Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
9/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25.
napján 15:00 órakor kezdődött ülésén.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Kraller József, Farkas Gyula, Dusik
János, Király Gyöngyi.
Később érkezik: Sütő Mária Márta alpolgármester, Nagy Attila tag.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola
aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné főelőadó.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.
dr. Kormányos László jegyző: Javaslom a Medgyesegyházi Településüzemeltetés
Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évről szóló Gazdasági Beszámolójának és Egyszerűsített
Mérlegbeszámolójának elfogadása és a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2016. évről
szóló Gazdasági Beszámolójának és Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása
napirendeket levenni, mivel nem készültek el az előterjesztések. Napirendre kérem felvenni a
Medgyesegyháza Város településrendezési tervének módosítása, Pályázat benyújtása a
Rákóczi Ferenc utcai közút aszfaltburkolatának felújítására, Vasutas Települések Országos
Szövetségének „Virágos Vasútállomásokat!” című pályázati felhívása, Interreg V-A
Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 stratégiai projekt pályázati
felhívására vonatkozó szándéknyilatkozat megtárgyalása napirendként történő felvételét.
Javaslom zárt ülés megtartását.
dr. Nagy Béla György polgármester: Mi az oka, hogy nem érkeztek meg az előterjesztések?
dr. Kormányos László jegyző: A két gazdasági társaságnak a mérlegbeszámolójának és a
gazdasági beszámoló elfogadása május 31. Az előzetes tárgyalások alapján úgy tűnk, hogy a
mai ülésre prezentálni tudják, azonban ez nem sikerült.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Javasolt napirendi pontok:
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
4. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú aszfaltozott utak javításáról, karbantartásáról
Előadó: Mitykó Mihály ügyvezető
II.
1.

Beszámolók:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
III.

Fő napirendek:

1. A Schéner Mihály Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat
véleményezése
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
2. Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016.
felhasználható összegének megállapítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

évi

költségvetési

4. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
5. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
6. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
7. A Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
8. Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló döntéshozatal
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

maradvány

9. Javaslat a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit
ügyvezetőjének személyére
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

Kft.

10. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai Programjának
módosítása
Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
11. Medgyesegyháza Város településrendezési tervének módosítása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
12. Pályázat benyújtása a Rákóczi Ferenc utcai közút aszfalt burkolatának felújítására
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
13. A Vasutas Települések Szövetségének „Virágos Vasútállomásokat!” című pályázati
felhívása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
14. Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 stratégiai
projekt pályázati felhívására vonatkozó szándéknyilatkozat megtárgyalása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
15. Bejelentések
IV.

Zárt ülés

A képviselő-testület5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a módosított
napirendeket elfogadta.
dr. Nagy Béla György polgármester: A A Deák Ferenc utca felújítására érkezett ajánlatok
elbírálása történik meg a zárt ülésen.
I. Tájékoztatók
I-1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
dr. Nagy Béla György polgármester: A térségi ivóvízjavító programról szeretnék
kiegészítést tenni. Konzorciumban pályáztunk, azonban a műszaki tartalom elkülönült
egymástól. Újkígyóson vannak problémák. Az szerepelt az előterjesztésben, hogy
sajnálatosan Újkígyóson a beruházást nem tudják használni, nem tudnak egészséges ivóvizet
szolgáltatni, mivel bakteriális fertőzés érte a hálózatot. Folyik a vita, a felelősség
megállapítása miatt. Ma kaptunk értesítést a mérnök, műszaki ellenőrtől, hogy a fertőtlenítés
megtörtént, a vízminták laboratóriumba kerültek, várják az eredményt. Beindul egy kártérítési
jogvita, mivel a szerződés értelmezése szerint ez hibás teljesítés, melyért felelősséggel
tartozik a kivitelező.
15:17 órakor Nagy Attila képviselő megérkezik.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
dr. Nagy Béla György polgármester: A bank teljesítési garanciáját lehívtuk, melyet
elkülönített számlán tartunk.
A romániai Mácsán volt egy ETT gyűlés a szervezeteknek. Jelennek meg Uniós pályázati
felhívások, ahol az ETT-k pályázni tudnak. Olyan eszközökre, berendezésekre lehet
benyújtani pályázatot, - és ennek az előkészületei történtek Mácsán, - melynek a lényege,
hogy olyan eszközöket lehet beszerezni, melyek esetleges katasztrófa elhárítást szolgálhatják.
Főként műszaki eszközök, aggregátorok, földmunkagépek. Kérem, a testület a tájékoztatót
határozathozatal nélkül vegye tudomásul.
I-2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbiztonságáról
dr.
Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm Almási Levente r. alezredes,
őrsparancsnok urat, valamint Nagy Lajos r. alezredes kapitányságvezetőt.
Vermes Rita igazgató: Az elmúlt időszakban együtt dolgoztunk a helyi rendőrökkel,
köszönöm a munkájukat, sokat segítenek az iskolai életben. Alezredes úr, és az iskola rendőre
folyamatosan jelen van, tudom támogatni a munkájukat.
Kraller József képviselő: Tájékoztatót kell kérjünk a helyi rendőrségtől, más ráhatásunk
jogszabályi alapon nincs. Néhány szubjektív vélemény alakulhat ki a tájékoztató kapcsán.
Láttam a megyei összesítést, láttam az eredményeket, komoly munka folyik. A legfontosabb,
hogy látszani és az általuk elvégzett munkát láttatni szükséges. A statisztikák javulnak.
Kaptunk tájékoztatót, hogy mely részek tekintetében mekkora a nyomozáseredményességi
mutató. Hál’ Istennek nem sok testi sértés van, azonban lopás eredményességi mutatója a
gyengébb kategória, melyet a lakosok is számon kérhetnek a rendőrségen. Úgy tudom, a
lakosokkal beszélgettem, jelzéseket kaptam, sok esetben azért nem tesznek bejelentést, mivel
a felderítés lehetőségét kétségbe vonják. A mutató alacsony. Ezeknek a mutatóknak az ilyen
szintű teljesítése miből fakad? A lakosok szempontjából a bizalom kérdése nőne, ha jobb
eredményekről tudnánk őket tájékoztatni.
Nagy Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: A felderítési eredményességünk 30 %-os a
lakásbetörésekben, lopásokban. Területünkön nyomszegény, nehezen bizonyíthatóak az
ügyek. Ezek Budapesten 5-6-11 %-os eredményt mutatnak. Közrejátszik, hogy az értékeinket
nem olyan szinten védjük. Nagy segítség a kamera. Voltak kamerafelvételek, ezek 2016-os
eredmények. 2017-ben a rendőrség napja alkalmából azért kaptak elismerést, mivel 24 óra
alatt felderítettek egy autólopást. Nyilván a lakosság fogja elmondani, hogy ezek a számok
megfelelnek-e.
15:28 órakor Sütő Mária Márta alpolgármester megérkezik.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
dr. Nagy Béla György polgármester: Jól értem, hogy a statisztikák az ismertté vált
bűncselekmények számának felderítettségét mutatja?
Nagy Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Nem, ez ami ismeretlen ellen indul. Tehát
1 000 bűncselekményből csak töredéke ismeretlen. Van, hogy úgy érkezik a bejelentés, hogy
ismerjük az elkövetőt. A felderítettség csak ha ismeretlen ellen indul.

