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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 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 25. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

98/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 4434. jelű, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő országos közút 

Medgyesegyháza, Hősök utca teljes szakaszára és ennek folytatásaként a településjelző 

tábláig a 12 tonnát meghaladó össztömegű járművek számára 30 km/h sebességkorlátozást 

kíván bevezetni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt az 

ügyben szükséges eljárás lebonyolítására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt, 22/2018. (I.30.) Kt. számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. június 30. 

 

A sebességkorlátozó táblák elhelyezésre kerültek. 

 

147/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot nyújt be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 

kiírt Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a 

Medgyesegyháza Evangélikus Egyház temetőjében található 21 db hadisír és 1 db emlékmű 

helyreállítása céljából. 

 

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

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: 2018. június 30. 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

148/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy vizsgálja meg a Kossuth téri, hajdan I. világháborúsnak épült emlékmű 

történetét, felújítási lehetőségét, bevonhatóságát valamely pályázati konstrukcióba.  A 
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képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vonatkozó pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére azzal, hogy pályázat 

benyújtása esetén a képviselő-testületet a következő rendes ülésén tájékoztatja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozat végrehajtása folyamatosan történik. 

 

161/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a víziközmű-szolgáltatás 

ellátásáért felelős önkormányzat – kezdeményezi a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nél, mint 

víziközmű üzemeltetőnél, hogy a felek között a víziközművek üzemeltetésére megkötött 

bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklete kerüljön módosításra annak érdekében, hogy 

az Önkormányzatot terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség megfizetése alól, a 

szolidaritás elvére tekintettel az Önkormányzat mentesüljön. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatban foglaltak felvetésre kerültek a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén. 

 

179/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 39/2018. (II.27.) 

számú határozatában foglalt szándékát, amely szerin részt kíván venni az „Európa a 

polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók támogatására kiírt pályázaton. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízza az Inter Grant Kft.-t 

(2120 Dunakeszi, Kádár u. 5.), hogy készítse el az angol nyelvű pályázatot, nyertes pályázat 

esetén az angol nyelvű pályázati zárójelentést a „Testvérváros – program” (Európa a 

Polgárokért 2014 – 2020) felhívásra.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges bruttó 85.000.- Ft-ot a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

183/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

184/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről és a 

megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. Felszólítja dr. Kormányos László 

jegyzőt az előterjesztésben foglaltak leghatározottabb betartatására, kiemelt figyelmet 

fordítva az ellenőrzésre.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

185/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mitykó Mihályt, a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja 

meg és készítsen írásbeli beszámolót arra vonatkozóan, hogy milyen módon, milyen szervezeti 

keretek között, mekkora költségvetési forrással, mekkora kapacitás szükséges ahhoz, hogy a 

lakosság részére az Önkormányzat a jövőben térítés ellenében a fűkaszálás szolgáltatás 

lehetőségét biztosíthassa. Az elkészítendő beszámoló terjedjen ki arra is, hogy ez a szolgáltatás 

a jelenlegi személyi és tárgyi feltételekkel, esetlegesen létszámbővítéssel vagy külső vállalkozó 

bevonásával valósulhat meg. 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

187/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, 

hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában az 526/1 hrsz.-on az öltöző-kiszolgáló 

épület kialakítását meg kívánja valósítani.  

 

Ennek során a Művelődési Ház és Könyvtár épület Sörkert része kerül részben felújításra, 

valamint bővítésre két irányban. Az egyik oldalon kialakításra kerül egy szociális tér, a másik 

oldalon öltözők, kétnemű, illetve akadálymentesített illemhelyek kerülnek építésre, valamint a 

Sörkert épületében lévő vizesblokk kerül felújításra, összesen 76 m
2
 nagyságban.   
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A Képviselő-testület megismerte a RexTerra Kft. által készített terveket, azzal egyetért, 

felkéri az előkészítő tevékenységet végző Projektfelügyelet Kft.-t, hogy az elkészült tervek 

alapján az öltöző-kiszolgáló épület vonatkozásában az engedélyeztetési eljárást megindítsa.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

189/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton,  

 

1.500 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-

Ft/q +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 952.500,-Ft összegű önrészt biztosít az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális előirányzata terhére. 

