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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. szeptember 24. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

164/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH Önkormányzati Társulás és a DAREH Bázis Zrt. között létrejött 

vagyonhasznosítási szerződés módosításának tárgyában nem áll módjában döntést hozni, 

mivel nem volt kellő idő arra, hogy a képviselő-testület előzetesen megismerje a vonatkozó 

anyagot.  

A képviselő-testület álláspontja, hogy olyan volumenű döntésről van szó, amely nagyobb 

előkészítést igényel, ennélfogva a megküldött anyag érdemi tárgyalásra nem alkalmas. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

176/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. által benyújtott 8.082.708.- Ft befizetési kötelezettséget tudomásul veszi.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 8.082.708.- Ft 

befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésére, a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

177/2019. (VI.25.) Kt. határozat  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Oros-Com 

Kft. részére 2016. május 1. napjától 2019. június 30. napjáig fennálló internet használati díj 

tartozást az Oros-Com Kft. részére 773 940 Ft összegben a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja.  

A képviselő-testület a 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig havi 

rendszerességgel fennálló díjat, összesen 107 340 Ft értékben szintén a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 



2 

 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy fenti összegeknek a 

jogosult részére történő kifizetéséről gondoskodjon. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot az előirányzat módosítására a 2019. évi 

tartalékalap terhére 881 280 összegben, és 2020. január 1. napjától az intézmények 

költségvetésébe kerüljön beépítésre az internet használati díja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

189/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőit, hogy készítsenek egy 

programtervezetet költségvetéssel, létszámadatokkal arra vonatkozóan, hogy a folyamatosan 

csökkenő közfoglalkoztatotti létszámra figyelemmel hogyan, mi módon, milyen 

munkavállalók alkalmazásával tudnák megoldani a kialakult gyakorlat szerinti közterület-

fenntartás, kommunális feladatok elvégzését közfoglalkoztatottak bevonása nélkül.  

 

Felelős: Mitkó Mihály, Dusik János ügyvezetők 

Határidő: 2019. augusztusi rendes ülés 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

191/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-19 

kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázati felhívásra a 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel kerüljön a pályázat 

benyújtásra. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során 

projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

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

együttműködési megállapodás aláírására, valamint az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

197/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint Bérbeadó és a TOPSEC 

Informatikai és Oktatási Kft., mint Bérlő közötti bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő módosítását. A módosítás szerint a Bérlő egy irodahelyiséget albérletbe adhat egy, a 

településen már munkát végző gazdasági társaság részére, a folyosó, a konyha és 

mellékhelyiségek közös használata mellett. A bérleti szerződés további rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 
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A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a bérleti szerződés-

módosítás aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

198-Z/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonát képező 978/7. 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 elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. által felajánlott 739 876 Ft éves 

bérleti díjat. 

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 az Antenna Hungária Zrt. részére a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg térítésmentesen megadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint Bérbeadó és a Magyar 

Telekom Nyrt., mint Bérlő közötti, a Medgyesegyháza belterület 978/7. hrsz. alatt felvett, 

jellege szerint kivett üzlet, természetben az 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 978/7. sz. 

alatt található ingatlan egy részére vonatkozó Bérleti 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. 

 

211-Z/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a GINOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú, „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 

kapcsolatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt előrehaladásához szükséges 

tulajdonosi hozzájárulást az Antenna Hungária Zrt. részére térítésmentesen megadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

212/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza városban a 

Helyi Választási Bizottság tagjának:  

 

Horváth András, 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 5.;  

Lipták László, 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 67.;  

id. Szamosi Mihály, 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 2.;  

 

Póttagjának:  

Faraga Beáta, 5666 Medgyesegyháza, Vécsei u. 10.;  

Machnicz Endre, 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 44/A.  

 

szám alatti lakost megválasztja.  