dr. Nagy Béla György polgármester: Az az ismert, hogy feljelentést tesznek?
Nagy Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Nem, attól, hogy valakinek elviszik a dolgait,
sok esetben megvan az elkövető, ismert személy ellen indul. A felderítési eredményesség,
csak, ha ismeretlen elkövető ellen indul. Az ügyeink elenyésző része indul ismeretlen
elkövető ellen. Az ügyek elenyésző része indul ismeretlen tettes ellen. A 14 kiemelt
bűncselekmény közül csak három van olyan, ahol ismeretlen elkövető ellen indul, a többi
esetben ismert ellen kell, hogy induljon az ügy. Csak abban lehet felderítettséget produkálni,
ami ismeretlen ellen indult.
Tóth János helyi lakos: Almási Levente r. alezredes úrhoz intézném a kérdést. A településen
nagy számban jelennek meg román vendégmunkások. Alezredes úrhoz érkezett-e már
feljelentés csoportosulás miatt? 25-50 fő jelenik meg egyszerre a kerékpárúton. Ez több
emberben félelmet kelt. Ellenőrzi-e valaki ezeket a vendégmunkásokat? Ha bűncselekményt
követnek el, akkor fél óra alatt el tudják hagyni az országot úgy, hogy nem ismeri őket senki.
Amikor megjelennek a vendégmunkások, megnő a kerékpárlopások száma és a betörések
száma. Ezt nem egy lakos jelezte már.
Almási Levente r. alezredes, őrsparancsnok: 2017. évben nem történt bejelentés, sem
írásban, sem szóban, sem szabálysértés, sem bűncselekmény miatt nem érkezett bejelentés,
nem indítottunk eljárást. Folyamatosan igazoltatjuk a román vendégmunkásokat. Nem a
központban, hanem ott szoktuk őket igazoltatni, ahol laknak. Több olyan ház van kiadva, ahol
román alkalmi munkavállalók laknak. 2017-ben nem nőtt meg a kerékpárlopások száma, idén
még nem érkezett bejelentés kerékpárlopás miatt.
Kraller József képviselő: A tájékoztatás információt ad, hogy a közterületi jelenlét mértéke
milyen nagyságrendű. 2016-ban csökkent a közterületi jelenléti órák száma. Ennek az oka,
hogy az állományból sokan részt vesznek a határvédelmi feladatok ellátásában? Ezt részben
leírja a tájékoztatóban. Nagyon fontos, hogy a János által felvetett útkereszteződésben többet
kellene jelen lennie a rendőröknek. Visszatartó ereje lehet.
Nagy Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: 2016-ban azért csökkent a közterületi jelenlét,
mivel folyamatosan a déli határszakaszon a kapitányságnak vezényléseket kellett
végrehajtani. Folyamatos járőrszolgálatot szervezünk, folyamatosan jön a traffipax. A 18
településen úgy szervezzük a feladatot, hogy milyen jelenlét szükséges. A kerékpárosok által
okozott közlekedési balesetek nőttek, valamint a gyorshajtások.
Tóth János helyi lakos: Alezredes úr azt mondta, hogy nem érkezett bejelentés kerékpárlopás
ügyében. A helyi lakók 105 aláírást adtak le a békéscsabai rendőrkapitányságon, hogy a lakók
veszélyben érzik magukat.
Nagy Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Mint kapitányságvezető kaptam tájékoztatást.
Meg is tettük a szükséges intézkedéseket. Amiről az úr beszél, azoknak 90 %-a nem
rendőrségi, hanem közegészségügyi, járványügyi és egyéb más feladat, akinek dolga,
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Dusik János képviselő: Medgyesegyháza viszonylatában 18 %-al csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma, csökkent a garázdaság, rongálás, lopások száma. Igaz nőtt a testi
sértések száma. Aki járja a települést, az gyakran találkozik rendőri jelenléttel. A
környezetünkben élő vendégmunkások respektálják a rendőri jelenlétet. Köszönöm a
munkájukat, eredményesek.

