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II-1. 

Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

31/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2017. évi 

polgármesteri keret felhasználásáról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

32/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” 

megvalósításához szükséges végleges más célú hasznosítás iránti kérelem benyújtásához 

szükséges talajvédelmi terv, valamint humuszgazdálkodási terv elkészítésével a legjobb 

árajánlatot adó Mézes Zoltán talajvédelmi szakértőt kéri fel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozat tárgya a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

34/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja alapján – figyelemmel a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – úgy 

döntött, hogy a 2018/2019. nevelési évre az óvodai általános beiratkozás időpontját  

 

2018. április 23 – április 24. (8:00 – 17:00 óráig) határozza meg 

helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda emeleti irodája,  

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről.  
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Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

              Varga Jánosné óvodavezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

35/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy Béla György 

polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „értesítés a 2018. évi 

szabadság megállapításról” című melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

36/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Medgyesegyháza város szavazatszámláló 

bizottságainak tagjává  

 

Berényi Mihályné 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 12. 

Duna András 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 39. 

Fehér György 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 58. 

Fülöp Erzsébet 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 1. 

Gácsér Béláné 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 65/A. 

Gazos Józsefné 

Hóbor Károlyné 

Ifj. Petrovszki László 

5666 Medgyesegyháza, Petőfi u. 15. 

5666 Medgyesegyháza, Vécsey u. 20. 

5666 Medgyesegyháza, Zrínyi u. 4. 

Ifj. Siflis János 

Likerné Buzás Edit 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 34. 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 53. 

Mészárosné Hrubák Mária 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 16. 

Németh István Gyula 5666 Medgyesegyháza, Sport u. 14. 

Piják Andrásné 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 2/A. 

Pós Mihályné 

Ramasz András Károly 

5666 Medgyesegyháza, Bercsényi u. 1. 

5666 Medgyesegyháza, Rákóczi u. 6/F. 

Számely András 5666 Medgyesegyháza, Tanya 38. 

Uhrin András 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 14. 

 

szám alatti lakosokat, valamint a szavazatszámláló bizottságok póttagjává 

 

Balogh Beatrix 

Hegedűs Mariann 

5666 Medgyesegyháza, Arany J. u. 44. 

5666 Medgyesegyháza, Kiss Ernő u. 17. 

Joó Roxana Elena 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 1. 

Németh Jánosné 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 35. 

Oláhné Ádám Ilona Katalin 5666 Medgyesegyháza, József A. u. 2/A. 

Varga Ildikó 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 47. 

Zubán Beáta 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 15/A. 
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szám alatti lakosokat választja meg. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

37/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

38/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil 

szervezetek, egyházak 2018. évi támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást 

teszi közzé az önkormányzat honlapján. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

A határozat tárgya a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

40/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan – az 

előterjesztés mellékletét képező bérleti ajánlatban, illetve alaprajzon körülhatárolt – összesen 

191,96 m
2
 területű részét határozatlan ideig bérbe adja a TOPBALATON Kft. (8647 

Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5.) részére a bérleti ajánlatban szereplő 500 

Ft/hó/m
2 

áron (ÁFA-mentes). A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

41/2018. (II.27.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan bérbe 

adásának vonatkozásában a Nemzetközi Konfekcióipari Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös 

sor 2.) által benyújtott bérleti ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.  

Indokolás: a bérleti ajánlatban szereplő bérleti díj nem éri el a bérleti felhívásban 

meghatározott minimális 500 Ft/hó/m
2 

(ÁFA-mentes) árat. A képviselő-testület felhatalmazza 

dr. Nagy Béla György polgármestert az ajánlattevő kiértesítésére és az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozat tárgya a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

42/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan 

vonatkozásában felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a bérlemény 

rendeltetésszerű használatához szükséges közüzemi szolgáltatások kiépítésére irányuló 

intézkedések megtételére azzal, hogy a megtett intézkedésekről a következő soros képviselő-

testületi ülésen beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

A határozat tárgya a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

43/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Kormányos László 

jegyzőt, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, szabadon álló, használaton kívüli 

ingatlanok bérbeadásra vonatkozó meghirdetéséről folyamatosan gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

44/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy amennyiben az 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 2. szám alatti 

ingatlan 73 m
2
 alapterületű részét bérlő Nemzetközi Konfekció Kft. felszólítás ellenére sem 

vonul vissza a 2016. február 29. napján kötött bérleti szerződésben rögzített területre, 

kezdeményezzen jegyzői birtokvédelmi eljárást. A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy 

Béla György polgármestert a birtokvédelmi eljárás megindítására és az ügyben szüksége 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
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   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 15. 

 

A határozat tárgya a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

45/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Baross utca 1874. helyrajzi számú 

ingatlant nem kívánja értékesíteni. A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a vételi ajánlatot benyújtó személy jelen döntésről szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

46/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja működtetni, a feladatot 2018. 

március 1. napjával átadja a feladatellátásra kötelezett állami fenntartó intézményének. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szolgáltatás szolgáltatói 

nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

48/2018. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a  

TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában a tervezési feladatokat ellátó Rex Terra Kft. által megküldött, projektelemek 

megvalósítására irányuló javaslatot az alábbi eltérésekkel kívánja megvalósítani:  

 

- A Művelődési Ház nyugati és déli oldalán L alakban lévő parkoló területén tervezett 

62 m
2
-es öltöző épületet mosdóval, kétnemű, illetve akadálymentesített illemhelyekkel 

nem kívánja megvalósítani (értéke: br. 24.765.000.- Ft); 

 

- A Sportpályán a pénztártól tervezett 145 m
2
 térkővel történő burkolást nem kívánja 

megvalósítani (értéke: br. 554.199.- Ft anyagköltség+1.149.096.- Ft munkadíj);  

 

- A Művelődési Ház területére tervezett 80 m
2
-es mobil színpadot bruttó 8.139.684 Ft 

költségvetéssel meg kívánja valósítani; 
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- A Kossuth tér 22. és Kossuth tér 22/a szám alatti ingatlanok előtt parkolók kialakítását 

kéri betervezni; 

 

- A Sportpályán tervezett rekortán futókört az eredeti tervekben szereplő, lehető 

legteljesebb mértékben kívánja megvalósítani; 

 

- A Sportpályán elhelyezésre kerülő kispadok mindenképp ugyan arra a helyre 

kerüljenek, ahol jelenleg vannak, mivel az MLSZ előírásoknak a jelenlegi elhelyezési 

forma felel meg; 

 

- A Sportpályán olyan LED-es reflektorok kerüljenek beépítésre, amelyek biztosítani 

tudják sötétedés után edzések megtartását. 

 

A Képviselő-testület felkéri az előkészítő tevékenységet végző Projektfelügyelet Kft.-t, hogy 

az árazott költségvetésben szereplő, a rekortán futókör vonatkozásában jelzett árat támassza 

alá a piaci ár igazolásával, árajánlatok becsatolásával.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat tervezési 

munkáinak további koordinálására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

50/2018. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szociálisan rászoruló medgyesegyházi polgárok támogatására Népkonyha 

üzemeltetésében partnerként részt kíván venni. Ennek keretén belül szívességi használatra 

felajánlja a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert hogy – a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – a Népkonyha üzemeltetéséhez szükséges további intézkedéseket 

megtegye azzal, hogy a megtett intézkedésekről legkésőbb a 2018. április havi rendes 

képviselő-testületi ülésen beszámol. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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 
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Medgyesegyháza, 2018. március 23. 

 

 

                          

               dr. Kormányos László s.k. 

           jegyző 