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 110/2014. (VIII. 25.) számú Kt. határozatát hatályon 

kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető  

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

213/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2019. augusztus 

29. napján megtartásra kerülő taggyűlésén a település képviseletére Sütő Mária Márta 

Alpolgármester Asszony akadályoztatása miatt, Dusik János képviselő jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dusik János képviselő 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

214/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy határozott, 

javasolja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
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Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a Társulás 2019. évi költségvetése I. módosításának 

az alábbiak szerinti elfogadását: 

 

1.  Az Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.06.) TGy. határozat (a 

továbbiakban: Költségvetési határozat) 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A Taggyűlés a 2019. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat (1. mellékletben 

részletezve) a működési költségvetés tekintetében 369.077 ezer forintban állapítja meg, ezen 

belül: 

           0 ezer Ft Személyi juttatások 

           0 ezer Ft  Munkaadókat terhelő adók és járulékok 

365.814 ezer Ft  Dologi kiadások 

           0 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

    3.263 ezer Ft  Működési célú támogatás áht. belüli 

           0 ezer Ft Működési célú támogatás áht. Kívüli” 

 

2. A Költségvetési határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás 2019. évre 2.825.492 ezer forint beruházási kiadást tervez.” 

 

3. A Költségvetési határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Társulás 2019. évre 25.743 ezer forint általános és 156.244 ezer Ft céltartalékot tervez. 

4. A Költségvetési határozat 1-3. melléklete helyébe e határozat 1-3. melléklete lép. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

215/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy határozott, 

hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Taggyűlése a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 

Délkelet-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú pályázatból 

beszerzett 16.000 db zöldhulladék gyűjtőedényt lakosságszám arányosan ossza ki a határozat 

melléklete szerint darabszámban a Békés megyei természetes személy ingatlanhasználók 

számára.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

216/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy határozott, 

hogy a Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Taggyűlése hatalmazza fel a Társulás Elnökét, hogy 

- a Mezőhegyes belterület 23/7 hrsz-ú, kivett ipartelep megnevezésű, 4978 m2 területű 

ingatlant a Társulás nevében vagyonhasznosításra átadja a DAREH Bázis Zrt. részére, 
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és ennek megfelelően a DAREH Önkormányzati Társulás, mint Használatba adó és a 

DAREH Bázis Zrt. mint Hasznosító között 2016. március 24. napján létrejött és 

többször módosított Vagyonhasznosítási szerződés I. számú mellékletét módosítsa. 

-  a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt részeként 

beszerzett 16 db járművet, azok műszaki átadás-átvételét követően, a Társulás 

nevében DAREH Bázis Zrt., mint közszolgáltató részére átadja, és ennek megfelelően 

a DAREH Önkormányzati Társulás mint Használatba adó és a DAREH Bázis Zrt. 

mint Hasznosító között 2016. március 24. napján létrejött és többször módosított 

Vagyonhasznosítási szerződés II. számú mellékletét módosítsa. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

217/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

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

szeptember 7. napján megrendezésre kerülő Megyenap előtt 5 munkanapra, majd a 2019. 

szeptember 27-29 között Bánkúton és Medgyesegyházán megrendezésre kerülő 

Medgyesegyházi Napok előtt 10 munkanapra felfüggeszti Farkas Gyula Intézményvezető 

fizetett szabadságának letöltését és elrendeli, ezeken a napokon munkavégzését a megjelölt 

rendezvények sikeres megtartása érdekében. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

218/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Gondozási Központ keretén belül működő háziorvosi szolgálat üzemeltetéséhez kért 

460.000,- Ft összegű többlet működési támogatást biztosítja, a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri az Intézményvezetőt, hogy a beszerzésnél a szükséges pontosításokat tegye meg, hogy 

a legjobb konfiguráció kerüljön beszerzésre.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

219/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2019. augusztus 10. napján tragikus hirtelenséggel elhunyt Negrea Constantin Dánielt, 
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a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét a település érdekében kifejtett 

munkája miatt saját halottjának tekinti. A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére.  