Kraller József képviselő: Leírásra kerültek a 2017. évi célkitűzések. Két dolgot emelnék ki,
ami fontos. Az egyik a létszámbővítés a másik a fokozott jelenlét. Sok kitartást kívánok.
Sütő Mária Márta alpolgármester: A kitűzött feladatokról szeretnék beszélni. Azt írják,
hogy a közbiztonság érdekében a polgárőrökkel való közös feladatellátás a további céljuk.
Hogyan értékelik a polgárőrökkel való együttműködést?
Nagy Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Az illetékességi területünkön minden
településen működik polgárőrség, és mindenhol jó a kapcsolat. Átalakulóban van a
medgyesegyházi polgárőr egyesült, talán önmagukat kell jobban szervezzék, attól jó a
kapcsolatunk velük. Mezőhegyes városban már közterület fenntartók figyelik a kamerákat, és
ha intézkedésre van szükség, jelzik. A mezőőrök több településen ellenőrzik a külterületeket.
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:
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
I-3. Tájékoztató a kintlévőségekről
Dusik János képviselő: Örömmel állapítható meg, hogy némi csökkenést mutat az
önkormányzat kintlévősége. Vannak behajthatatlan tartozások, ezért nem tud kedvező kép
kialakulni. Javaslom a testületnek elfogadásra.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a testület
határozathozatal nélkül vegye tudomásul.
II. Beszámolók:
II-1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
dr. Kormányos László jegyző: Annyi kiegészítésem lenne az 54/2017. határozathoz, hogy az
előirányzat módosítás a költségvetésbe beépítésre kerül.
Dusik János képviselő: Mozgáskorlátozottak Gyulai Egyesületével mi a helyzet?
dr. Kormányos László jegyző: A múlt ülésen megtörtént a beszámolók elfogadása egy
szervezet kivételével. Felvettem a kapcsolatot az egyesülettel, tájékoztattam, milyen formában
fogadható el a beszámolójuk.
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:
90/2017. (IV.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.

lejárt

határidejű

Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
III. Fő napirendek:
III-1 A Schéner Mihály Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázat véleményezése
dr.
Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm az igazgató asszonyt és az
igazgatóhelyettes asszonyt.
dr. Kormányos László jegyző: Az Mötv. alapján a pályázat véleményezését lehetett volna
zárt ülésen tárgyalni, azonban igazgató asszony nem kívánta a zárt ülésen való tárgyalását. Az
intézmény fenntartója és működtetője a Tankerületi Központ, a testület véleményét is kikéri.
Vermes Rita igazgató: Köszöntök mindenkit. El szeretném mondani, mit tettem az elmúlt öt
évben. A pályázatomat úgy gondolom túl is teljesítettem. Az akkori kéréseket megtettem, pl. a
zárható iskola. Létrejött a digitális ellenőrző, a szakmai dokumentumokat törvényességnek
megfelelően rendbe hoztam, kompetencia fejlesztését elindítottam, ehhez cselekvési tervet
készítettünk. Beindult a tehetséggondozás, 7-8. osztályban nívócsoportos oktatás folyik annak
érdekében, hogy előkészítsük a szakgimnáziumba jelentkezők felvételijét. Megalkottuk a
pályaválasztási szülői értekezletet, illetve a Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a
7. osztályosoknál önismereti tréninget folytattunk. Megpróbáltuk a pályaorientációt minél
hatékonyabban a gyerekek elé tárni. A mindennapi testnevelésóra terhére bevezettük a
néptánc oktatást. A közösség érdekében a tantestülettel egyetértve iskolai nyakkendőt kaptak
a gyerekek, illetve megkaptuk az önkormányzattól az iskola zászlaját. A ballagásnál fontos,
hogy a nemzeti lobogó is megjelenjen. Bevettük a programunkba a Schéner napot, és a gútai
kitelepítettekre való megemlékezést. A határtalan pályázatok segítették a gyermekek külföldre
jutását. Megköszönöm, hogy a testület minden évben támogatta az önrész megfizetését.
Bevezettük a hétszokást, a boldogságórát. Első osztályba bekerült a foci, angol, művészetek,
szabadon választanak a szülők. 3. osztálytól osztályfőnöki óra van. Szülői és pedagógusi
elégedettségi kérdőíveket értékelünk, előkészítjük ezzel a munkát. Megalkottuk a Schéner
gyűrűt, a tantestület maga dönt, hogy mely pedagógus érdemli meg. Jól működnek a
munkaközösségek, a tantestületi értekezletünk. Próbáljuk a konfliktuskezelést bevezetni. A
következő öt évben szeretném ezt a munkát folytatni. A negyedikes szülők megkerestek, hogy
a tehetséges gyermekek számára szeretnék az angolt emelt oktatásban. A szülőknek
elmondtam, mi ennek a törvényi feltétele, ezt elém tárták, a Közoktatási Törvénynek
megfelelően ez meg is történt. A következő tanév így kezdődik. Nem csak a Közoktatási
Törvény változott, hanem sok más is, mely nagy terhet jelent a kollégáimnak. Az egész napos

