III-1
Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26. napi ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
304/2018. (XII.11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi köz- és
magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről, a
közterületek állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló beszámolót nem fogadja el.
Amennyiben a tárgyban 2019. január 31. napjáig nem történik lényeges pozitív változás, a
képviselő-testület javasolni fogja a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban a felelősségre
vonást.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Takács Tímea településüzemeltetési ügyintéző
Határidő: 2019. január 31.
A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
314-Z/2018. (XII.11.) Kt. határozat
A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
1/2019. (I.9.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. /Cg.04-09-009438/ egyedüli tagja a társaság
létesítő okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítja:
1./ A társaság a mai naptól két ügyvezetővel működik.
2./ Az alapító a mai napon – Mitykó Mihály ügyvezető 2019. 05. 31. napjáig szóló
megbízatásának érintetlenül hagyása mellett – a társaság másik ügyvezetőjéül megválasztotta
Dusik János /an.: Mikoly Margit/ 5666 Medgyesegyháza, Deák Ferenc u. 47. szám alatti
lakost.
Dusik János ügyvezető megbízatása a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra szól.
3./ A társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogokat Dusik János ügyvezető gyakorolja.
4./ A cég jegyzésére a társaság ügyvezetői önállóan jogosultak.
5./ A létesítő okirat IX/1. pontja helyébe az alábbi lép:
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A társaság állandó könyvvizsgálója Hankó Andrásné /an.: Papp Mária, könyvv. ig. száma:
005273/ 5600 Békéscsaba, Kárpát u. 5. szám. alatti lakos megbízatása 2018. 12. 12. napjától
2021. 05. 31. napjáig szól.
6./ A társaság létesítő okiratban feltüntetett nem közhasznú tevékenységi köre – a
cégjegyzékbe korábban bejegyzett adatokkal egyezően – az alábbiakkal egészül ki:
3101’08 Irodabútor gyártása
3109’08 Egyéb bútor gyártása
3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5621’08 Rendezvényi étkeztetés
5629’08 Egyéb vendéglátás
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9609’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
7./ A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges
jognyilatkozatok és további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
2/2019. (I.9.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. egyedüli tagja a társaság 2019. január 9.
napjával megválasztott új ügyvezetőjének, Dusik János; 5666 Medgyesegyháza, Deák Ferenc
u. 47. szám alatti lakosnak a megbízási díját havi bruttó 50 000 Ft összegben határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges
jognyilatkozatok és további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
3/2019. (I.9.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Cg. 04-09-013754 sz.
alatti cégjegyzékbe bejegyzett Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit
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Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a társaság létesítő okiratát a mai napon az
alábbiak szerint módosítja:
1./ A létesítő okirat II/2. és II/3. pontjában megnevezett tagok a cégjegyzékből korábban már
törlésre kerültek, ennek megfelelően a létesítő okirat II. pontjának megnevezése
/A társaság tagjai/ helyébe „A társaság egyedüli tagja” lép.
A létesítő okirat II/1. pontjában foglaltak változatlanul hatályosak.
2./ A társaság időközben történt egyszemélyessé válása folytán a létesítő okirat megnevezése
alapító okiratra változik.
3./ A létesítő okirat IV/1. pontjában foglaltak helyébe az alábbi kerül:
A társaság jegyzett tőkéje 3 000 000 Ft befizetett készpénzből áll.
4./ A létesítő okirat IV/2. pontja az alábbira módosul:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tag törzsbetétje 3 000 000 Ft pénzbetét.
5./ A létesítő okirat IV/2-5. pontjai törlésre kerülnek.
6./ A létesítő okirat V. pontja /A taggyűlés/ teljes egészében törlésre kerül.
7./ A létesítő okirat VI/1. pontja helyébe az alábbi lép:
A társaság a mai naptól 3 /három/ ügyvezetővel működik.
A társaság alapításkor határozatlan időtartamra megválasztott ügyvezetői:
Baukó Lászlóné /an. Ilcsák Erzsébet/ 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 38/3. sz. alatti és
Mitykó Mihály /an.: Varga Erzsébet/ 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93. sz. alatti lakosok,
megbízatásának érintetlenül hagyása mellett az alapító a társaság harmadik ügyvezetőjéül a
mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra megválasztotta Dusik János /an.: Mikoly
Margit/ 5666 Medgyesegyháza, Deák Ferenc u. 47. szám alatti lakost.
8./ A létesítő okirat VI/2. pontjának első mondata helyébe az alábbi kerül.
A cég jegyzésére Mitykó Mihály és Baukó Lászlóné, Mitykó Mihály és Dusik János, illetve
Baukó Lászlóné és Dusik János ügyvezetők együttesen jogosultak.
9./ A létesítő okirat VI/3. pontja helyébe az alábbi lép:
Az ügyvezetők tisztségüket megbízási jogviszony keretében látják el.
10./ A létesítő okirat VII. /A nyereség felosztása/ pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi lép:
A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát
gyarapítja.
11./ A társaság VIII. /Záró rendelkezések/ 2. alpontja törlésre kerül.
12./ A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
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További intézkedést nem igényel.
5/2019. (I.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza
településen” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott 2. közbeszerzési eljárás
eredménytelenségét.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
6/2019. (I.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés
Medgyesegyháza településen” elnevezésű projekt vonatkozásában újabb közbeszerzési
eljárást indít változatlan műszaki tartalommal és alkalmassági feltételekkel, a Kbt. 113. §
szerint. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az eljárás eredményessége érdekében a
meghívandó ajánlattevők körét országosra kívánja bővíteni.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
7/2019. (I.24.) 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 a mellékletben felvázolt műszaki
tartalom-módosítással egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy az előkészítő
tevékenységet végző Projektfelügyelet Kft. felé továbbítsa a döntést és az ügyben szükséges
további intézkedéseket megtegye.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
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További intézkedést nem igényel.
8/2019. (I.24.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására”. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vállalja, hogy 2019. évre a
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben
rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásának kapcsán kijelenti, hogy a Medgyesegyházi
Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési
törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazták 2018. július 1-jén.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat
benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
9/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert, hogy a megjelenő „Magyar Falu Program” pályázatok előkészítő
tevékenységének és projektmenedzseri feladatainak elvégzésére ajánlattételre kérjen fel arra
alkalmas személyeket, vállalkozásokat.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
12/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi köz- és
magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről, a
közterületek állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megtett intézkedésekről számoljon be
minden soros képviselő-testületi ülésen.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Takács Tímea településüzemeltetési ügyintéző
Határidő: minden soros képviselő-testületi ülés
A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
13/2019. (I.29.) Kt. határozat
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
14/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2018. évi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a
-

