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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. október 30-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. működésével 

kapcsolatos 107/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25. napján tartott 

ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

„107/2017. (IV.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. június 1. napjától 

2019. május 31. napjáig Mitykó Mihály 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93. szám alatti 

lakost jelöli ki. Az ügyvezetői feladatok ellátása havi bruttó 100 000 Ft munkabérrel történik.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy az ügyvezető megbízási 

szerződését kösse meg azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető az esedékes munkabérek, 

aktuális közüzemi számlák teljesítésének kivételével minden 100.000 Ft feletti 

kötelezettségvállaláshoz vagy utaláshoz a polgármester és a pénzügyi vezető előzetes 

ellenjegyzését köteles megkérni.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető megbízási szerződését 

aláírja.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző” 

 

Mitykó Mihály ügyvezető kérése az lenne, hogy a gördülékenyebb ügyintézés okán a 

határozat második bekezdése a következőképpen szóljon:  

 

„Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy az ügyvezető megbízási 

szerződését kösse meg azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető az esedékes munkabérek, 

aktuális közüzemi számlák teljesítésének kivételével minden 100.000 Ft feletti 

kötelezettségvállaláshoz és utaláshoz a polgármester vagy a pénzügyi vezető előzetes 

ellenjegyzését köteles megkérni.” 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy a 107/2017. 

(IV.25.) számú határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 



 

 

„Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy az ügyvezető megbízási 

szerződését kösse meg azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető az esedékes munkabérek, 

aktuális közüzemi számlák teljesítésének kivételével minden 100.000 Ft feletti 

kötelezettségvállaláshoz és utaláshoz a polgármester vagy a pénzügyi vezető előzetes 

ellenjegyzését köteles megkérni.” 

 

A fenti kitétel kerüljön módosításra a 2019. május 31. napjáig hatályos ügyvezetői megbízási 

szerződésben is. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Holecz Andrásné ügyintéző 

Határidő: 2018. november 5. 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. október 26. 

 

 

         dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

 

Ellenjegyző: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

jegyző  