iskola, szakköröket, tehetséggondozásokat, korrepetálásokat kell beiktatni. E mellett
gazdasági szempontból sem volt egyszerű, átvettük a Sportcsarnok és az Uszoda működtetését
is, mely nehéz feladat.
Farkas Gyula képviselő: A bizottság a tegnapi napon hosszasan tárgyalta. A bizottság
elfogadásra javasolta a testületnek az intézményvezető pályázatának elfogadását.
Király Gyöngyi képviselő: Gyakran elhangzott, hogy az iskolából sok gyerek iratkozott ki,
én erre mondtam, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Többségében azért mennek el, mivel
a család elköltözött a településről, tehát nem azért mert rossz a vezetés. A kiiratkozó gyerekek
között van, aki magasabb sport, nyelv, vagy művészeti szinten szeretne továbbtanulni. Nincs
gyermekvédelmi felelős. Ez nem kötelező, de jó lenne, mivel sok a feladat, megtudtunk, hogy
jelenleg az osztályfőnökök végzik ezt a munkát. Olvashattuk, hogy a pedagógusok 40 %-a
minősíttette magát. Mi a következménye a minősítésnek?
Vermes Rita igazgató: Jelenleg nem kötelező a pedagógusminősítés, most szabadon
választott. Jelentkezni lehet, jogszabály szerint 2020-tól lesz kötelező. Akik 8 évig pedagógus
1. fokozatban vannak, kötelező magukat minősíteni, ez a pályán maradás feltétele. Akik
megmérettették magukat, azt jelenti, hogy magasabb szintre lépnek, magasabb bért kapnak.
Külső emberek minősítik a munkájukat. Egy kollégának nem sikerült a minősítése, két év
múlva újra kell minősíttetnie magát, szakmai segítséget kap, szankciója nincs.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Említetted a pályázatodban, hogy fontos a gyermekek
érdekeit szolgálni és a szülők elégedettsége. Jelenleg milyen tevékenység folyik az iskolában
a szülőkkel való jó kapcsolat megtartására? Mik a rövidtávú elképzeléseid?
Vermes Rita igazgató: Belefogtunk, elkezdődött a szülői kerekasztal megbeszélés. Szabadon
kérdezhetnek, véleményt nyilvánítanak. 37 szülő volt az első megbeszélésen. Kommunikálni
kell, hiszen az előreviszi az iskola dolgát. A szülők kérésére rendkívüli szülői értekezletet
tartunk. Sok személyes megkeresés volt az irodámban, megbeszéltük a dolgokat, jó szájízzel
mentek el a szülők. Ha nem keresnek, nem tudok segíteni. A szülők tudják, az intézményben
megtalálnak. Minden SZMK és szülői értekezleten ott vagyok.
Kraller József képviselő: A tegnapi ülésen elhangzott, és azonosulni tudok vele, hogy mi
szakmailag nem fogjuk tudni megítélni a pályázat milyenségét. Jól elkészített pályázatról van
szó. Fontos a környezetből való visszajelzés. Király Gyöngyi említést tett, hogy hallottunk
véleményeket, hogy az iskolában a tanulók száma csökken, mi miatt történik ez. Az elmúlt
közmeghallgatáson is volt erre utaló jelzés, hogy az igazgató asszonynak tulajdonítható ez. A
bizottsági ülésen kapott statisztika nem ezt támasztja alá. A demográfiai hullám nem csak a
mi iskolánk létszámát csökkenti. Fontos, hogy az iskola megfelelő állománnyal legyen
feltöltve. Kérem, próbáljon minőségi javulást elérni. Pedagógushiánnyal küzd a szakma. Aki
nem kapja meg a minősítését, az két évig tovább dolgozhat, nincs eszközrendszer arra, hogy
azt a pedagógust a rendszerből ki lehessen iktatni. Volt egy 50-50 % körüli véleményezés,
hogy elfogadják-e igazgatóként. Ez nem jó arány, megosztottnak tűnik, valamilyen irányba el
kellene vinni. Kérem, éljenek a véleménynyilvánítás lehetőségével. Ha a vélemények nem
jutnak el a megfelelő szintre, nem történnek intézkedések sem.
Vermes Rita igazgató: Örülnék, ha tudnék válogatni a pedagógusokban. Nem nagyban
változott a tantestület az előző öt évben. 100 %-os a szakmai lefedettség, csak olyan
pedagógusok tanítanak, akiknek a végzettségük megvan. Jóval több munkát vállalunk
igazgatóhelyettes asszonnyal azért, hogy ez megtörténjen. Nem akartam felvenni a kesztyűt,

