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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. április 24. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

52/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Negrea C. Dániel elnök 

Határidő: azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

53/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

54/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2017. december 11. napjától 2018. február 28. napjáig átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

56/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

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

2017. évi Járási startmunka mintaprogramról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. március 31.  
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További intézkedést nem igényel. 

 

57/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester    

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

58/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete összeférhetetlenség miatt kizárja 

a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet a medgyesegyházi civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázati eljárásból. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

59/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi civil alap keretét 10 

000 Ft-tal megemeli, a 2018. évi tartalékkeret terhére.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

60/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében a 

civil szervezetek támogatására elkülönített összegből  a 

 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületét      310 000,- Ft összeggel, 

 

- a Boldog Otthon Alapítvány működését                                             150 000,- Ft összeggel, 

 

- a Medgyesegyháza Sportegyesület működését                                 2 820 000,- Ft összeggel 
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- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete  

   működését              100 000,- Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközséget          200 000 Ft összeggel  

 

- Szent Mihály Plébániát             200 000 Ft összeggel 

 

- Varázserdő Alapítványt                                                                    230 000 Ft összeggel  

 

támogatta.  

 

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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

61/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri keret 

előirányzatát 190 000 Ft összeggel meg kívánja emelni a 2018. évi tartalékalap terhére.  

  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek – kivéve alapítványok – 

támogatására használja fel.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítésére.   

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

62/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy helyt ad a 

Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda kérelmének és az Óvoda 2018. évi költségvetésének 

Személyi juttatásait 150.400 Ft-tal a SZOCHÓ-ját 27.000 Ft-tal és a dologi kiadásait 56.000 

Ft-tal, összesen 233.400 Ft összeggel megemeli. Ezen kiadások finanszírozása a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére történik. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés módosítása  

 

További intézkedést nem igényel. 
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63/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Módosító Okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

64/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

66/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés alapján 

a 2018. április 8. napi választás költségvetését az alábbiak szerint:  

 

Bevételek: 

 Támogatás 1.153.399 Ft 

 Saját forrás 6.601 Ft 

 Bevételek összesen: 1.160.000 Ft 

 

Kiadások: 

 Személyi juttatások 870.000 Ft 

 Munkaadói járulékok 166.575 Ft 

 Dologi kiadások 103.425 Ft 

 Beruházások 20.000 Ft 

 Kiadások összesen 1.160.000 Ft 

 

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításakor a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

költségvetésébe kerüljön beépítésre a 2018. évi országgyűlési választás költségvetése. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2018. április 8. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

67/2018. (III.27.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a 

Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Gondozási Központ keretén belül működő 

mintaátvevő hely működéséhez kért 105.800,- Ft összegű többlet működési támogatást a 

2018. évi költségvetési tartalékkeret előirányzata terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

69/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a sz. alatti ingatlan 95 m
2
 

területű részét határozatlan ideig bérbe adja a TOPSEC Informatikai és Oktatási Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Múzeum u. 5. fszt. 5.) részére a bérleti ajánlatban 

szereplő 50.000 Ft/hó 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. 

 

70/2018. (III.27.) 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. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

71/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Építőművészek 

Szövetsége (1085 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) javaslatát megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei, és a kötelezően ellátandó feladatokra 

tekintettel nem kívánja Medgyesegyháza városát a Magyarország című útikönyvben 

bemutatni. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

73/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szamosi Mihály 

kérelmében szereplő 2 db pihenőpad és egy db mobil Wc kihelyezését . A képviselő-testület 

biztosítja az a szükséges 175.260 Ft –ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

74/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván részt venni a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont által 

kiírt „Népi Építészeti Program”-ban.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

75-Z/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Bursa Hungarica 2017. című 

felsőoktatási intézmények hallgatói számára kiírt ösztöndíj pályázat keretében az alábbi 

hallgatók részére a 2017/2018 tanév I. félévre megítélt támogatási összeget más jogcímen 

nem kívánja biztosítani.   

 

Réti Szabina Medgyesegyháza, Szabadság u. 28. szám 

Oláh Adrienn Medgyesegyháza, Luther u. 14. szám 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a pályázókat értesítse.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

76-Z/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alperes társaság 100 %-os 

tulajdonosaként megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Gáspár Tamás felperesnek a 

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. – illetve jogutóda, a Medgyesegyházi 
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Településüzemeltetés Nonprofit Kft. – alperessel szemben fennálló számlakövetelés 

megállapítása iránti peres eljárásban a dr. Vígh Attila ügyvéd által tolmácsolt egyezségi 

ajánlatot elfogadja és egyezséget kíván kötni, melyben tárgyalási alapként 2.000.000.- Ft 

megfizetésére vállal kötelezettséget a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére. 

Az egyezség arra is terjedjen ki, hogy a két fél jogi képviselője közösen kéri a perben a 

megismételt első fokú eljárás azonnali megszüntetését.  

A képviselő-testület a felperessel történő tárgyalások lefolytatásával Mitykó Mihály 

ügyvezetőt, dr. Kormányos László jegyzőt, dr. Kávássy Leila Viola aljegyzőt és dr. Vígh 

Attila ügyvédet bízza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt és a fenti érintetteket a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

77/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari 

Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta és tudomásul 

veszi a Baukó Lászlóné ügyvezető által kért, a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, 

„Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

Közreműködős Szervezet felé benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező változás-

bejelentést. 