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete;

-

Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete;

-

Boldog Otthon Alapítvány;

-

Medgyesegyháza Sportegyesület;

-

Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány;

-

Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség;

-

Szent Mihály Plébánia

vonatkozásában elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
16/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyházi
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőit, hogy kidolgozott díjszabás
mellett a helyben szokásos módon kerüljenek meghirdetésre a Kft. által a település lakossága
részére nyújtható szolgáltatások.
Felelős: Mitykó Mihály, Dusik János ügyvezetők
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
17/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító megtárgyalta és úgy
határozott, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja, a Medgyesegyházi
6

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó
pályázati felhívás szövegét.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
18/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mezőkovácsházi
járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervet, az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
22/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy nem kívánja megvásárolni Kisdombegyház Község Önkormányzatától az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben meglévő 75.000.- Ft névértékű üzletrészét.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megkereső
önkormányzat jelen döntésről történő kiértesítésére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
23/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy nem kívánja megvásárolni Magyardombegyház Község Önkormányzatától az Európai
Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben meglévő 75.000.- Ft névértékű üzletrészét.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megkereső
önkormányzat jelen döntésről történő kiértesítésére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
24/2019. (I.29.) Kt. határozat
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy nem kívánja megvásárolni Végegyháza Község Önkormányzatától az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben meglévő 75.000.- Ft névértékű üzletrészét.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megkereső
önkormányzat jelen döntésről történő kiértesítésére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
25/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a továbbiakban sem kívánja megvásárolni az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit
Kft. bármely tagja által felkínált, a társaságban meglévő üzletrészt.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert jelen döntés
képviseletére és a megkereső önkormányzat kiértesítésére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
További intézkedést nem igényel.
26/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban”
elnevezésű projekt kapcsán úgy határozott, hogy az önkormányzatot terhelő egyéb
munkaerőpiaci
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
feladatok
megvalósítását
és
a
megvalósításukhoz szükséges pályázati forrást, összesen 19.329.240,- Ft összegben átadja
konzorciumi partnere, a Békés Megyei Kormányhivatal részére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat módosításával kapcsolatos feladatok
elvégzésére és a módosító szerződés aláírására.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2019. február 28.
A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
27/2019. (I.29.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban”
elnevezésű projekt kapcsán úgy határozott, hogy a projekt befejezésének határidejét 2021.
február 28. napjára módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat módosításával kapcsolatos feladatok
elvégzésére és a módosító szerződés aláírására.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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Határidő: azonnal
A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
28-Z/2019. (I.29.) Kt. határozat
További intézkedést nem igényel.
30/2019. (II.11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről
készült előzetes tájékoztatót megismerte. A képviselő-testület javasolja, hogy a 2019. évi
költségvetési rendeletbe – az előzetes tájékoztatóhoz képest – az alábbi módosítások
kerüljenek beépítésre:
- a 78. tétel kerüljön kivételre;
- a 91. tétel költsége kerüljön 3 000 E Ft-tal csökkentésre;
- a 97. tétel kerüljön 10 000 E Ft-tal csökkentésre;