amit tegnap Nagy Attila képviselő úr elém dobott. Fájt, hogy nem olvasta el a pályázatomat,
és nem is fogja. Elmondta, hogy sajnos az én időszakomban elvitték a tehetséges
gyermekeket, ezt visszautasítom, mivel számomra minden gyerek egyforma. Van, aki már
középfokú nyelvvizsgát tett. A másik, ami megütötte a fülemet, hogy kellene, ha a kollégák
bátrabban hozzászóljanak a dolgokhoz. Nagy Attila azt mondja, azért nem teszik, hogy
félnek. Három év alatt próbált megfogni törvényi ismeretemből. Minden értekezlethez
keményen hozzászólt. Ahol lehetett pénzbeli jutalomban, oklevélben részesítettem a kiváló
munkájáért. Példa, hogy nem kell a kollégáknak félni tőlem, nem volt szankciója. Azt
mondta, hogy embertelen vagyok, nincs bennem lélek. Nyitott vagyok, elmondják a kollégák
a problémájukat. Bármilyen helyzetben segítséget nyújtok, teljesen emberségesen, még akkor
is, ha a törvény ad lehetőséget, hogy ezzel intézkedhetnék, de Nagy Attila képviselő úr
biztosan tudja, miről van szó.
Nagy Attila képviselő: Ezért nem támogatom a pályázatodat, mivel olyan mondasz, ami nem
hangzott el. Ebben a három évben nem kaptam oklevelet, jutalmat igen. Az értekezleteken
néha szóltam hozzá, keveset mondtam. Nem félek, nem is arról beszélek. Azt gondolom, hogy
nem tartalak alkalmasnak az emberi tulajdonságaid miatt. Öt éve sem tudtam melletted állni.
A közösség a lényeg, nem ők választottak meg, egy szűk képviselő-testület választott meg.
Számomra nem bizonyítottál, elmondod, hogy minden csilli-villi, ezek fontos dolgok, de alma
is lehet mérgezett, ami ki van vikszolva. Te mondtál olyat tantestület előtt, hogy ha a
tantestület 2/3-os többségét nem szerzed meg, nem adod be a pályázatodat. Miért gondoltad
meg magad? Számomra megkönnyebbülés lett volna. Amiket az előbb elmondtál nem
történtek meg.
Vermes Rita igazgató: Nem fogok vele foglalkozni, több képviselő-társad is ott ült az ülésen.
Köszönöm, hogy megvalósíthattam az elképzeléseimet. Azért adtam be, mivel 5 évem van a
nyugdíjig. Azért, mert van három dolog. Az egyik az iskolacentrummá válás. Alapfeltétele,
hogy több szempontból megvizsgálták az iskolát. A továbbtanulási mutatót. Van egy rátermett
pedagógusközösség, aki a szakmai hátteret biztosítani tudja. Láthattuk, sokat tettek le az
asztalra. Minden továbbképzésre elmennek. Őket nem kérdezi meg senki, mindig a fejük
felett beszélgetünk. Fontos, mindig megkérdezem őket, mit szeretnének, melyik osztályban
szeretnének tanítani, mi az a szakkör, amit szívesen csinálnának. Ezt minden évben megadják,
tudjuk is teljesíteni a kérésüket. Ki szeretne osztályfőnök lenni, szabad választásukból teszik.
Az iskolacentrummá, a nemzetközi tehetségponttá illetve a Tanítóképző Főiskola
gyakorlóiskolájává tudjunk válni. Elindítottam a folyamatot, gondoltam befejezem. Többször
elhangzott a 18-18 fő. A jogszabály szerint úgy szól – és erről szavaztak a kollégáim - az az
intézményvezető, aki megkezdi a második ciklusát, kétféleképpen teheti meg. Az egyik, amit
most megtettem, hogy újból beadom a pályázatomat, vagy a nevelőtestület úgy dönt, pályázat
nélkül, öt éves intézményvezetői feladattervvel mehet. Ha valaki elolvassa a jegyzőkönyvet, a
tantestület 18 fő arról szavazott, hogy ne pályázat nélkül legyek újra intézményvezető. A 18
fő pedig arról, hogy pályázat beadása nélkül. Köznevelési törvény paragrafus alapján
pontosan meg lehet nézni. Tehát nem arról szavaztak, hogy ne én legyek az iskola igazgatója,
csak hogy tegyem meg ezt a dolgot.
Nagy Attila képviselő: Ez egy törvényi értelmezési kérdés, jegyző úr biztos pontosan meg
tudja nézni, ez nem igaz. A törvény kimondja, ha a második ciklusát kezdi, mellőzhető a
pályázat kiírása, ha a tantestület egyetért a személyével. Te nem ezt mondtad. 18 nem értett
egyet a személyeddel.

Vermes Rita igazgató: Nem személyével, tessék elolvasni pontosan. Nálam sokkal
szakmabelibb levezetés történt a Tankerület részéről, jogász részéről és a jegyzőkönyvet
szívesen benyújtom.
Nagy Attila képviselő: El kell olvasni, oda van írva pontosan.
Vermes Rita igazgató: Még szerencse, hogy a törvények ismerete rám vonatkozik.
Nagy Attila képviselő: Attól elolvashatja más is a törvényeket.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
III-2 Zárszámadási rendelet elfogadása
Dusik János képviselő: A bizottság elnöke ismerteti a számszerű adatokat. A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztett rendelet tervezetet.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a rendelet
tervezetet szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(4.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
Kraller József képviselő: Az a fajta viselkedés, melyet Nagy Attila képviselőtársam jelen
pillanatban ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban elkövetett, ez a testület számára méltatlan.
A beszélgetés végén azoknak a szabályoknak a megszegése, amikor szót kérek, nem várom
meg. Ha vége van egy napirendnek, és van még hozzászólás, kérjünk szót, nem motyogunk,
nem mondunk olyan véleményt, ami nem ide való. Ha van vélemény, akkor a
nemtetszéseteknek hangot tudtok adni.

Nagy Attila képviselő: Kikérem magamnak, hogy minősítesz. Amit elmondok, az az én
véleményem, engem is megválasztottak választópolgárok, bízd rám. A másodikat elfogadom.
Elmondhatom a véleményemet, az idő megmondja, hogy kinek van igaza. Polgármester úr
vezeti, nem szólt rám.
Kraller József képviselő: Nem azt minősítettem, amit mondtál, hanem azt a fajta
parlamentáris módszert. Jeleztem is polgármester úrnak, hogy nem megfelelő, megvárta, hogy
megfelelően tudjátok kezelni. A személyes sértettség beiktatása nem helyénvaló.
Megválasztottak választópolgárok, azt a fajta véleményt képviseld, és az nem feltétlenül csak
a te véleményed.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nagyon elszomorít, hogy a testületire jellemző, ha nem
is volt egyetértésünk, lehet más a vélemény, de eddig nem volt jellemző, hogy saját
sértettségünket, indulatunkat vigyük bele. Választópolgárok választottak meg minket, az
általuk hozott dolgokat kell képviseljük, felül kell kerekednünk a személyes érintettségünket.
Nagy Attila képviselő: Olyan dolgok hangzottak el, amiket nem mondtam tegnap. Én
pontosan a választópolgár sértettségét adom át. Benneteket is többen megkerestek, a választók
érdekében vagyok sértett fél. Ez nem személyes sértettség.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Megkerestek engem is választópolgárok, pro és kontra.
Abból áll a képviselői művészetünk, hogy a véleményeket összegezve tudjunk mérlegelni.
Több szempontból kell megvizsgálni, aztán kell a döntésünket meghozni. Nem lehet minden
esetben, hogy egy oldalra állunk. Sok minden elhangzott a tegnapi bizottsági ülésen, sokáig
tartott, hogy szó szerint mi hangzott el nem tudom, de elhangoztak sértő szavak is.
dr. Nagy Béla György polgármester: Képviselő úr rám is nézett, mivel a vita eljutott oda,
hogy a felek egymás szavába vágtak. Ez kölcsönös volt, ezt kifogásolom. A szavazatomat
meg tudom indokolni. Nagy Attila képviselő urat is meg tudom érteni, mivel éveken át nehéz
szituációt meg kellett élnie. Az vesse rá az első követ, aki ilyen előzmény után tudja mellőzni
az indulatokat. Úgy ítélem meg, hogy a szülőknek és pedagógusoknak meg van a fóruma,
hogy a véleményüket elmondhassák. Azt is figyelembe vettem, hogy egy pályázó van csak.
Milyen helyzetbe hoztuk volna a szülőket, a nevelőtestületet? Nem láttam konkrét okot arra,
hogy ne így döntsek.
Kraller József képviselő: Ebben a helyzetben nem volt szükséges elmondani a döntésünk
okát. Próbálunk előremutató döntést hozni. Mindkét fél részéről elvesztek azok a formák,
amik adott esetben elfogadhatóak lettek volna. A legsértőbb az volt számomra, hogy már a
következő napirend kapcsán - nem először fordul elő, - hogy nem túl halkan sutyorogtok más
irányú dolgokról. Tiszteld meg a társaidat a figyelmeddel.
Nagy Attila képviselő: Máskor is oda fogok hajolni és elmondom a véleményemet.
III-3 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány
felhasználható összegének megállapítása
Dusik János képviselő: A bizottság elnöke ismerteti a számszerű adatokat. A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.
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:
92/2017. (IV.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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

Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat

2016.évi költségvetési maradványa
Kötelezettséggel terhelt költségvetési
maradvány, ebből:
2017. évi eredeti költségvetésbe beépítve
Alaptevékenység szabad maradványa
ebből
Tartalékba helyezve
Személyi juttatások előirányzatának emelése
Munkaadói járulékok előirányzatának
emelése

Medgyesegyházi
Polgármester Hivatal

2016. évi költségvetési maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
ebből
Személyi juttatások előirányzatának emelése
Munkaadói járulékok előirányzatának
emelése

Medgyesegyházi
Gondozási Központ

2016. évi költségvetési maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
ebből
Személyi juttatások előirányzatának emelése
Munkaadói járulékok előirányzatának
emelése

Összeg
forintban
127.683.096
120.358.901
120.358.901
7.324.195
4.884.195
2.000.000
440.000
458.334
458.334
376.000
82.334

304.999
304.999
250.000
54.999

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna
Határidő: azonnal
III-4 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Dusik János képviselő: A bizottság elnöke ismerteti a számszerű adatokat. A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztett rendelet tervezetet.

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a rendelet
tervezetet szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
8/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
III-5 Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Dusik János képviselő: A beérkezett pályázatok közül a Románság Hagyományaiért és
Jövőjéért Egyesületet kizárja, és más formában kerülne elbírálásra, mivel érintettség áll fent.
Pénzügyi vonzata van, így javasolja a bizottság, hogy a civil alap keretét 500 000 Ft-tal
emelje meg, és a polgármesteri keret 250 000 Ft-tal kerüljön megemelésre.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

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
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális
Egyesület működését

400 000 Ft összeggel,
0 Ft összeggel,

-

a Boldog Otthon Alapítvány működését

200 00 Ft összeggel,

-

Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány működését

300 000 Ft összeggel,

-

Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete
működését
összeggel,

-

a Medgyesegyháza Sportegyesület működését
összeggel

150 000 Ft
3 500 000 Ft

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
dr. Kormányos László jegyző: A Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Egyesülete beküldött
számlákat elektronikusan, melyek záradékolva vannak, az adott összegek a bánkúti tagokra
lettek fordítva.

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:
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
I-4 Tájékoztató
karbantartásáról

az

önkormányzati

tulajdonú

aszfaltozott

utak

javításáról,

dr. Nagy Béla György polgármester: Kraller képviselő úr indítványára merült fel az igény,
hogy az útjaink útpadkái fel vannak duzzadva, a víz nem tud lefolyni, mely károkat okoz.
Képviselő úr ahogyan javasolta, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a
csapadékvíz elvezetés meg legyen oldva.
Mitykó Mihály ügyvezető: A szilárd útburkolat javítása ki lett dolgozva. Változni fog az
időjárási körülmények miatt. Az útpadkázásról azért nem írtam semmit, mivel ma igazolta
vissza a vállalkozó a szállítást egy gréderre. A szállító május végére ígérte, hogy itt lesz az
eszköz. Ezt is csak pályázatból tudtuk megvásárolni. 5-10 éven belül ezek az utak el fognak
kopni. Mállanak a kövesútjaink. Ha itt lesz a gép, hozzáfogunk a munkálatokhoz. A medgyesi
újság következő számában tájékoztatjuk a lakosságot a munkálatokról.
Kraller József képviselő: Nem lesz népszerű intézkedés, mivel a lakosok nem biztos, hogy
elfogadják a gondolatmenetet, ha a víz nem tud lefolyni, akkor úgy fognak járni az utak,
ahogyan a Deák utca és az Arany János utca. Ütemezést kell ebben készíteni, értem, hogy
gépfüggő. Ennek a figyelembevételével az útpadkázásra és a hidegburkolat javítására tegyünk
egy ütemtervet, azt tegyük közzé.
Király Gyöngyi képviselő: Vannak külterületi útjaink, tervezitek-e ezeknek a karbantartását?
Mitykó Mihály ügyvezető: Igen, ezzel az eszközzel lehet. Nekünk hódúrónk van csak.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a testület a
tájékoztatót határozathozatal nélkül vegye tudomásul
Király Gyöngyi képviselő: Polgármester úr, kérdésemre a tegnapi bizottsági ülésen
elmondta, hogy a lakótelep melletti akácfákat egy vidéki cég vágta ki elég barbár módon.
Mikor fogjátok azt a területet balesetmentessé tenni, hogy a tuskók kikerüljenek?
17:11 órakor Kraller József képviselő úr távozik.

