Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
18/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 5.
napján 15:00 órakor kezdődött ülésén.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király
Gyöngyi, Kraller József, Dusik János, Nagy Attila képviselők.
Igazoltan távol: Farkas Gyula 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.
dr. Kormányos László jegyző: Javaslom felvenni fő napirendi pontok közé, a Megállapodás
Nagykamarás településsel, óvodai nevelési feladatok ellátására napirendet. Volt már a
testületi ülésen tárgyalva, mai napon érkezett Nagykamarásról levél, ezért javaslom tárgyalni.
Dusik János képviselő: III/3 és III/4 napirendeket kérem napirendről levenni a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság döntése alapján.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 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 a Medgyesegyháza Városi
pályázatainak jelenlegi állásáról
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

Önkormányzat

3. Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Tervének módosításáról, jelenlegi állásáról
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
II.

nyertes

TOP-os

Településrendezési

Beszámolók:
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
III.

Fő napirendek:

1. Döntéshozatal a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése”
elnevezésű projektben való részvételről
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
2. Döntéshozatal EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű projektben
való további részvételről
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
3. A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának elfogadása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
4. A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzat
elfogadása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
5. Döntéshozatal az önkormányzat tulajdonában álló beton- és egyéb építési törmelék
zúzásáról, újrahasznosításáról
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
6. Közcélú közvilágítási használati szerződés
megtárgyalása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

és

üzemviteli

megállapodás

7. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatási kérelme
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
8. Dr. Bagyinszky Marianna támogatási kérelme
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
9. A HFR-035 forgalmi rendszámú, korábbi KÉSZ Nonprofit Kft. tulajdonában álló
gépjármű bontásra történő értékesítéséről szóló döntés
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
10. „Együttműködve versenyezni! Országos marketing versenyen való részvétel
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
11. Megállapodás Nagykamarás településsel, óvodai nevelési feladatok ellátására
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
IV.

Bejelentések

V.

Zárt ülés
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a módosított
napirendeket elfogadta.
I-1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem
határozathozatal nélkül elfogadni.
I-2. Tájékoztató a Medgyesegyháza
pályázatainak jelenlegi állásáról

Városi

Önkormányzat

nyertes

TOP-os

dr. Nagy Béla György polgármester: Ezek a pályázatok projektötletek formájában kerültek
benyújtásra. Az előkészítés szakasza folyik, a projektötletek kerülnek kidolgozásra. Amikor
elkészülnek a tervek, lakossági fórumot tartunk, ismertetjük a rendezési terv módosításának
legfrissebb körülményeit.
dr. Kormányos László jegyző: Szeptember 21-én csütörtökön 16.00 órakor tartunk lakossági
fórumot. A TOP-1.4.1-15 projekt keretében az óvodai tornaszoba kerül megépítésre. Külön
épületrész lenne kialakítva a megfelelő infrastrukturális feltételekkel. TOP-2.1.2-15 projekt a
településközpont és felújítását tervezzük. 220 milliós pályázatról beszélünk. TOP-4.1.1-15
projekt Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése. Régi vágyunk
teljesül, hogy az elavultnak tekinthető orvosi rendelő, és mellette lévő helyiségek felújításra
kerülnek. TOP-5.2.1-15 projekt Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért.
Lászlótelep a projekt megvalósításának helyszíne. Összetett program, ahol KBT és ITS
elkészítése valósul meg. Szemléletformáló projektről van szó. TOP-1.1.1-15 550 milliós
pályázatról beszélünk. A település határában iparterület kialakítása a cél, várjuk majd a leendő
befektetőket. Önkormányzatunk 51 %-os tulajdonrésszel rendelkezik a Medgyesegyházi Ipari
Park Nonprofit Kft.-ben. A projekt halad, azonban nagyon sok a buktató. Komoly szakmai
munka folyik a hivatal és a Békés Megyei önkormányzat részéről. A 21-i lakossági fórumon a
felmerülő kérdésekre tudunk válaszolni.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés nincs, határozathozatal nélkül kérem
tudomásul venni.
I-3. Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Településrendezési Tervének
módosításáról, jelenlegi állásáról
dr. Kormányos László jegyző: Március 28-án döntöttünk arról, hogy a Fáy utcában négy
ingatlanon szeretnénk megvalósítani Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
megvalósítandó fogyatékosak otthonának kitagolását célzó beruházást. A tervezési feladatok
ellátására a Csaba konzorcium főépítésze, valamint Molnár Zoltán Gyula főépítész kapott
megbízást. Csúszásba kerültünk, mivel a legutóbbi információnk szerint a KSZ támogatásban
részesítette a beadott pályázatot. Arra várnak, hogy megtörténjen a terület átminősítése, mely
a rendezési tervünk módosításával jár. A végső egyeztetési anyag szakhatóságoknak meg lett
küldve, környezeti hatásvizsgálat szükségességére vonatkozóan. Ezt követően történik a
rendelet módosítás elfogadása. Ez után indulhat a projekt.
Dusik János képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltuk, ezért a bizottság
javasolja a testületnek, hogy a testület bízza meg a jegyzőt, hogy az önkormányzat nyertes
projektjeivel összefüggő, főként műszaki feladatok ellátására tárgyalásokat kezdeményezzen
3

