
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
21/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 26. 
napján 15.00 órakor kezdődött ülésén.  
 
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.  
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas 
Gyula, Király Gyöngyi, Kraller József, Dusik János.  
 
Később érkezik: Nagy Attila képviselő.   
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola 
aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető, Varga Jánosné óvodavezető, Balla 
László műszaki ügyintéző, Molnár József bizottsági tag. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné főelőadó. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.   
 
dr. Kormányos László jegyző: Módosító javaslatom lenne  napirendekkel kapcsolatban. A 6. 
főnapirendet kérném levenni, helyére felvenni a 2016. évi víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos szerződés szerinti elszámolás, befizetési kötelezettségre vonatkozó döntés 
meghozatala napirendi pontot. A főnapirendek közé 9. sorszámmal kérem felvenni Az 
Önkormányzat és intézményeinek 2018. évtől a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet 
kiválasztása napirendet. Zárt ülés napirendjére szeretném felvenni a pénzintézet kiválasztását, 
mivel az üzleti titkot sérthet.  
 
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 vasúti töltéskő felhasználására tett intézkedésekről 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 

II. Beszámolók 
 

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

 



2. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2016/2017-es tanévre vonatkozó Szakmai 
Beszámolója  
Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 

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

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló 
Előadó: Farkas Gyula elnök 

 
III. Fő napirendek 

 
1. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének megtárgyalása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
2. A társadalmi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
3. A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előadó: dr. Kormányos László jegyző 
 
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
5. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
6. A 2016. évi víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szerződés szerinti elszámolás, 

befizetési kötelezettségre vonatkozó döntés meghozatala 
Előadó: dr. Kormányos László jegyző 

 
7. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása 

Előadó: Varga Jánosné intézményvezető 
 
8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, 

valamint döntés a csatlakozási szándékról 
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester 

 
IV. Bejelentések 

 
1. Schéner Mihály Általános Iskola támogatási kérelme 

 
V. Zárt ülés  

 
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évtől a pénzforgalmi számláját vezető 

pénzintézet kiválasztása  
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
VI. Közmeghallgatás 

 



A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket 
elfogadta.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Tájékoztatom Önöket, hogy 17.00 órára 
közmeghallgatást hirdettünk meg, Medgyesegyháza nyertes TOP-os, és EFOP pályázatai 
vonatkozásában.  
 
 I-1 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, kérem a testületet, hogy 
határozathozatal nélkül vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
15.05 órakor Nagy Attila képviselő megérkezik.  
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.   
 
I-2  Tájékoztató a vasúti töltéskő felhasználására tett intézkedésekről 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, kérem a testületet, hogy 
határozathozatal nélkül vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
II-1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

217/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  
* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
 
Felelős: dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: azonnal 
 
II-2 A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2016/2017-es tanévre vonatkozó Szakmai 
Beszámolója  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm az óvodavezetőt. A bizottság magas 
színvonalúnak tartotta a beszámolót.  
 
Varga Jánosné óvodavezető: A Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi román nyelvoktatásról szóló 
beszámolóját megküldtem a testület részére. Pszichológust az intézményünk nem alkalmaz, 
azonban lehetőségünk van arra, hogy a Gondozási Központnál működő pszichológust igénybe 
vegyük. Négy gyermek, szülővel együtt vette igénybe, összesen 17 alkalommal.   
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretnék gratulálni az óvodapedagógusnak és az 
intézménynek. Látszik, hogy munkájukat szakmai megalapozottsággal, szeretettel végzik. 



Látszik, hogy mindent megtesznek azért, hogy az óvodába járó gyermekeknek varázserdő 
legyen, felkészülés legyen az iskolás évekre. A szülőknek is szeretném megköszönni az 
összefogást és a segítségnyújtást. Tegnapi napon én hiányoltam, hogy a román nyelv 
oktatásáról szóló beszámolót, mivel nem tartalmazta a szakmai beszámoló. Biztatom a 
szülőket, hogy minél többen jelentkezzenek.  
 
Farkas Gyula elnök: A bizottság egyhangúan megköszönte a részletes szakmai beszámolót. 
A két kérdést, mely felmerült, az intézményvezető asszony pótolta is. Látszik, hogy 
felelősségteljes, gyermekcentrikus munka folyik az óvodában. Ezt a bizottság köszöni a 
dolgozóknak is. A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

218/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda 2016/2017-es tanév Szakmai Beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 
                        Varga Jánosné intézményvezető 
 
II-3 A Szociális és Oktatási Bizottság 2017. június – augusztus havi átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A bizottság a tegnapi ülésen megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolta. Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

219/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 
2017. június 01. napjától 2017. augusztus 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
III-1 A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének megtárgyalása 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen megjelent a Kft. 
főkönyvelője és főmérnöke, akik a feltett kérdésekre válaszoltak.  



Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A tervből látszik, hogy a rövid távú 
terv az önkormányzatnak nem sokba kerül, azonban a közép és hosszú távú terv alapján az 
önkormányzatnak sok kiadása lesz, a rezsicsökkentésnek köszönhetően. A finanszírozása az 
évente fizetett bérleti díj. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

220/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 
elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2018 - 2032 évre vonatkozó 
15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási 
vagyonelemek tekintetében a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre 
álló keretösszegből (évente fizetendő bérleti díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év 
mint év tartalékkeretként került betervezésre.  
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2017. október 02-ig jóváhagyásra 
nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a 
gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes.” 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
              Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
 
III-2 A társadalmi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett rendelet 
tervezet elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 

szabályairól 
III-3 A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett rendelet 
tervezet elfogadását javasolja.  
 



dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséről 

 
III-4 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
dr. Kormányos László jegyző: Vannak olyan magatartások a településen, melyek a közösség 
nemtetszését vonják maga után, de nem volt meg a szankcionálási lehetőség. Ez a rendelet 
lehetőséget ad felszólítás után egy közigazgatási bírság kiszabását. Két hónap telt el a rendelet 
megalkotása óta, és 80 esetben ment ki felhívás ingatlantulajdonosok részére. Főként gazzal, 
gyommal, hulladékkal borított ingatlanokra. A lakosság többségének támogatását bírja a 
rendelet, azonban volt negatív visszhangja azoktól, akik felszólítást kaptak. Felkérem a 
lakosságot, ha ilyet tapasztalnak, jelezzék a hivatalban. Észlelést követően helyszíni szemlét 
tartunk, melyről fényképfelvétel készül és feljegyzés. Az ingatlan tulajdonosa ez után 
felszólítást kap, hogy járjon el. Ennek sikertelensége esetén kerülhet sor szankcióra. Nem az 
az elsődleges cél, hogy büntessünk, hanem, hogy a településkép rendezett legyen. Mivel a 
közigazgatási bírság kilátásba van helyezve, a tulajdonosok többsége eleget is tesz a 
felszólításnak. Jelen módosítás célja, hogy bizonyos jellemző tényálláselemeket bevegyünk. 
A korábbi alaprendelet a közterületekre volt kihegyezve, arra nem, ha ingatlanon belül 
találunk rendezetlenséget. A bizottsági ülésen születtek módosító javaslatok is. Amennyiben 
az ingatlan használóját nem sikerül kétséget kizáróan meghatározni, ott a tulajdonos felel. A 
másik, egy képviselői indítványra úgy korrigáltam, hogy az ingatlanon található és az ingatlan 
határán lévő zöld növényzet karbantartását biztosítania kell az ingatlan tulajdonosának. A 
települési rendezvények kivételével ráhajt. Települési rendezvények idején sem indokolt a 
védett és zöld területeken való parkolás. Aki az avar és nyílttéri hulladék égetését nem 
megfelelően végzi, azt is e rendelet alapján lehet szankcionálni. Közterületen, használaton 
kívüli gépjárművet, munkagépet, munkaeszközt engedély nélkül 10 napon túl nem lehet 
tárolni. Közterületen törmeléket tárolni sem lehet közterületen, csak közterület használati díj 
ellenében. A romos épület elbontásáról felszólításra nem gondoskodik, ennek a 
szankcionálására is lehetőség van. Az alkalmazás folyamatosan történik.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Kérném jegyző urat, hogy tájékoztassa a lakosságot, 
hogy a rendelet bevezetése óta milyen intézkedések születtek? 
 
dr. Kormányos László jegyző: Közel 80 felszólítás ment ki. Mérlegelési lehetőség nincs, a 
tulajdoni lapon szereplő tulajdonosnak küldjük a felszólítást. 1-2 kivételével megtörtént az 
önkéntes rendbetétel.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett rendelet 
tervezet elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

17/2017. (IX.27.) Önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

12/2017.VII.18.) önkormányzat rendelet módosításáról. 
 
