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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményei 2014-2019. 

közötti tevékenységéről”. 

 

 

A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. május 31-től 

működik ezen  a néven, előtte Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és 

Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. volt. 

2015. június 01-től  a víz- és szennyvíz üzemeltetését a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. vette 

át. Ekkor még a főtevékenység : 3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás volt. 

Jelenleg a Kft. főtevékenysége: 8130’08 Zöldterület-kezelés.  

 

2015. évben elvégzett munkálatok:  

   Öntött járdák: 2600 fm 

   Laplerakással készült járdák: 1449 fm 

   Térburkolások: 62 m
2 

    
Parkolókészítés:518,4 m

2
 

Bánkúton járdák javítára volt szükség, valamint az Önkormányzati tulajdonú  külterületi 

karbantartása is megtörtént /gréderezés/  

Faipari munkák: a mezőgazdasági program részére karókat készítettek. Elkészült két buszváró 

/Dózsau., Luther u./ . 

Bánkúti Kastély tetőszerkezetének javítása. 

2016. évi főbb tevékenységek: 

2016. 07.01-től két új feladatkörrel tevékenységünk: Városi uszoda valamint a Sportcsarnok 

üzemeltetésével 

Ezen kívül a településüzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi feladatot elvégeztük. 

A termelői piacot üzemeltettük, lakossági igények kielégítése: szántás, rotálás, fűvágás stb. 

Rendezevények előkészületeiben aktív részvétel: színpadállítás, területrendezés stb. 

Utak, járdák tisztántartása, virágok ápolása, télen hóeltakarítás… 

2017. évben történt főbb események: 

2017. március 07-i fordulónappal  megtörtént a Kész Nonprofit Kft. beolvadása a 

Településüzemeltetés Nonprofit Kft-be. 

2017. júniusában megtörtént a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata, melyet a TÜV 

Rheinland Inter-Center Kft. végzett el a bánkúti és a medgyesi játszótereken. A feltárt 

hiányosságokat, hibákat pótoltuk, kijavítottuk, melyeket a 2019. május 15-i hatósági 

ellenőrzés során a Békés Megyei Kormányhivatal helyben hagyólag nyugtázta. 

2017. január 01-től a Sportcsarnok a Gyulai Tankerülethez került. 

2017.03.16-tól az uszoda átkerült a Békéscsabai Tankerülethez.  

Ebben az évben folyamatos volt a kötelező feladatok ellátása, lakossági és intézményi igények 

kielégítése. 

 

 

 



 

  

2018. évi tevékenységek: 

Útkarbantartás: útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása, heti rendszeres takarítása. Árkok, 

lefolyók tisztítása, útra belógó ágak eltávolítása. Téli időszakban biztonságos közlekedés 

érdekében csúszásmentesítés, hó eltakarítás traktor tolólappal,  Komatsu hótolóval. 

Intézményeknél az épületeken szükséges javítások, felújítások az állagmegőrzés érdekében. 

Faipari munkák: fapadok javítása, festése, új szemeteskukák, padok, asztalok készítése. 

Játszótéri játékok, homokozók felújítása Bánkúton és Medgyesegyházán egyaránt. 

Gyermekorvosi lakás, ajtó-ablak, terasz ajtó, ablak cseréje. 

Bánkúton a ravatalozó és környékének kívül-belül takarítása, szélfogó és verébléc, kis és 

nagykapu festése, pad, kuka, széldeszka javítása, folyamatos fűnyírás, értesítőtábla 

kihelyezése. 

Vasútállomás takarítás, fűnyírás. 

Parkgondozás: a sövények folyamatos ápolása, 5900 fm-t tett ki. Virágágyások 

gondozása/kapálás, locsolás/ 

Rendezvények: 

„Kitelepítettek napja”, Május 1-i rendezvény, Arad maraton, Dinnyefesztivál, 

Medgyesegyházi Napok, Iskolabál, Óvoda bál. 

Pályázat: 

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi 

integrációjáért” projekt keretében a megvalósításhoz kapcsolódó rendezvényszervezés, 

lebonyolítás. 

2019. évi tevékenységek: 

Zökkenőmentesen folyatódnak az előző évben indult tanácsadások. 

Az elkészült futópálya szakszerű karbantartása érdekében szükségessé vált 1 db lombszívó-

fúvó eszköz beszerzése. 

Természetesen  az előző években felsorolt napi, illetve időszakos kötelező tevékenységeket 

folyamatosan végezzük. 

 

Jelenlegi létszám: 2 fő ügyvezető /szept. 30-ig./ 

                             1 fő pénztáros-adminisztrátor 

                             1 fő karbantartó 

                             1 fő temető karbantartó/Bánkút/  

 

 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. szeptember 20. 

 

 

 

 

 

 Tisztelettel: Mitykó Mihály s.k. 

                                                                                                                  ügyvezető 