arra alkalmas személyekkel. A feladat ellátása lehetőség szerint megbízási jogviszonyban
történjen, 6 hónap időtartamban.
Kraller József képviselő: A legutolsó projekt vonatkozásában érzékelnie kell a településnek,
hogy nem csak Medgyesegyházán valósul meg beruházás, és a támogató támogatásban
részesítette a beruházást. Több települést érint. A pályázat megvalósítása azon múlik, hogy
mikor sikerül a rendezési terv módosítása, ami 21 nap helyett fél éve nem tudott elkészülni.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretném kérdezni jegyző úrtól, említetted, hogy
következő ülésre előterjesztésre kerülhet. Ha a szakhatóságok zöld utat adnak, jobb esetben
számolhatunk arra, hogy sikerül, és a szeptemberi ülésen megkésve, a projektet
veszélyeztetve el tudjuk fogadni a módosítást. Elképzelhető, hogy hiánypótlást bocsájtanak
ki? Tegnap a bizottsági ülésen is bizonytalanság volt.
dr. Kormányos László jegyző: Elvileg bármi megtörténhet, de bizakodó vagyok, hogy 25-én
elfogadható rendelet kerülhet a testület elé. Ennek érdekében több alkalommal jártunk Balla
kollégával a Kormányhivatalnál, ahol közölték az összes hiányosságot, aminek még azon a
napon eleget tettünk. A hatóságokat nem csak levélben kerestük meg, hanem elektronikus
úton kértük, lehetőség szerint ne várják ki a 15 napot. Ígéretet tenni, azonban nem tudok.
dr. Nagy Béla György polgármester: Kérem jegyző urat, hogy teljes szakmai és emberi
tudását bevetve tegyen meg mindent, hogy ez az akadály elháruljon, hiszen fontos beruházás,
és komoly pályázat készítési munka előzte meg. Nem csak magunkat, hanem más szerveket is
kellemetlen helyzetbe hoznánk.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Kraller képviselő társam említette, hogy több
településen is folyik a projekt. Mezőkovácsházán is volt hasonló szituáció, másik településen
még előző pályázat kapcsán volt leterhelve a kérdéses telek. Kb. két hónappal ezelőtt jelezték,
hogy sikerült mind a két szituációt megoldani. Lehet, fel kellene venni velük a kapcsolatot.
Ha most kezdődne az ügyintézés, akkor is beleférnénk a 21 napos ügyintézési határidőben.
dr. Nagy Béla György polgármester: Javaslom, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot.
dr. Kormányos László jegyző: Holnap délelőtt fel is vesszük a kapcsolatot a
kovácsháziakkal.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a bizottság által
javasolt határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
184/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Kormányos
László jegyzőt, hogy az önkormányzat nyertes projektjeivel összefüggő – főként műszaki
feladatok ellátására vonatkozóan – tárgyalásokat kezdeményezzen arra alkalmas
személyekkel.
A feladat ellátása 6 hónapos időtartamban, lehetőség szerint megbízási jogviszony keretében
történjen.
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A képviselő-testület a szükséges forrást a 2017. évi költségvetése tartalék kerete terhére
biztosítja.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
II-1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kraller József képviselő: A Gondozási Központnál a beruházást hogyan élik meg a lakók?
dr. Nagy Béla György polgármester: Figyelemmel követjük a beruházás állását, hetente
több napon személyesen megtekintjük, az intézményvezető asszony minden nap megtekinti a
munkát. Nem kis kényelmetlenséggel jár a lakók számára. Tegnapi napon is volt egyeztetés a
kivitelezőkkel. A lakók tűrik, és partnerek a munkához.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
