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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 13. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntés a „Zöld Város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

tárgyában a további lépésekről, intézkedésekről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Nagy Béla György polgármester 2019. május 02. napján megkereséssel fordult dr. 

Kormányos László jegyzőhöz, amelyben a Medgyesegyháza közterületein történt, jelentős 

lakossági tiltakozást kiváltó fakivágások ügyében azonnali vizsgálat lefolytatását kérte, 

egyúttal felfüggesztve a további fakivágási munkálatokat. Az ügyben 2019. május 10. napján 

elkészült a vizsgálati jelentés, amelyet megkapott a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, valamint a város lakossága. 

 

A jelentésben szerepel, hogy az eredetileg előirányzott 100 db fa kivágása helyett 78 került 

kivágásra, emellett az OTP előtti területen 4 db szivarfa. Az eddig kivágott 82 fa mellett a 

„Zöld Város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt sikeres megvalósítása 

érdekében szükséges még 5 fát kivágni, hármat a Kossuth téren, kettőt az Idősek 

Otthona parkjában. 

 

Amennyiben ezek nem történnek meg, a projekt megvalósítása ellehetetlenül. Ennek az lenne 

a következménye, hogy a bruttó 220.000.000.- Ft támogatási összeg teljes egészében 

visszafizetésre kerülne. Ezen kívül – saját költségvetésből – fizetési kötelezettségünk azon 

tevékenységekre is kiterjedne, amelyeket már elvégeztek, illetve megkötött szerződés van az 

elvégzésükre. E fizetési kötelezettség pontosan nem összegszerűsíthető, de minimálisan is 

százmilliós nagyságrendű. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a 

megjelölt 2-2 alternatív határozati javaslat közül a döntéshozatalra.  

 

I. „A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában történt fakivágások szükségességéről készített jegyzői vizsgálat eredményét. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a jegyzői vizsgálatról szóló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

I. „B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában történt fakivágások szükségességéről készített jegyzői vizsgálat eredményét. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a jegyzői vizsgálatról szóló jelentést nem fogadja 

el. 

 

 



 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy az elkövetett 

mulasztások miatt a felelősségre vonásra irányuló eljárást folytassa le a jegyző ellen és 

annak eredményéről haladéktalanul értesítse a képviselő-testületet. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. „A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában történt fakivágások szükségességéről készített jegyzői vizsgálat eredményét. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatot továbbra is változatlan formában meg 

kívánja valósítani. A képviselő-testület a pályázat eredményes lebonyolítása érdekében 

hozzájárul ahhoz, hogy a Művelődési Ház (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., 525., 

526/1 hrsz.) előtti területen további 3 fa, míg az Idősek Otthona parkjában (5666 

Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u., 198/1 hrsz.) további 2 fa kivágásra kerüljön. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos 

László jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

II. „B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában történt fakivágások szükségességéről készített jegyzői vizsgálat eredményét. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatot a továbbiakban nem kívánja 

megvalósítani. A képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy a Művelődési Ház (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., 525., 526/1 hrsz.) előtti területen további 3 fa, míg az 

Idősek Otthona parkjában (5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u., 198/1 hrsz.) további 2 fa 

kivágásra kerüljön. 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelen döntése következtében a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak a 220.000.000.- Ft támogatási összeg 

visszafizetésén túl további, ugyanekkora összegre tehető, saját költségvetését terhelő 

fizetési kötelezettsége áll be azon projekttevékenységek vonatkozásában, amelyeket már 

elvégeztek, illetve megkötött szerződés van az elvégzésükre. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos 

László jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 10. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

  dr. Kormányos László s.k. 

     jegyző 