III-5 A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett rendelet 
tervezet elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő rendelet tervezetet szavazásra bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

18/2017. (IX.27.) Önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 15.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
III-6 A 2016. évi víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szerződés szerinti elszámolás, 
befizetési kötelezettségre vonatkozó döntés meghozatala 
 
dr. Kormányos László jegyző: Az elmúlt testületi ülésen elnapolásra került, a tegnapi napon 
a bizottsági ülésen részt vett a Kft. főmérnöke és főkönyvelője, akik tájékoztatást nyújtottak.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el:    

221/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. által benyújtott 5.284.438 Ft befizetési kötelezettséget tudomásul veszi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert 5.284.438 Ft befizetési kötelezettség pénzügyi rendezésére, a 
tartalékalap terhére. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal 



III-7 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda vezetői munkatervének elfogadása 
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Részletes, precíz munkatervet 
kaptunk. Milyen feladatokat végez, és milyen feladatokat fognak végezni. Ebben az évben 
először a takarítási szünet sem volt napirenden, ahogy van a munkatervben, a bizottság 
javasolja elfogadni. A bizottság az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

222/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyázi Varázserdő 
Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határidő:értelem szerint 
Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 
 
III-8 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, 
valamint döntés a csatlakozási szándékról 
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását javasolja. 4 000 Ft/hó összeget javasol biztosítani a tanulók 
részére.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását javasolja. A felhívás megjelenik, arra kérem az érdeklődőket, 
figyeljék az újságot, és az önkormányzat honlapját, a jelentkezésüket minél hamarabb adják 
be.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot bocsájtom.  
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

223/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozik. 
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4 
000- Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 
közzétételére. 
 
 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló   

- irat visszaküldésére: azonnal   
- a pályázat kiírására: azonnal   

 
1. számú bejelentés - Schéner Mihály Általános Iskola támogatási kérelme 

 
dr. Kormányos László jegyző: Igazgató asszony kérelemmel fordult a testülethez a 
Sportcsarnokhoz sötétítő függöny beszerzése érdekében. Indoka, hogy a bal oldali ablakok 
nincsenek sötétítővel ellátva, és a fényviszonyok akadályozzák a sport és közösségi 
rendezvények megtartását. 220 200 Ft az igényük.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Az intézmény is vállal részt a költségből, ha 
megkapják a támogatást, akkor a függönyök elkészítésének munkadíját fizetik, valamint a 
felszerelés költségét, mely kb. 150 000 Ft.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 3:2 arányban nem 
támogatja a kérelmet.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester:  Részt  vettem  tegnap  a  bizottsági  ülésen,  próbáltam  
érvelni, sajnálom, hogy ez az eredmény születik. Fontolják meg, hogy kinek az érdekében 
történik a fejlesztés, mely szükséges. Én is megtapasztaltam véradások alkalmával, hogy a 
keleti oldalon 11 óráig a nyári időszakban olyan erős napsütés van, mely levetítődik a csarnok 
padozatára is. A véradások alkalmával is át kell pakolni a másik oldalra. Ebből a 
meggondolásból  is  támogatnám,  és  kérem  a  képviselő társaimat,  hogy  gondolják  át  a  
döntésüket. Dicséretes, hogy az iskola is vállal magára ebből részt. Javaslom, hogy segítsük 
ezzel a medgyesegyházi tanulókat, hiszen róluk van szó.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Én is támogatom, mivel a függönyök felszerelésével 
növeljük a csarnok használatának a komfortfokozata. Annak ellenére, hogy elsősorban a 
használója a Tankerület, azonban az önkormányzat is használja. A Sportegyesület és véradás 
alkalmával. Egyébként tulajdonosai is vagyunk. Nem csak kér az intézmény, hanem maga is 
ad hozzá.  
 
Nagy Attila képviselő: 1992-ben lett átadva, tanítottam, a mai napig is ebben a csarnokban 
edzői tevékenységet folytatok, de az elmúlt években így zajlottak a testnevelés órák. Nem 
értem, nincs indok, hogy 400 000 Ft-ért függönyöket és karnisokat vásároljunk, amikor ennek 
a pénznek máshol is helye lenne. 11 órakor nyáron a tető fölött van a nap. Télen süt be a nap, 
a meleggel nem lehet mit kezdeni, mert az a tetőről jön. Óvoda is tart ott órát, egyetlen 
egyszer sem merült fel, hogy a napfény ott zavaró lenne. A medgyesi gyerekek megérdemlik 
ezt a pénzt, eszközöket is lehet venni. A testnevelés órákat, határozott szakmai véleményem, 
hogy nem zavarja. Én kidobott pénznek érzem, adjuk oda másra az iskolának.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Elfogadom a te indoklásodat is, mivel dolgozol ott 
hosszú ideje, de ismerve az iskolában folyó munkát, igazgató asszonyt és az ott dolgozó 
testnevelőket, nem hiszem azt, hogy esztétikai igényt szeretnének a függönnyel kialakítani. 
Valószínű, hogy indokolt, mindannyian mások vagyunk. Az ott dolgozó pedagógusok 
kérésére tette meg ezt a kérést, úgy gondolom. Mindig van fontosabb, mindenkinek más a 
megítélése.  