185/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
II-2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Dusik János képviselő: A bizottság a beszámolót megtárgyalta. Az elnök ismerteti a z
előterjesztésben szereplő számszerű adatokat.
dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretnék köszönetet mondani a pénzügyi területen
dolgozóknak és az intézmények vezetőinek, fegyelmezett mértéktartó gazdálkodás folyik. Ha
kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
186/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek* alapján.
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
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III-1 Döntéshozatal a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése”
elnevezésű projektben való részvételről
dr. Nagy Béla György polgármester: Ennek a projektnek nem az a célja, hogy betonból,
téglából épüljön, hanem a közösség erősítése. Erre a komoly együttműködésre,
kapcsolattartásra, különböző projektekben való részvételre ösztönző programok
nélkülözhetetlenek. javaslom, vegyünk részt a programban, mi ebben vezető szerepet töltünk
be. A környező települések, Nagykamarás, Almáskamarás, Kevermes, Kaszaper,
Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka egyhangúlag döntöttek úgy, velünk részt
kívánnak venni a projekt megvalósításában. Javaslom, hogy vegyünk részt a projektben.
Dusik János képviselő: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az elvek, amit
megfogalmaznak életszerű, és nagyon. A bizottság javasolja a testületnek, hogy vegyünk részt
a pályázatban.
dr. Nagy Béla György polgármester: A projekt 100 %-os támogatottságú. Ha kérdés,
hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
187/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy konzorcium vezetőként/konzorciumi tagként részt kíván venni a TOP-5.3.1-16
kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című projektben.
A projekt lebonyolítását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság folyamatosan kísérje
figyelemmel.
A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
III-2 Döntéshozatal EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” elnevezésű projektben
való további részvételről
dr. Kormányos László jegyző: Olyan fiataloknak, akik képzettek, az elvándorlást
megakadályozandó önkormányzati bérlakásban biztosítson átmeneti időszakra lakhatást. A
pályázat benyújtásra került az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesülettel együtt.
Vállalták a pályázat elkészítését, benyújtását. A KSZ és a támogató elutasította a pályázatot,
azonban van lehetőség második körben való részvételre. Az orvosi rendelő tetőterében
alakítanánk ki önkormányzati bérlakást. Nehézséget okoz, hogy 21 millió áll a rendelkezésre,
azonban előzetes tervezés alapján 31-32 millió lenne a minimális költsége. A bizottsági ülésen
az volt az álláspont hogy nyújtsuk be a kérelmet, pozitív döntés után döntsünk, mekkora
összeggel egészítsük ki a támogatási összeget.
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dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nem sikerül áthidalni a forráshiányt, a testület
mérlegelni fogja. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a szavazásra
bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
188/2017. (IX.5.) Kt. határozat
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy az EFOP-1.2.11-16 kódszámú,
„Esély Otthon” elnevezésű projektet az Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület, mint
