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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 

2019. június 25. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

308/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Medgyesegyháza, Damjanich utca 62. házszám előtt lévő oszlopra közvilágítási lámpatest 

kerüljön felszerelésre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a munkálatokat 

rendelje meg és kösse meg az erre irányuló szerződést. 

 

A képviselő-testület a munkálatok elvégzéséhez szükséges 113.600,- Ft + Áfa bekerülési 

költséget a 2018. évi költségvetési tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

75/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) 2019. 

szeptember 1. napjától kívánja beindítani a Mini bölcsődét.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel kapcsolatos és a szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

100/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatást 8 fő 

gyermek ellátásával kívánja biztosítani. A képviselő-testület a mini bölcsődében nem kíván 

sajátos nevelési igényű gyermeket ellátni. 

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

további intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

101/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatást a 2 fő 

kötelező finanszírozott létszámon felül 1 fő kisgyermeknevelő létszámmal kívánja biztosítani. 

 

A képviselő-testület a szükséges többletforrást a 2019. évi költségvetési tartalékkeret, a 2020. 

évet követően az évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 

 

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

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

102/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatás 

vonatkozásában az előírt kötelező eszközök és felszerelések beszerzésére br. 245.780.- Ft 

többletforrást biztosít a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda részére, a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére. 

 

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

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

123/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

részt kíván venni a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszter által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázaton, azon belül a c) alcélra vonatkozóan (belterületi utak, járdák, hidak 
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felújítása). A képviselő-testület a szükséges forrást a 2019. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja.  

 

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

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

124/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által kiírt 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat c) alcéljára 

(belterületi utak, járdák, hidat felújítása) nyújt be a pályázatot, és a Kiss Ernő és Arany János 

utcát kívánja felújítani.  

 

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

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

130/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 

Lakásszövetkezet (5666 Medgyesegyháza, Október 6. ltp. B épület Fsz. 3.) támogatási 

kérelmét megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület a Medgyesegyházi Lakásszövetkezet (5666 Medgyesegyháza, 

Október 6. ltp. B épület Fsz. 3.) részére 120 db 50 cm x 50 cm-es betonlapot biztosít. A 

betonlapok elhelyezését a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. 

térítésmentesen elvégzi, 2019. május 31. napjáig.  

  

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

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. május 31.  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

132/2019. (V.13.) Kt. határozat 
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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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

133/2019. (V.13.) Kt. határozat 

 

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. 

 

Az akcióterületek vonatkozásában készüljön látványterv, amelyet a település lakossága 

megismerhet, utána kerülhet sor az érintett fák kivágására.  

 

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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

134/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza város 2018. 

évi közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

136/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

137/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre 

vonatkozó óvodai beiratkozásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőt. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

138/2019. (V.28.) 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. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

139/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját – melyben az eszközök és források egyező végösszege 19 591 E Ft, az 

adózott eredménye (nyereség) 5 168 E Ft, – elfogadja.  

A képviselő-testület a nyereség összegét, 5 168 E Ft-ot javasolja eredménytartalékba 

helyezni. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

   Dusik János ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

140/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari Park 
Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) kizárólagos 
tulajdonosa a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 199.125 E Ft mérlegfőösszeggel 
és -358 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.  
 

A képviselő-testület a veszteség összegét, -358 E Ft-ot javasolja eredménytartalékba helyezni. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Dusik János ügyvezető 
   Mitykó Mihály ügyvezető 
   Baukó Lászlóné ügyvezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 

További intézkedést nem igényel. 

 

141/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt „Rekortán futókör építése” tárgyú részajánlati körének 

vonatkozásában jóváhagyja a futópálya bővítését olyan formán, hogy annak belső ívének 

hossza 400 méter legyen, a megfelelő projekt-indikátorok betartása mellett. 

 

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

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

143/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde Szakmai és Pedagógiai 

Programját. 

 

A Képviselő-testület felkéri 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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

144/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai Programjának – a határozat mellékletét képező 

tartalmú – módosítását elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert és Mészárosné Hrubák Mária 

intézményvezetőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

145/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – megismerve a DIGI Távközlési 

és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) fakivágási kérelmét – mint tulajdonos 

hozzájárul a fakivágási engedély kiadásához azzal a kikötéssel, hogy a fák kivágására a 

vegetációs időszakon kívül kerüljön sor, valamint a kivágott fák pótlására egy megjelölt 

területen megfelelő mennyiségű és fajtájú fa kerüljön ültetésre. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

         dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

147/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évben meg kívánja szervezni az általános iskolás korú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét. 

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

László jegyzőt az ügyben szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 
 

148/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy helyt ad az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, László Attila Tibor 

által előterjesztett kérelemnek és hozzájárul a medgyesegyházi Sportpálya 2019. év június 22. 

napján 08 órától 23 óráig történő térítésmentes használatba vételéhez a kérelemben foglalt 

sportnap lebonyolítása céljából azzal a kiegészítéssel, hogy történjen egyeztetés a 

Medgyesegyháza Sportegyesülettel, a tervezett tevékenységek vonatkozásában.  

 

A Képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy nyilatkoztassa meg a 

kérelmezőt arról, hogy a sportpályán folyó beruházáshoz kapcsolódó építési területet a 

rendezvény lebonyolítása során sem ők, sem a látogatók, közreműködők nem veszik igénybe, 

a nyilatkozatban pedig ennek betartására a kérelmező mindenre kiterjedő felelősséget 

vállaljon.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 
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149/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy támogatja az Önkormányzat jelentkezését a „Virágos Magyarország Környezetszépítő 

Verseny”-re. A képviselő-testület a versenyhez kapcsolódó kiadásokhoz szükséges összeget a 

2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző        

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

150/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Virágos Vasútállomásokat! ”című pályázat 2019. évi 

fordulójára. 