- a 99. tétel kerüljön kivételre;
- a 100. tétel kerüljön kivételre;
- a 101. tétel kerüljön kivételre;
- a 105. tétel kerüljön kivételre;
- a 123. tétel kerüljön kivételre.
A Képviselő-testület a fennmaradó hiányt a költségvetésben a dologi kiadások arányosításával
kívánja csökkenteni.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
Határidő: azonnal
A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
32/2019. (II.11.) Kt. határozat
1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a
jelen előterjesztés mellékletét képező, a lefolytatandó közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és
Közbeszerzési dokumentumait megismerte és jóváhagyja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt részajánlati körének
vonatkozásában. A felhívás neve: „Rekortán futókör építése”.
2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a
jelen előterjesztés mellékletét képező, a lefolytatandó közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és
Közbeszerzési dokumentumait megismerte és jóváhagyja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt részajánlati körének
vonatkozásában. A felhívás neve: „Zöld város kialakítása (építés)”
3./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György
polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása
Medgyesegyházán” elnevezésű projekt részajánlati körének vonatkozásában a határozat mellékletét
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képező ajánlati felhívás alábbi gazdasági szereplők részére történő egyidejű és közvetlen
megküldéséről gondoskodjon a „Rekortán futókör építése” vonatkozásában:
1.
2.
3.
4.
5.

Szegedi Pál EV, 6600 Szentes, Jókai u. 110.
Globál Sport Kft. 4030 Debrecen, Tömös u. 17.
Placcs Kft. 70 84 Pincehely, Zrínyi u. 72.
Színrelép Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Garden Group Kft. 2083 Solymár, Kálvária A/4.

4./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György
polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása
Medgyesegyházán” elnevezésű projekt részajánlati körének vonatkozásában a határozat mellékletét
képező ajánlati felhívás alábbi gazdasági szereplők részére történő egyidejű és közvetlen
megküldéséről gondoskodjon a „Zöld város kialakítása (építés)” vonatkozásában:
1.
2.
3.
4.
5.

Galériainvest Kft.; 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.
Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft., 5830 Battonya, Kossuth u. 40.
GÉP-ÉP BAU Szolgáltató Kft. 5742 Elek, Gyulai út 41.
F & O Kft. 5700 Gyula, Gábor Áron u. 27.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint

A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.
33/2019. (II.11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
határozott, hogy az ivóvíz- és szennyvíz közművagyonát az AEGON Magyarország
Zrt. Biztosítónál 1 988 317 300 Ft összegben biztosítja, amelynek biztosítási díja évi
745 619 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a
megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a szükséges forrást a 2019. évi rendes költségvetésének terhére
biztosítja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
34/2019. (II. 11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
határozott, hogy egyetért a felújított Egészségházba szükséges bútorok beszerzésével,
1 740 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert és Sulczné Lipcsei
Zsuzsanna pénzügyi csoportvezetőt, hogy a 2019. évi költségvetésbe kerüljön
beépítésre az eszközbeszerzés 1 740 000 Ft összegben.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
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Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
35/2019. (II.11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
„Magyar Falu Program” pályázatok előkészítő tevékenységének és projektmenedzseri
feladatainak ellátására irányuló eljárás eredménytelenségét. A képviselő-testület
felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a tárgyban változatlan
feltételekkel, a lehető legrövidebb határidővel ajánlattételre kérjen fel arra alkalmas
személyeket, vállalkozásokat.
Az ajánlattételi felhívás megfogalmazásánál a rövid időn belül rendelkezésre álló
többletinformációk kerüljenek figyelembe vételre.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
36/2019. (II.11.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

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.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
Medgyesegyháza, 2019. február 22.

dr. Kormányos László s.k.
jegyző
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