konzorciumi partner bevonásával továbbra is meg kívánja valósítani.
A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
III-5 A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának elfogadása
Dusik János képviselő: Az önkormányzat csatlakozott az ASP rendszerhez, az új iratkezelési
szabályzat elfogadása ezrét szükséges. A bizottság javasolja a testületnek, az előterjesztett
határozati javaslat elfogadását.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
189/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00380 azonosító számú, MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA elnevezésű pályázat
keretein belül elkészített Iratkezelési szabályzatot a melléklet* szerinti tartalommal elfogadja.
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Pete Csaba Tamás munkaügyi és informatikai ügyintéző
Határidő: 2018. január 1.
III-6 A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzat
elfogadása
Dusik János képviselő: Az önkormányzat csatlakozott az ASP rendszerhez, e miatt
szükséges a szabályzat elfogadása. A bizottság javasolja a testületnek, az előterjesztett
határozati javaslat elfogadását.
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dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
190/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00380 azonosító számú, MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA elnevezésű pályázat
keretein belül elkészített Informatikai Biztonsági Szabályzatot a melléklet* szerinti
tartalommal elfogadja.
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Pete Csaba Tamás munkaügyi és informatikai ügyintéző
Határidő: 2018. január 1.
III-7 Döntéshozatal az önkormányzat tulajdonában álló beton- és egyéb építési törmelék
zúzásáról, újrahasznosításáról
Dusik János képviselő: Régóta húzódó dolog, korábban már tárgyalta a testület. A volt
vásártéren tárolt betontörmelék zúzásáról lenne szó. A korábban nyertes vállalkozó nem tudta
teljesíteni a vállaltakat, ezért szükséges volt újra kiírni. A bizottság javasolja a Fehér és Fehér
Kf.t-vel való szerződéskötést.
15:53 órakor Sütő Mária Márta alpolgármester elhagyja a termet.
Döntéshozatalban részvevők száma 5 fő.
Kraller József képviselő: Azokban az utcákban, ahol jelezték, jó lenne minél hamarabb
megtenni az állagmegóvási munkákat, melyek a téli időszakban nem nagyon tudnak
közlekedni. Sürgetni kell, hogy a feladat minél hamarabb megtörténhessen. Jelezték már az
utcák lakói, hogy akár mentővel, akár saját autóval a közlekedés nagyon nehézkes.
dr. Nagy Béla György polgármester: Olyan szerződést kötünk, hogy a kivitelező minél
hamarabb elvégezze a munkát. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
191/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város régi
állatvásár terén felhalmozott, hozzávetőlegesen 400 m3 bontott építési törmelék
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati tulajdonú és kezelésű közútjain
történő újrahasznosításához szükséges összezúzatását engedélyezi.
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a Fehér és
Fehér Kft.-tól rendeli meg a fent nevezett építési törmelék összezúzását, 2 750 Ft/m3 + ÁFA
összegben a 2017. évi költségvetési tartalék terhére.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a feladat ellátására irányuló további szükséges intézkedések
megtételére, a vállalkozói szerződés aláírására.
A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a tárgyban kelt 277/2016. (XI.29.) számú Kt.
határozatot.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
III-8 Közcélú
megtárgyalása