 

A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, a rászorulókhoz történő 

eljuttatását vállalja, ellenértéket a lakosságtól nem kér.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szociális igazgatásról és a települési támogatás keretében nyújtott 

ellátásokról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás 

elbírálása érdekében.      

            

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető  

  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

 

Határidő: a pályázat benyújtására - elektronikusan 2018. augusztus 31. és papír alapon 2018. 

szeptember 03.  

 

A pályázat benyújtása megtörtént. 

 

190/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

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

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda kérésének, és az Óvoda 2018. évi költségvetésének 

„Dologi kiadások” előirányzatról átcsoportosít 100.000 Ft-ot a „Beruházási kiadások” 

előirányzatra. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés módosítása 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 
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191/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kérelmének, amely 

szerint az intézmény 2018. évi költségvetésének „Dologi kiadások” előirányzatról 

átcsoportosít 100.000 Ft-ot a „Beruházási kiadások” előirányzatra. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés módosítása 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

193/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6 – 19.2.1 – 49 – 6 – 17 kódszámú, „Kisléptékű turisztikai fejlesztések” című 

pályázaton támogatási igényt nyújt be a bánkúti Közösségi Ház berendezéseinek cseréjére, 

eszközbeszerzésre az előterjesztés alapján. 

 

A képviselő-testület a szükséges önerőt, bruttó 205.988.- Ft-ot a 2019. évi rendes költségvetés 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A pályázat benyújtása megtörtént. 

 

194/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván csatlakozni az „Nemzeti Ovi – Sport Program” - hoz. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

195/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy csatlakozni kíván az „Európai Mobilitási Hét” kampányhoz Autómentes Nap 

szervezésével 2018. szeptember 22-én. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező KARTA 2018 aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 
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199/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár az EFOP-1.1.1.-15. 

kódszámú projekt keretén belül lehívható bértámogatás igénybevételével, várhatóan 2018. 

szeptember 03. napjától kezdődően 2019. február 03. napjáig, 1 fő megváltozott 

munkaképességű munkavállalót 4 órás munkaidőben alkalmazzon.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

201/2018. (VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a Medgyesegyháza, Bocskai utca 

kátyúzását az önkormányzat tulajdonában álló „mart aszfalt”-ból végezze el.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2018. október 31.  

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

202-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Laczóné Berényi Márta 

pedagógusra érkezett „Év pedagógusa” címre tett javaslatot nem tudja támogatni, mivel a 

javaslat nem a 10/2001. (III.28.) Ök. rendelet által meghatározott javaslattevőtől érkezett.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

203-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Petrusán Jánosnét 

 

a „2018. Év pedagógusa” kitüntető címben részesíti. 

 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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További intézkedést nem igényel. 

 

204-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Gácsér Bélánét 

 

a „2018. Év pedagógusa” kitüntető címben részesíti. 

 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

205-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Tóth Mártonnak 

 

  „Medgyesegyházáért emlékérmet” adományoz. 

 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

206-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Piják Andrásnénak 

 

  „Medgyesegyházáért emlékérmet” adományoz. 

 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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További intézkedést nem igényel. 

 

207-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Oláh Nikolettet 

 

a „2018. Év közalkalmazottja” kitüntető címben részesíti. 
 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

208-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Bizderi Boglárkát 

 

a „2018. Év tanulója” kitüntető címben részesíti. 
 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

209-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Tóth Tímea Zenóbiát 

 

a „2018. Év tanulója” kitüntető címben részesíti. 
 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
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Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

210-Z/2018. (VIII.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Abai Évát 

 

a „2018. Év sportolója” kitüntető címben részesíti. 

 

A kitüntetés átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

213-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító úgy dönt, hogy 

hozzájárul a mellékelt „Kimutatásban” szereplő követelések kivezetéséhez a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegből, összesen 73.723 Ft értékben. 

 

Egyúttal kötelezi a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy 

analitikus nyilvántartásban továbbra is tartsa nyilván a mérlegből kivezetett követeléseket. 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2018. december 31. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

214-Z/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt 

Medgyesegyházi Szervezete részére, 150 000 Ft + járulékai összeget biztosít a többszörös 

véradók jutalmazására.  

 

A képviselő-testület a fenti összeget a 2018. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.  

 

A jutalmak átadására 2018. szeptember 28-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

Felelős: Király Gyöngyi képviselő 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 
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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 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. szeptember 21. 

 

 

                          

                   dr. Kormányos László s.k.

                  jegyző 