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Mitykó Mihály ügyvezető: Dinnyefesztiválra. Nem szeretném elbagatelizálni, de nagyon sok
feladat van, melyeket a START munkaprogram keretében végre kell hajtani.
III-6 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Dusik János képviselő: Vannak dolgok, melyekkel nem tudunk egyetérteni. A hét határozati
javaslat közül az első négy határozati javaslatot támogatja a bizottság, a fennmaradó hármat
nem.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

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
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

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
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
III-7 A Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Dusik János képviselő: Az Egyesület részt vesz egy nemzetközi versenyen, kérése, hogy
lehetőségeihez mérten támogassa a testület. A bizottság 50 000 Ft-ot javasol.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

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.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
III-8 Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló döntéshozatal
dr. Nagy Béla György polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen feladattal bíztuk meg
jegyző urat.
dr. Kormányos László jegyző: A fiatalok eltávolodtak a politikától, úgy érezhetik, hogy
elszenvedői, nem alakítói a döntéseknek, nem alakítói. Ezért szeretnénk létrehozni ifjúsági
önkormányzatot. Több településen jól működik. Kaptam egy felkérést, ugyanis a javaslatom
szerint az ifjúsági önkormányzat, amely demokratikusan kerülne megválasztásra,
természetesen az ifjúság által delegált tagokból, az ő szavazataikkal 16-25 éves korig terjedne
a korhatár. Felmerült, hogy a 16 éves fiatalok korlátozottan cselekvőképesek. Jognyilatkozat
csak szülői hozzájárulással történhet meg. Békéscsabára vonatkozóan nem találtam az ifjúsági
önkormányzat kapcsolattartóját. Mezőkovácsházán működő és számunkra is javaslatot tevő
fiatalembert próbáltam elérni, de nem vette fel a telefont. Mivel nem értem utol, így nem
tudok tájékoztatást nyújtani. Biztosan van lehetőség, mert ez a fiatalember is
Mezőkovácsházán ennek az önkormányzatnak az aktív tagja, 15 éves. A költségvetésben
elkülönített alapot szükséges létrehozni. Az „A” határozati javaslat elfogadását javaslom
elfogadni. Az önkormányzati rendeletünk módosításával lehetne az egyik alternatíva, a másik,
hogy külön rendeletet alkotnánk, civil szervezetként működhetne. Ez egyfajta
szándéknyilatkozat, a kidolgozása a későbbiekben történne meg. Polgármester úr kapna egy
megbízást, hogy a helyben működő gyermek és ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel
felvegye a kapcsolatot és a belső működési rend kialakításához a véleményüket kikérjük.
Ahol beindult az ifjúsági önkormányzat, jók a tapasztalatok. A helyi újságban szeretnék egy
cikket közzétenni, és a 16-25 év közöttiek vegyenek részt ennek az önkormányzatnak a
létrehozását, működését.
Dusik János képviselő: A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja
elfogadni.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

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 gyermekés 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 képviselőtestületi ülésen adjon tájékoztatást a jelen határozat végrehajtásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
17:20 órakor dr. Nagy Béla György polgármester 5 perc szünetet rendel el.
III-9 Javaslat a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének személyére
Dusik János elnök: A bizottsági ülésen többségi javaslat született, MItykó Mihályt bízzuk
meg az ügyvezetői feladatok ellátásával a továbbiakban is.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Kraller képviselő úr javaslata volt, hogy kerüljön
pályázat kiírásra az ügyvezetői feladatok ellátására.
dr. Nagy Béla György polgármester: Akkor két javaslat van. Először a módosító javaslatot
fogom szavazásra bocsájtani.
Király Gyöngyi képviselő: Érdekes, hogy ugyanaz az előterjesztés került elénk, mint a
legutóbbi ülésen. Akkor nem kapott egyöntetű döntést, most tudjuk mi lesz a vége. Ez eléggé
etikátlan.
Dusik János elnök: Miért etikátlan, hogy nekünk más a véleményünk?
Király Gyöngyi képviselő: Az, hogy ugyan az az előterjesztés van előttünk. Addig hozzuk,
amíg nem kerül elfogadásra.

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a módosított
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 2 igen, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett nem szerezte meg a
szükséges többséget a javaslat.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző
III-10 Medgyesegyháza Városi
Programjának módosítása

Önkormányzat

Gondozási

Központ

Szakmai

Farkas Gyula a Szociális és Oktatási bizottság elnöke: A bizottság a szakmai program
módosításának elfogadását javasolja.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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

III-11 Medgyesegyháza város településrendezési tervének módosítása
Dusik János elnök: Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés
fejlesztése-intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázat
megvalósítása miatt szükséges. Ajánlatkérések történtek a rendezési terv elkészítésére.
érkezett három ajánlat, a legkedvezőbb a Csaba Konzorcium ajánlata. A bizottság a határozati
javaslat elfogadását javasolja.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
Sütő Mária Márta alpolgármester: Megszületett a döntés, elindulhat a folyamat. Mikor
történhet meg a városrész átminősítése?
dr. Kormányos László jegyző: A tárgyalásos eljárás lefolytatása 60 nap. Mivel nem régi a
jogszabály, precedenst fogunk ezzel teremteni.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Amennyiben az urak megbízása megtörténik, felhívnánk
a figyelmüket egy mellékletben, hogy miért ennyire fontos és sürgető? A tervek elkészültek,
engedélyeztetésre adnák be őket. Meg kell várnunk a 60 napos határidőt, és legyenek
tisztában azzal, hogy rajtuk múlik, mikor bocsáthatók a tervek engedélyeztetésre.
dr. Kormányos László jegyző: Az ajánlatok kérésekor tájékoztatva lettek a tervezők a
tárgyalásos eljárás lefolytatásáról, de írásban is megerősítjük.