közvilágítási

használati

szerződés

és

üzemviteli

megállapodás

Dusik János képviselő: A felek adatváltozása indokolja a módosítást. Az előterjesztett
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
192/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező „Közcélú közvilágítási használati szerződés és
üzemviteli megállapodás” aláírásához.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a „Közcélú közvilágítási használati
szerződés és üzemviteli megállapodás” aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
III-9 Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatási kérelme
Dusik János képviselő: A bizottság a kérelem elutasítását javasolja.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
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193/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) támogatási kérelmét megtárgyalta.
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra
tekintettel nem támogatja a kérelmet.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
III-10 Dr. Bagyinszky Marianna támogatási kérelme
dr. Nagy Béla György polgármester: Könyvkiadásra irányult a kérelem. Be lett mutatva
mind a két változat, amire megbízást kaptam.
Dusik János képviselő: Korábban már tárgyalta a testület, megbízta a polgármestert, hogy
nézze meg, magasabb példányszám esetében mekkora költséget jelentene. A bizottság
javaslata, hogy 1 000 példányszám megjelenéséhez járuljon hozzá a testület.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
194/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bagyinszky Marianna „Gútai
magyarok Medgyesegyházán” című doktori disszertációjának könyv formájában történő 1 000
példányszámban való megjelentetéséhez - melynek címe: „Emlékezésül…” hozzájárul.
Az előállítási költségre 1 700 Ft/db + ÁFA összeget biztosít, a grafikai és kiadványszerkesztés
munkadíjára (264 oldal+borító) 85.000 Ft+áfa összeget biztosít a 2017. évi költségvetési
tartalékkeret terhére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
III-11 A HFR-035 forgalmi rendszámú, korábbi KÉSZ Nonprofit Kft. tulajdonában álló
gépjármű bontásra történő értékesítéséről szóló döntés
Dusik János képviselő: A gépjármű értékesítése pályázat útján nem sikerült, ezért a bizottság
az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek elfogadni.
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dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
195/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. tulajdonában álló HFR-035 forgalmi
rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN típusú gépjármű regisztrált bontó-hulladékkezelőnek
történő átadásához, az általa kiadott bontási átvételi igazolás átadását követően a forgalomból
történő kivonásához.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mitykó Mihály
ügyvezetőt további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető
III-12 „Együttműködve versenyezni! Országos marketing versenyen való részvétel
Dusik János képviselő: A bizottság a kérelem elutasítását javasolja.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
196/2017. (IX.5.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem, Marketing
és Turizmus Intézet kezdeményezésében meghirdetett „Együttműködve versenyezni! –
országos városmarketing verseny szervezésében, lebonyolításában, nem kíván részt venni.
A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra
tekintettel a verseny lebonyolítását nem támogatja.
Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a
szavazásra bocsájtom.
III-11 Megállapodás Nagykamarás településsel, óvodai nevelési feladatok ellátására
dr. Kormányos László jegyző: A mai napon kaptam meg Nagyakamarástól a választ. Az
augusztus 23-i ülésen tárgyaltuk a megállapodást. 2012-ben megkötött hasonló tartalmú
megállapodás 2017. augusztus 31. napjával lejárt. Indokoltnak tartanák a megállapodás
meghosszabbítását. Az óvodát a Katolikus Egyház működtetni, és biztosítania kell az
önkormányzatnak az alternatív nevelés lehetőségét, ennek a lefedésére szolgál a
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megállapodást. A testületünk által elfogadott megállapodást tegnap tárgyalta a nagykamarási
testület, melyet kiegészítéssel fogadta el. Annyi kiegészítés került részükről beépítésre, hogy
„tankötelezettségüket világnézeti okok miatt nem kívánják egyházi intézményben”.
Az általunk elfogadott javaslat szerint, a normatíva igénylés tekintetében a két
önkormányzatnak el kell számolnia egymással. Ha ezt belevesszük, akkor ha aláíratnak a
szülővel, hogy nem világnézeti okokra hivatkozva hoznak át gyermeket Medgyesegyházára,
abban az esetben a nagykamarási önkormányzatnak nem lesz fizetési kötelezettsége. Jelenleg
is van nagykamarási gyermek a medgyesegyházi óvodában, azonban az elszámolás nem
történik meg, mivel nem szerepelt ez a korábbi megállapodásban.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ilyen nyilatkozatra a szülőt nem is lehet kényszeríteni.
Azt javaslom, hogy most ne döntsünk, egyeztessünk a nagykamarási önkormányzattal, mivel
ez jogellenes. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot a szavazásra
bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
197/2017.(IX.5.)Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykamarás
Község Önkormányzata által meghozott 10/2011. számú képviselő-testületi határozatot.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó
megállapodással kapcsolatban további egyeztetés lefolytatására Nagykamarás Község
Önkormányzatával felhatalmazza dr. Kormányos László jegyzőt.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:10
órakor lezárta, zárt ülést rendel el.
Kmf.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető
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