A képviselő-testület kéri az ügyvezetőket és a projektmenedzsert, hogy a jövőben a hasonló 

jellegű bejelentések megtételekor szíveskedjenek megvárni a tulajdonosok döntését és csak 

ezután, a döntés függvényében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A képviselő-testület felhívja a figyelmet, hogy a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és 

Fejlesztő Nonprofit Kft. képviselete a tulajdonostársak által 2016. május 4. napján kötött 

Társasági Szerződés VI. 2/. pontja alapján („a cég jegyzésére az ügyvezetők együttesen 

jogosultak”) a két ügyvezető, Baukó Lászlóné és Mitykó Mihály által együttesen történik. 

 

Felelős: Baukó Lászlóné és Mitykó Mihály ügyvezetők 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

78/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja „A Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 

kódszámú, a „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” című, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-

00014 kódszámú, a „Medgyesegyháza egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” 

című, TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú és az „Összefogással Medgyesegyháza 

társadalmi integrációjáért” című, TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 kódszámú projektek 

vonatkozásában készült beszámolót.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a „Zöld város 

kialakítása Medgyesegyházán” című, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú projekt 
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vonatkozásában megtegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a projektben 

vállalt indikátorok a legteljesebb mértékben teljesüljenek – azzal, hogy a megtett 

intézkedésekről legkésőbb az április havi rendes képviselő-testületi ülésen beszámol.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

80/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

bérbeadásának vonatkozásában a bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges 

villamos hálózat kialakításához, illetve korszerűsítéséhez. A képviselő-testület a munkálatok 

elvégzésével az összességében legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Vozár Tamás egyéni 

vállalkozót bízza meg. A képviselő-testület az ehhez szükséges bruttó 937.536.- Ft összeget a 

2018. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megbízási 

szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

81/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a felügyelőbizottság tagjának válassza meg 

 

Szabó József (szül.: Berettyóújfalu, 1960.05.19., an.: Gál Mária) 5700 Gyula, Tavasz u. 29. 

sz. alatti lakost, mint munkavállalói küldöttet, 2018. április 20. napjától 2019. december 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a tag részére 30.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapítson meg 

azzal, hogy a tag költségtérítésre nem jogosult. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

82/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a 
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Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 

taggyűlésének, hogy az „5948 Kaszaper, Árpád u. 40. (hrsz: 698) Vízműtelep” és az „5948 

Kaszaper, Külterület (hrsz: 046/43.) Szennyvíztelep” fióktelepek kerüljenek törlésre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 

képviselje. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

83/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 

taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítsa: 

 

A tagok a társasági szerződés 2./ pontjában A társaság fióktelepeire vonatkozó rendelkezések 

közül az „5948 Kaszaper, Árpád u. 40. (hrsz: 698) Vízműtelep” és „5948 Kaszaper, 

Külterület (hrsz: 046/43.) Szennyvíztelep” fióktelepek törlésre kerülnek. 

 

A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés („KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó adatok) 

rendelkezései törlésre kerülnek. 

 

A társasági szerződés 7./pontjának első bekezdésében a Gyula Város Önkormányzata 

törzsbetétjére vonatkozó ”156.390.000 Ft„ szövegrész helyébe a „156.490.000 Ft” szövegrész 

kerül. 

 

A társasági szerződés 7./pontjának első bekezdésében a „KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje 100.000 

Ft„ rendelkezés törlésre kerül. 

A társasági szerződés 11./ pontjának harmadik bekezdésében Juhász József 

felügyelőbizottsági tagra vonatkozó rendelkezés törlésre kerül és helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

„Szabó József (Berettyóújfalu, 1960.05.19.,an:Gál Mária) 5700 Gyula, Tavasz u. 29. szám 

alatti lakos.” 

 

A társasági szerződés 11./ pontjának negyedik bekezdésében „ A felügyelőbizottság tagjainak 

jogviszonya 2015. január hó 1.napjától 2019.december hó 31. napjáig jött létre.” rendelkezés 

törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„Nadabán János felügyelőbizottság elnökének és Török János felügyelőbizottsági tagnak a 

jogviszonya 2015. január hó 1. napjától 2019.december hó 31. napjáig határozott időre jött 

létre. 

Szabó József felügyelőbizottsági tag jogviszonya 2018. április hó 20. napjától 2019.december 

hó 31. napjáig határozott időre jött létre.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 

képviselje. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Határidő: azonnal. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

84/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

részt kíván venni a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázaton, azon belül a „C” alcélra vonatkozóan, melynek keretében az Arany 

János utca Rákóczi utca és a Deák Ferenc utca közötti részét kívánja felújítani.  

 

A képviselő-testület a szükséges forrást, mely minimum 2 647 058 Ft, a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

85-Z/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alperes társaság 100 %-os 

tulajdonosaként megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Gáspár Tamás felperesnek a 

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. – illetve jogutóda, a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Nonprofit Kft. – alperessel szemben fennálló számlakövetelés 

megállapítása iránti peres eljárásban az előterjesztés mellékletét képező egyezségi ajánlatot.  

A képviselő-testület felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére.  

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fenti megállapodásból eredő, a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Nonprofit Kft.-t terhelő 2.520.000 Ft-ot támogatás címén a Kft. 

rendelkezésre bocsátja a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére.   

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   dr. Kormányos László jegyző 

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. 
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Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. április 20. 

 

 

                          

                          dr. Kormányos László s.k.

            jegyző 