 A pályázathoz szükséges maximális összegű önerőt a 2019. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

151/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár emeleti klubtermének festési 

munkálatainak elvégzésére kössön szerződést a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval, a 

megadott árajánlat alapján bruttó 320.000.- Ft összegben.  

A kivitelezés határideje: 2019. június 20. napja. A kivitelezési munkákat felügyelje Farkas 

Gyula intézményvezető és Sütő Mária Márta alpolgármester.  

 

A Képviselő-testület a festési munkálatok elvégzéséhez szükséges 320.000.- Ft-ot a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              Sütő Mária Márta alpolgármester 

              Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

152-Z/2019. (V.28.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményei részére villamos energia 

szolgáltatónak az MVM Partner Zrt.-t, mint a legkedvezőbb árajánlatot adó szolgáltatót 

választja 2 éves időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket a szolgáltatói 

szerződések megkötésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   intézményvezetők 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez. 

Határidő: 2019. június 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

153-Z/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére közvilágítási szolgáltatónak az MVM 

Partner Zrt.-t, mint a legkedvezőbb árajánlatot adó szolgáltatót választja 2 éves időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szolgáltatói szerződés megkötésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez. 

Határidő: 2019. június 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

154-Z/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményei részére földgáz szolgáltatónak 

az ELMÜ – ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-t, mint a legkedvezőbb árajánlatot adó 

szolgáltatót választja 2 éves időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket a szolgáltatói 

szerződések megkötésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   intézményvezetők 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez. 

Határidő: 2019. június 15. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

155-Z/2019. (V.28.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem ad helyt a Födelevicsné Pusztai Erzsébet (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 10.) 

által előterjesztett kérelemnek.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

156-Z/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, megvitatta 

közeljövőben megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvényeket, azok körülményeit, 

jellemzőit.  

 

A Képviselő-testület ezúton tisztelettel felkéri a Mezőkovácsháza Rendőrkapitányságot, a 

Kapitányság vezetőjét arra, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában 2019. június 1-én 

08.30 órakor kezdődő és várhatóan 10.00 óráig befejeződő ballagási ünnepségre érkezőket 

közlekedésrendészeti intézkedéssel segítse.  

  

Ismereteink szerint jelentős számban érkeznek családtagok, hozzátartozók 

Medgyesegyházára, ezért a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda gyalogosan és gépkocsival 

történő megközelítésének a biztonságos megközelítését (Hősök és Luther u. felől egyaránt) 

biztosítani szíveskedjenek.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 2-án (vasárnap) a 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű, európai uniós forrásból megvalósuló marketing „soft” tevékenység keretében 

„Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében” programelemet 

valósítja meg, a Művelődési Ház körüli közterületen, ahova várhatóan több mint 2000 fő 

érkezik. A rendvény kezdete 10.00 óra, várható befejezése 15.00 óra.  

A Képviselő-testület tisztelettel felkéri a Mezőkovácsháza Rendőrkapitányságot, a 

Kapitányság vezetőjét arra, hogy a rendezvény idejére a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 44. §. szerinti valamennyi közlekedésrendészeti intézkedést foganatosítsa.  

 

Közlekedési rendészeti intézkedésük forgalomirányítási tevékenységük során kérjük 

figyelembe venni, hogy 2019. június 1-én és június 2-án, mindkét önkormányzati 

rendezvénnyel érintett napon, azokkal megegyező időben, egy nagy volumenű nemzetközi 

közösségi rendezvény is érinti a megjelölt közlekedési útvonalat, csomópontokat.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Nagy Béla György polgármester 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

157/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH Önkormányzati Társulás 2019. június 12. napján tartandó taggyűlésére – Sütő 
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Mária Márta alpolgármester akadályoztatása miatt – Dusik János önkormányzati képviselőt, a 

Pénzügyi Bizottság Elnökét delegálja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

158/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

159/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH Önkormányzati Társulás 2018. évi belső ellenőrzései jelentését elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

160/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadásához, valamint az 

ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalához hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 
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Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

161/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadásához és az 

Igazgatóság jutalomfeladatainak kitűzéséhez hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

162/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Taggyűlés 7/2019. (III.06. ) Tgy. határozatának 

módosításához hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

163/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH Önkormányzati Társulás KEHOP 3.2.1 pályázat beruházásaihoz kapcsolódó 

ingatlanok tulajdon és használati jogának rendezéséhez hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta alpolgármestert, valamint Dusik János 

képviselőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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További intézkedést nem igényel. 

 

165/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés alapján 

a 2019. május 26. napi választás költségvetését az alábbiak szerint:  

 

Bevételek: 

 Támogatás 1 156 375 Ft 

 Saját forrás 112 041 Ft 

 Bevételek összesen: 1 268 416 Ft 

 

Kiadások: 

 Személyi juttatások 916 867 Ft 

Reprezentáció 66 687 Ft 

Megbízási díj 850 000 

 Munkaadói járulékok 184 589 Ft 

 Dologi kiadások 166 960 Ft 

  Irodaszer, tisztítószer, kiküldetés, postaköltség  

 Kiadások összesen 1 268 416 Ft 

 

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

költségvetésébe kerüljön beépítésre az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választás 

költségvetése. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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. június 21.  

                          

 

 

                          dr. Kormányos László s.k.

            jegyző 