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nyilatkozik az önkormányzat, hogy a rendezési
terv módosítása folyamatban van, akkor az illetékes építési hatósági lefolytatja az egyeztetést
és s szakmai egyeztetést azzal, hogy a későbbiekben becsatolásra kerül az ezt alátámasztó
iratokat. A tervezők végezhetik a munkájukat és a pályázat is benyújtható, mivel ezt minden
pályázat kiírója elfogadja.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Nem a pályázat benyújtásáról van szó, hanem a kész
tervek engedélyeztetéséről.
dr. Nagy Béla György polgármester: Engedélyezik ezzel az önkormányzati nyilatkozattal.
Kérjék tőlünk ezt a nyilatkozatot.
III-12 Pályázat benyújtása a Rákóczi Ferenc utcai közút aszfalt burkolatának
felújítására
Dusik János elnök: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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.
III-13 A Vasutas Települések Szövetségének „Virágos Vasútállomásokat!” című
pályázati felhívása
Dusik János elnök: A bizottság javasolja a pályázaton való részvételt.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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
III-14 Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020
stratégiai projekt pályázati felhívására vonatkozó szándéknyilatkozat megtárgyalása
dr. Nagy Béla György polgármester: Ez ma még csak egy szándéknyilatkozat. A tegnapi
bizottsági ülésen felmerült kérdések kapcsán tájékozódtunk. A mellékletekből látszik, hogy
csak Medgyesegyházán szerepel útfelújítás. Máshol olyan természetű műszaki megoldások
vannak, amihez szükséges terv. Balla László szerint ehhez az aszfaltozáshoz, ami érintené a
medgyesegyházi belterületi utakat, nem szükséges terv, mivel csak az átvezető főutakon
kátyúzás valósulna meg, ezt követően 5 cm-es aszfaltréteg kerülne rá. A Bánkút-Kétegyháza
összekötő földútnak javasoljuk a tervezését. A pályázat a tervezéshez biztosít forrást. Itt
kétség kívül szükség van tervekre. A belterületi szakaszoknál azt javasoljuk a Balla úrral
együtt, hogy olyan közlekedés biztonság komfortjának fokozását megvalósító projektet
valósítanánk meg, amihez kell terv, nevezetesen körforgalom kiépítése. Az ABC előtt nehéz a
közlekedés, javasolnánk ide egy körforgalmat. Ezáltal egy impozáns tér is lehetne.
Király Gyöngyi képviselő: Itt elfér egy körforgalom?
dr. Nagy Béla György polgármester: Igen, sokkal nagyobb, de terjeszkedni ebbe az irányba
kell, a park felé. Ez lenne az egyik javaslatunk. Ha nem lehetséges, akkor a vasúton túl van
egy hármas csomópont. Ha le van engedve a sorompó, feltorlódnak az autók. Ahelyett, hogy
elköltenénk olyan úttervezésre, amire nem lesz szükség, inkább ezt a két körforgalmat
javasoljuk, amely a környezet legkisebb rombolásával alakítható ki. Kiderül az első tervezői
szemlén, mivel vannak szabványok. Maradna ez az érték.
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tehát az 1 580 000 Ft-ot a
körforgalom tervezésére és a bánkúti út tervezésére javasoljuk.
dr. Kormányos László jegyző: Ennek megfelelően kerülne a szándéknyilatkozat kiállításra.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati
javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

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.
Kelt.:
aláírás

Király Gyöngyi képviselő: Tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy Bánki András
tankerületi vezetőt megkérdezed az úszótanfolyam költségével kapcsolatban az Uszoda bérleti
díjáról.
dr. Nagy Béla György polgármester: Kraller képviselő urat már tájékoztattam. Bánki
András igazgató úr telefonon elmondta, hogy az úszó oktató felkereste szeretne
úszótanfolyamot tartani a medgyesegyházi uszodában. 10 alkalomra kérte, meghatározott
időtartamra, alkalmanként két órára azzal, hogy ez idő alatt az Uszoda ne legyen nyitva, mivel
betöltik a rendelkezésre álló teret oktatáson résztvevők. A tankerület vezető a gazdasági
vezetővel megtárgyalta, és a gazdasági vezető javaslata az volt, mivel profitorientált
tevékenységről van szó, a 10 alkalomra, alkalmanként 4 000 Ft-ért adják neki bérbe a
tanuszodát. Az oktatásra érkező gyerekek a korábbi díjért, 1 000 Ft-ért válthatnak belépőt.
Tehát a tankerület úgy gondolom, korrekt módon járt el. A gyerekek díját nem emelte meg, az
úszóedző mivel díjat szed és kibérli az Uszodát 4 000 Ft-ért nem túlzás, ez méltányos
megállapítás. Az edzővel kellene megbeszélni, vizsgálja felül a díjszámítását.
Nagy Attila képviselő: A Sportegyesület úszószakosztálya keretében zajló úszóedzés más
dolog, azért nem fizettek korábban sem belépőt, a Pesics Zoltán által tartott úszótanfolyamon
fizettek belépőt.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az úszóedzőnek kellene felülvizsgálnia a tarifáját.
Nem lehet, hogy mindenki nyelje be a költségeket, és ő az aktívumot elteszi.

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 18:15
órakor lezárta.

Kmf.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola
aljegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

