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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember 4. napi ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

198/2018. (VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 

képező 978/2 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanon álló hírközlési célokat szolgáló, a 

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló torony használatának vonatkozásában az Antenna 

Hungária Zrt. által kért tulajdonosi hozzájárulásának megadását a Magyar Telekom Nyrt.-vel 

kötendő új bérleti szerződés feltételeitől teszi függővé, tekintettel arra, hogy a jelenleg 

hatályos bérleti szerződés 2019. február 1. napjával lejár. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

4/2019. (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 

Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a társaság létesítő okiratának 8./ pontját, mely a 

képviseleti kérdést tartalmazza, Mitykó Mihály ügyvezető úr felgyógyulását követően újra 

kívánja tárgyalni.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

166/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja és 

tudomásul veszi a Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 66/2019. (V.30.) számú képviselő-

testületi határozatában foglaltakat, amely a bánkúti óvodás gyermekek szállítására vonatkozik. 

 

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

László jegyzőt a megállapodás elkészítésére, aláírására, valamint az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület a szükséges forrást a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére 

biztosítja. 
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

167/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy megerősíti a 123/2019.(IV.30.) Kt. határozatával hozott döntését, amely szerint az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton az 

önkormányzati tulajdonú Arany János utca Rákóczi és Fáy András utcák közötti szakaszának 

742,743 helyrajzi számozású, valamint a Kiss Ernő utca 372 helyrajzi számú felújítására nyújt 

be támogatási kérelmet. A képviselő-testület a szükséges önerőt, 2 708 816 Ft-ot 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 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

168/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 

Szupermaraton rendezésében, szervezésében, lebonyolításában részt vevő civil 

szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, önkormányzati intézményeknek, 

aktivistáknak ezúton kifejezi tiszteletét és elismerését.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

169/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azon személyeknek, 

csapatokoknak, akik a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton részt vettek, ezáltal 

Medgyesegyháza hírnevét öregbítették, ezúton kifejezi tiszteletét és elismerését.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

170/2019. (VI.25.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a településen a jövőben megvalósuló nagyobb beruházások alkalmával kerüljön 

kijelölésre a nagyméretű, illetve nagyobb tömegű gépjárművek közlekedési útvonala, a leendő 

kivitelezőkkel egyeztetve. A kivitelezés megkezdése előtt és után az utak állapota fotóval 

kerüljön dokumentálásra, illetve súlykorlátozó táblák kerüljenek szükség szerint kihelyezésre.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

171/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

172/2019. (VI.25.) 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. 

 

173/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2019. március 01. napjától 2019. május 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

174/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

Alapítvány 2018. június 01. és 2019. május 31. közötti időszakának szakmai beszámolóját 

elfogadja.  
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Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

175/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó úgy határozott, 

hogy a 2019/2020. nevelési évre a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 

beiratkozási időpontját  

 

2019. július 09 és július 10. napján 8:00 – 16:00 óra között határozza meg, 

helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda és Bölcsőde emeleti irodája 

(5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.). 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

              Varga Jánosné óvodavezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

180/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, tudomásul veszi a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os 

pályázataihoz kapcsolódó Integrált Településfejlesztési Stratégia és Közösségi 

Beavatkozási Terv elszámolásával kapcsolatos tájékoztatást, amely szerint fenti 

dokumentumok költsége nem elszámolható a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „Összefogással 

Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért” pályázat keretein belül. Történik e tény 

annak ellenére, hogy a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságával kötött 

Támogatási Szerződésben azok külön elszámolható tételként szerepelnek. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

182/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a 

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségében – a társaság másik ügyvezetője, Dusik János tisztségének érintetlenül hagyása 

mellett – Mitykó Mihály / an: Varga Erzsébet / 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93. sz. alatti 

lakost a mai naptól kezdődően önálló cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra 

újraválasztotta. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
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A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

183/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 2019. július 22. 

napjától 2019. augusztus 09. napjáig a 2019. évi „Nyári diákmunka” program indítását, 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál napi 6 órás 

munkaidőben 15 fővel megnövelje a munkavállalói létszámot.  