 

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

biztosítja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: értelem szerint  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

220/2019. (IX.3.) Kt. határozat 

 

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

„Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak támogatása” 1. célterületre 

elnevezésű pályázat vonatkozásában az alábbi döntést hozza.  

 

A projekt teljes költsége: 1 954 530 Ft 

A projekt elszámolható költsége összesen: 1 954 530 Ft  

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 Ft.  

Az igényelt támogatás összege: 1 759 077 Ft  

A vállalt önerő összege: 195 453 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2019. évi 

költségvetése/tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

222/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

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 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

223/2019. (IX.4.) 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. 
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224/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

További intézkedést nem igényel. 

 

225/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az előterjesztés szerint elfogadja a Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda és Bölcsőde 

mini bölcsődére vonatkozó költségvetését azzal, hogy a következő előirányzat-módosításkor 

kerüljön beépítésre a költségvetési rendeletbe. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

226/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az előterjesztés szerint elfogadja a mini bölcsőde gyermekétkeztetésére vonatkozó 

költségvetést azzal, hogy a következő előirányzat módosításkor kerüljön beépítésre a 

költségvetési rendeletbe. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

227/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖGF/767-2/2019. számú 

Támogatói Okirat alapján a Belügyminisztérium által minimálbér és garantált bérminimum 

emelése címén leutalt 15 496 000 Ft összeg felhasználásáról szóló döntés meghozatalát 

elnapolja, felkéri Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezetőt, hogy a Magyar Államkincstár 

illetékeseivel vegye fel a kapcsolatot  a támogatás jogszerű felhasználására vonatkozóan.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: soros képviselő-testületi ülés 

 

A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

232/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan, a Baross László emlékház 

felújítási munkáinak kiviteli dokumentációjának elkészítése érdekében az MLR Stúdió Kft. 

(5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 4/4) tervező céggel 600.000,-Ft + ÁFA tervezési díj 

ellenében megkötött tervezési szerződést jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület a tervezési díj összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetési 

tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

233/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési 

eljárásaival kapcsolatosan indított D.417-427/2019. számú jogorvoslati eljárásokban a 

Közbeszerzési Döntőbizottság részére a dokumentumok benyújtásával,  a végzések és a 

Közbeszerzési Döntőbizottság által megküldött iratok átvételével és megbízó részére történő 

megküldésével kapcsolatos ügyvédi és FAKSZ feladatok ellátására  dr. Stumpf-Csapó Ágnes 

(5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) ügyvéddel 220.000,- Ft+ÁFA összegű megbízási szerződést 

jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetési 

tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A tárgy a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 

 

237/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul ahhoz, hogy a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalba új hűtőszekrény kerüljön 

beszerzésre. A képviselő-testület a szükséges forrást maximum 120.000.- Ft összegben a 

2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja azzal, hogy az összeg a következő 

költségvetés-módosításba kerüljön beépítésre. 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt és Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

pénzügyi vezetőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. évi költségvetés módosítása 
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További intézkedést nem igényel. 

 

238/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

előterjesztett kérelemnek és hozzájárul a Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 2019. év 

szeptember 14. napján 08 órától 20 óráig történő térítésmentes használatba vételéhez a 

kérelemben foglalt sportnap lebonyolítása céljából. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert a kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

239/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

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

képező 526/1 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanon álló ANTENNA HUHGÁRIA Zrt. 

(1519 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.) távközlési célokat szolgáló acél torony megerősítésére 

és magasítására kiadott CE/16725-14/2019 iktatószámú határozatot tudomásul veszi és 

fellebbezési jogáról lemond.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

241/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt 

Medgyesegyházi Szervezete részére, 150 000 Ft + járulékai összeget biztosít a többszörös 

véradók jutalmazására.  

 

A képviselő-testület a fenti összeget a 2019. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.  

 

A jutalmak átadására 2019. szeptember 27-én az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

Felelős: Király Gyöngyi képviselő 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

További intézkedést nem igényel. 
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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. szeptember 20. 

                          

                          dr. Kormányos László s.k.

            jegyző 