 
Kraller József képviselő: Nevetségesnek érzem a reakciót ebben a vonatkozásban. Nem az a 
fontos, hogy kinek a fenntartásában van. Medgyesegyházi intézmény, medgyesegyházi 
gyermekek vannak itt, nagyságrendileg nem eget verő történet. Szegénységi bizonyítvány 
ennek a kérésnek a nem teljesítése. Semmi közünk nem igaz, komoly közünk van, és ha az 
intézmény részéről ilyen kérés érkezik, és még hozzá is tesznek, támogatandó.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Ez az intézmény nem az 
önkormányzaté, semmi beleszólása nincs. 25 évig nem volt rá szükség, semmi értelme. Majd 
ha a településnek lesz beleszólása, hogy mit oktatnak, ki lesz az igazgató, és milyen az oktatás 
színvonala. Lassan nem jár gyerek az iskolába. Képmutatás, mellébeszélés, hogy a mi 
gyermekeink. Arra is engedélyt kell kérni, ha valaki be akar menni. Ott a KLIK a fenntartó. 
Ha a gyerekeknek kell tanszert vásárolni, abban benne vagyok.  
 
Nagy Attila képviselő: Én csak annyit mondtam, hogy felesleges erre pénzt költeni, mert 
vannak ennél fontosabb dolgok. Ha be lesz húzva a függöny, akkor ott félhomály lesz, akkor 
fel lesz oltva a villany. A nyugati oldalon kipróbáltuk, és akkor ott lámpa mellett ment az 
edzés.  
 
Kraller József képviselő: Sajnálom, ha képviselő társam azt érzi, hogy az intézmény nem a 
medgyesegyháziaké, ezzel magáról állít ki egy bizonyítványt. A település vonatkozásában, ha 
az időben visszamegyünk, nem az első, hogy az iskola állami kézben van. Nem hiszem, hogy 
van lehetőségünk ezt megváltoztatni, elfogadó magatartást kell tenni, az intézményt ebben a 
formában, ha tudjuk, támogatjuk.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Az elmondott gondolatokhoz csatlakoznék. Óriási 
terheket rótt az önkormányzatra, és örüljünk neki, hogy nem teljesen nekünk kell az iskolát 
fenntartani. Nem tették kerékre, nem húzták el, a településé az iskola, csak az állam vállalt át 
terheket. Nem kell ebből büszkeségi kérdést csinálni, meg kell köszönni, hogy az állam vállalt 
át terheket. Gondolom olyan vastagságú függönyt fognak vásárolni, hogy ne kelljen villanyt 
gyújtani.  
 
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Büszke voltam, amikor az 
önkormányzat megépítette a Sportcsarnokot és az Uszodát. Hány gyerek járt, milyen 
színvonal volt, hasonlítsuk össze. Nem megyek bele az államosításba, az politika. A 
gyerekeknek mindent, a többinek semmit.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot bocsájtom.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 

224/2017. (IX.26.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Általános 
Iskola támogatási kérelmét megtárgyalta, és úgy dönt, hogy nem támogatja a kérelmet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
 
dr. Kormányos László jegyző: A DAREH megkezdi a Sörkert udvarán lévő hulladékgyűjtő 
edények kiosztását. A Medgyesegyházi Hírlapban lesz erről tájékoztatás.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Jelentős összeget nyert a Békéscsabai Tankerület az 
iskola fejlesztésére. Megvalósul egy műfüves pálya, mely javítja a sportolási lehetőséget. 
Jelentős összeget nyert nyelvi laboratórium kiépítésére, korszerű taneszközök beszerzésére, 
udvari szabadidős eszközökre. Bánki András igazgató úr személyesen el fog látogatni 
Medgyesegyházára, részletesen fogja a testületet és a lakosságot tájékoztatni a fejlesztésekről.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 16:10 
órakor lezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László         
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 