A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy módosítsa és növelje meg az 

Önkormányzatnál a város és községgazdálkodási feladatok előirányzatát a 2019. évi Nyári 

diákmunkára kapott 1.311.765,- Ft támogatással, melyből 1.116.405,- Ft bruttó munkabér és 

195.360,- Ft szociális hozzájárulási adó.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

185/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy egyetért a Panasonic KX-NS500 telefonközpont és a Panasonic KX-DT543X 

kezelőegység megvásárlásával. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot az előirányzat rendezésére 327 810 Ft 

összegben az Önkormányzat biztosítási kártérítései és a Polgármesteri Hivatal beruházásai és 

dologi kiadásai között. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

             Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. június 30. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

186/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonát képező 978/2. helyrajzi szám alatti belterületi ingatlan, illetve az ott 

található, hírközlési célokat szolgáló, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló torony 

vonatkozásában ingatlantulajdonosként bérleti szerződést kíván kötni a Magyar Telekom 

Nyrt.-vel. 

A képviselő-testület az éves bérleti díjat 12.000.000.-, azaz Tizenkettőmillió forintban 

határozza meg. 

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

tárgyalásokat a Magyar Telekom Nyrt. illetékeseivel új szerződéses feltételek kidolgozásának 

érdekében azzal, hogy a tárgyalások alapján előkészített szerződés-tervezetet elfogadás 

céljából terjessze be a képviselő-testület felé.  

A képviselő-testület a GINOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú, „Intézmények hálózati 

hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt előrehaladásához 

szükséges tulajdonosi hozzájárulást a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg megadja. 
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A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy jelen döntésről és az ügy 

előzményeiről tájékoztassa Greinstetter Balázs Urat, a Pénzügyminisztérium 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárát. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

187/2019. (VI.25.) 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 90 000 Ft összegben határozza meg 

2019. június 1. napjával.  

 

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 

 

A tárgy a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

188-Z/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem támogatja Csizmadia Tibor helyi vállalkozó közterület-használati díj mérséklésére 

irányuló kérelmét. A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert a 

kérelmező jelen döntésről szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

192/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati felhíváson nyertes pályázatával kapcsolatosan 

az alább döntést hozza: 

A pályázat címe: „Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusító hely létesítése 

Medgyesegyházán” 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza Árpád utca, hrsz. 1/5 

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően az 

alábbi:  
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Projekt teljes költsége a pályázat benyújtásakor: 47 122 998 Ft, a pályázat benyújtásakor 

tervezett önerő: 2 256 150 Ft, Igényelt támogatás: 44 766 848 Ft 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint: 47 122 994 Ft, projekt elszámolható költségei 

összesen: 46 405 068 Ft, projekt nem elszámolható költségei összesen: 717 926 Ft,  

Támogatás összege: 44 084 810 Ft, Önerő: 3 038 184 Ft 

 

Fentieknek megfelelően az Önkormányzat a saját forrást, önerőt a 2019. és 2020. évi 

költségvetésében biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási összeg 50 %-a összegű 

támogatási előleg igénylésével. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

193/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul Farkas Gyula, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetője 2020. március 14. napjával közalkalmazotti jogviszonya 

felmentéssel történő megszüntetéséhez. Felmentési ideje 2019. július 17. napjával kezdődik és 

2020. március 14-én telik le. A felmentés idő alatt munkavégzésre kötelezett 2019. július 17-

től 2019. augusztus 16. napjáig.  

A képviselő-testület Farkas Gyula 61 nap szabadságát 2019. augusztus 21-től 2019. november 

15-ig adja ki, további 40 nap ki nem adott szabadságát közalkalmazotti jogviszonya 

megszűnésekor szabadságmegváltásként kifizet, melynek összege bruttó 526.364,- Ft. 

Farkas Gyula a munkavégzés alól mentesül 2019. november 16-tól 2020. március 14-ig. 

A képviselő-testület a jogszabályban foglaltaknak megfelelően részére öthavi illetményének 

megfelelő jubileumi jutalom kifizetéséhez hozzájárul a jogviszony megszűnésekor, melynek 

összege bruttó 1.084.500,- Ft.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

194/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul a Medgyesegyháza, belterület 1/5 helyrajzi számú ingatlan folyamatban lévő 

megosztása után keletkező 1/13 helyrajzi számú ingatlan és környezetének kiemelt fejlesztési 

területté történő nyilvánításához. 

