánlatot adni. Az autót odaszállíttatni is költséges lenne.
A bizottság javaslata, hogy a beérkezett árajánlatot tekintse irányadónak, és az autót
értékesítse 100 000 Ft-ért.
dr. Nagy Béla György polgármester: Valóban a Polgárőr egyesület jelezte, hogy nem
kívánja már használni. Amikor visszaadták, használhatatlan, üzemképtelen volt.
Dusik János képviselő: Javasolja a bizottság, hogy 100 000 Ft-ért értékesítsük.
Kraller József képviselő: Az eredmény látszott már az előző ülésen is. Mi van a másik
autóval?
dr. Kormányos László jegyző: Arra még vételi ajánlat sem érkezett.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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 György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
1. bejelentés Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram
dr. Nagy Béla György polgármester: Elvi döntés meghozatala szükséges az „Idősügyi
Infokommunikációs Modellprogram” kapcsán. Az előterjesztésben le van írva a program.
Azon idős polgárok esélyeit fokozza, akik saját otthonukban élnek, olyan műszerhez juthatnak
hozzá, amely teljes kontrollt jelent felettük, rosszullét, magas vérnyomás problémákra.
Folyamatos felügyeletet jelent. Pénzügyi támogatást nem igényel. Pusztaottlaka a gesztora.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
2. bejelentés Varázserdő óvoda költségvetésének 200 000 Ft-tal történő
kiegészítése.
Dusik János elnök: A Román Nemzetiségi Önkormányzat szeretne az óvodában román
nyelvi foglalkozást tartani. Ehhez kérnek 200 000 Ft-ot. A bizottság javasolja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 17:50
órakor lezárta.

Kmf.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

