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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
16/2017. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 17. 
napján 07:30 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Farkas Gyula, Dusik János, Nagy Attila 
képviselők.   
 
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester, Király Gyöngyi képviselő, Kraller József 
képviselő.  
 
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.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.   
 
Javasolt napirendi pontok:  

 
1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (ennek keretén 

belül a rendkívüli szociális támogatás) igénybevételével kapcsolatos pályázati 
feltételek ismertetése, és döntés a részvételről 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
3. Bejelentések  

 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
 
07:35 órakor dr. Nagy Béla György polgármester a képviselő-testületi ülést Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülésének idejére felfüggeszti.  
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08:15 órakor a képviselő-testületi ülés folytatódik.  
Döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.  
 
 

1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (ennek 
keretén belül a rendkívüli szociális támogatás) igénybevételével kapcsolatos 
pályázati feltételek ismertetése, és döntés a részvételről 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a 
szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

180/2017. (VII.17.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
III. 1. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás szerinti települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretén belül a rendkívüli szociális 
támogatásra).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 
szükség szerinti támogatási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2017. július 15. (munkaszüneti nap, ezért 2017. július 17.).             
  
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 
 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 
dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a 
képviselő-testület elé módosítva került. Ha kérdés, hozzászólás nincs, a rendelet tervezetet 
elfogadásra javaslom.   
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

         12/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A  következő javaslat,  hogy  a  képviselő-testület  a  
hatáskört átruházza a jegyzőre, aki személyesen, vagy megbízottja útján jogosult eljárni 
ezekben a rendelet által szabályozott kérdésekben. Ha kérdés, hozzászólás nincs, a rendelet 
tervezetet elfogadásra javaslom.   
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2017. (VII.18.) önkormányzati rendelete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 

3. Bejelentések 
 
Nagy Attila képviselő: A vízelvezető árkok rendezése megtörtént? 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az eszköz megvásárlásra került, használjuk, 
fokozatosan a felmérések és a benyújtott sorrend szerint Mitykó Mihály vezetésével folynak a 
munkák. Ennek az eredményét a helyi közutak is fogják érezni. Ha lefolyik a csapadékvíz, 
akkor nem fognak úgy romlani az útjaink. Szükséges ehhez a lakosság erkölcsi és egyéb 
támogatása. Volt, hogy elment a gréder, felszedték a plusz földmennyiséget, és egy óra múlva 
az érintett építési törmeléket terített az útpadkára. Az előző rendeletre is hivatkoznék. Kérem, 
ha panaszuk van, ne a közösségi oldalon tegyék közzé, megvannak erre a hivatalos fórumok.  
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 08:25 
órakor lezárta.  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László         
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