 

Az ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” című támogatást nyert termelői piac megvalósítása miatt indokolt. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a termelői piac sikeres megvalósítása érdekében 

szükséges a helyi építési szabályzat módosítása, az alábbi fő szempontok alapján: 
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- A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) 6. § (6) bekezdés b) pontjából kerüljön 

törlésre a gazdasági területre vonatkozó 10 méteres előkert kötelezettsége; 

- A HÉSZ 27. § (2) bekezdés táblázata kerüljön kiegészítésre Gksz-5 jelű övezettel. 

Előírásai: szabadon álló, legkisebb telekméret 700 m
2
, beépítettség 60 %, zöldfelület 

20 %, építménymagasság 6,5 m; 

- A HÉSZ 1. számú melléklet 16. pontját ki kell bővíteni kereskedelmi és szolgáltatási 

jellegű épülettel; 

- A tervlapon kerüljön kiválasztásra a minimálisan módosítható terület, ezen belül 

szükséges bejelölni az új Gksz-5 jelű övezet telekalakítási tervhez igazodó területét.  

 

A képviselő-testület emellett úgy határozott, hogy a HÉSZ-módosítás vegye figyelembe a 

TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

megvalósításához kapcsolódó változások HÉSZ-ben történő aktualizálását is. 

 

A képviselő-testület fentiek alapján felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy 

a HÉSZ-módosításhoz szükséges tervezési feladatok elvégzéséhez haladéktalanul kérjen 

árajánlatokat arra alkalmas személyektől, szervezetektől és az összességében legkedvezőbb 

ajánlatot adóval kösse meg a tervezési szerződést, majd a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 

32. § (1) bekezdés alapján a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását kezdeményezze 

az illetékes hatóságoknál.  

 

A képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosításához szükséges forrást a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

195/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósításának határidejeként 2020. december 31. napjára 

történő módosítását kezdeményezze az Irányító Hatóságnál.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

196/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton, 1.656 q barnakőszén vásárlásához. A képviselő-

testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-Ft/q +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 



9 

 

1.051.560,- Ft összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének szociális 

előirányzata terhére. 

 

A képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, valamint a rászorulókhoz 

történő eljuttatását vállalja, ellenértéket a lakosságtól nem kér.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 

lebonyolításhoz szükséges további intézkedések megtételére. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szociális igazgatásról és a települési támogatás 

keretében nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet aktualizálására és a képviselő-testület 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: 2019. augusztus 01. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

201/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde Módosító okiratát.  

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

202/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

203/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt, a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

és Mini Bölcsőde intézményében a mini bölcsődei szolgáltatást maximum 8 fő gyermek 
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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. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

204/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde átdolgozott 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. 

 

205/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel, mint Szolgáltatóval a Mini 

bölcsődébe járó gyermekek étkeztetésére irányuló szolgáltatási szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés aláírására 

és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

206/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy összevonatja a 69 284 kötvényszámú vagyonbiztosítást és a 69 479 kötvényszámú 

biztosítást, emellett külön is biztosítja az elektromos berendezéseket és gépeket. Az éves 

biztosítás díját 2 139 820 Ft összegben elfogadja, amelyhez a fedezetet, illetve annak 

különbözetét a 2019. évi költségvetési tartalékkeret biztosítja. 

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

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
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   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

207/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában felmerült többletköltségek fedezésére bruttó 

387 429 Ft-ot biztosít a 2019. évi költségvetése tartalékkeret terhére.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

208-Z/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Külső adatvédelmi felelős, valamint az Információbiztonsági felelős biztosítására 

vonatkozó – ide értve az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, valamint az összes 

önkormányzati intézmény számára biztosított szabályzatot és rendelkezésre állást – 

árajánlatok közül a HANGANOV Kft. (2730 Albertirsa, BA-KO utca 6.) ajánlatát találta a 

legkedvezőbbnek és azt fogadja el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az önkormányzati 

intézmények vezetőit a vonatkozó szerződések aláírására. 

 

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

évtől a rendes évi költségvetések terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Farkas Gyula intézményvezető 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

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. 
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Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30. 

                          

                          dr. Kormányos László s.k.

            jegyző 


