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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. október hó 30. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a közterületek állapotáról, a hiányosságok megszüntetése érdekében 

tett intézkedésekről 
 

Alcím: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati rendeleteinek 

megfelelő magatartási normák kikényszerítéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

12/2017. (VII. 18.) önk. rendeletében foglaltak betartatása 

 

A 2019. január 29. napján tartott képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatnak 

megfelelően minden hónapban beszámoló készül közterületek állapotáról. A Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VII. 18.) a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati 

rendelet alapján hatósági szemlére 2 esetben, hatósági ellenőrzésre 6 esetben került sor.  

A utolsó beszámoló óta többnyire a végzésben szereplő kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzésére került sor. A kötelezettségteljesítések ellenőrzése során két esetben a teljesítés 

megtörtént,1 esetben közigazgatási bírság kiszabása fog megtörténni. 

4 esetben a OEP hivatalától lekérdezés van folyamatban az adók módjára történő behajtásról. 

Közigazgatási bírság 4 esetben: 

1. Jókai u. …. – adók módjára történő behajtás / nincs bejelentett lakcím és munkahely, 

végrehajtási jog bejegyzés kérelme megtörtént. Az ingatlan másik tulajdonosa 

munkahelyet létesített, így a bírság behajtása megvalósulhat. 

2. Jókai u. …. – adók módjára történő behajtás folyamatban 

3. Dózsa György u. …. – bejelentett munkahely ill. jövedelem nincs - adók módjára 

történő behajtás / végrehajtási jog bejegyzés kérelme megtörtént 

4. Zrínyi. u. …. - adók módjára történő behajtás / jövedelemből letiltás eredményes 

2019.10.10. beérkezett bírság 27.383 Ft 

Az ingatlan tulajdonosa ügyvéd által megkereste az Önkormányzatot, melyben az 

ingatlant ingyen felajánlotta az Önkormányzat részére (szociális lakás kialakítása 

céljából). Az ingatlanra nagy összegű végrehajtási jog van bejegyezve. ( 6,5 millió Ft) 



Összesítés 2019. év október 

 

 utca, házszám hatósági 

ellenőrzés 

1.fel 

szólítás 

2.fel   

szólítá

s 

bírság befizetés végrehajtás

/letiltás 

összeg ügyszám  

 

 

1 

Dózsa u. …. igen igen igen igen nem nem - 109/2019  

 

2 
Jókai u. ….. igen igen igen igen nem nem - 111/2019  

 

3 
Jókai u. ….. igen igen igen igen nem nem - 110/2019  

 

4 
Zrínyi u. ….. igen igen igen igen  nem igen 27.383 Ft 112/2019  

 utca, házszám hatósági 

ellenőrzés 

1.fel 

szólítás 

2.fel   

szólítás 

bírság teljesítés 

önként 

ügyszám végrehajtásra 

adva 

5. Moravszky u. ….. igen igen igen - részteljesítés 226/2019  

6. Lenkey u. …... igen igen nem  igen 274/2019  

  

7. 
Szondy u ……. igen igen igen - teljesítette /2019  

8. Táncsics u. ……. igen igen nem - teljesítés 451/2019  

 9. Táncsics u. ….. igen igen nem - teljesítette 452/2019  

 
10 

Wesselényi u. ….. igen igen nem - igen 263/2019  

 

11 
Arany J. u. …... igen igen nem - teljesítette 472/2019  

 

12 
Luther u …... igen igen  - részben 

teljesítette 

659/2019  

 

13 
Hősök u. …... igen igen nem - igen 481/2019  

 
14 

Dózsa u. ……. igen igen nem - teljesítette 449/2019  

  

15 
Jókai u. ….. igen       igen nem - igen 225/2019  

 
16 

Baross u. ……. igen igen igen  teljesítette 531/2019  

 

17 
Luther u. …... igen igen nem  teljesítette 450/2019  

 

18 
Baross u. …... igen igen nem  teljesítette 450/2019  

 

19 
Baross u. ……. igen igen nem  2. felszólítás /2019  



 

  utca/ házszám hatósági 

ell. / szemle 

végzés 2.fsz  teljesítés ügyszám  

20 Gárdonyi u. ….. igen igen nem  igen 534/2019  

 
21    

Arany J. u. …... igen igen igen ELL. nem 

teljesítette 

536/2019 teljesítette ell. 

2019.10.22. 

 
22 

Fáy u. ……… igen igen nem  teljesítette 637/2019  

 
23 

Bercsényi u. …... igen igen nem  gondnokolt 611/2019  

 
24 

Bercsényi u. ….... igen igen nem  külföldi cím 

nincs 

visszajelzés 

537/2019  

25 Alkotmány u. …... igen igen nem  igen 686/2019  

26 Táncsics u. ….. igen igen igen  igen 620/2019  

27 Zsilinszky u. …… igen igen igen elhunyt nem 636/2019  

28

. 
Arany J. u. …… igen igen nem  igen 535/2019  

29 Zsilinszki u. ……. igen igen nem  átvállalt 635/2019  

30

. 
Kiss Ernő u. …….. igen igen nem  igen 607/2019  

31

. 
Kiss Ernő u. ……. igen igen nem  igen 610/2019  

32 Kiss Ernő u. ….. igen igen igen  nem 608/2019  

33
. 

Széchenyi u. ……. igen igen nem  igen 655/2019  

34

. 
Táncsics u. ….. igen igen nem  igen 662/2019  

35

. 
Arany J. u. …… igen igen igen  igen 472/2019  

36

. 
Vécsey u. ….. igen igen nem  igen 687/2019  

37 Jókai u. …… igen nem nem  igen 

önkéntes 

teljesítés 

-  

38
. 

Jókai u. …….. igen nem nem  igen 

önkéntes 

teljesítés 

225/2019  

39
. 

Rákóczi u. ….. igen nem nem  igen 

önkéntes 

teljesítés 

-  

40 Kossuth tér …… igen igen nem  igen 638/2019  

41 Kiss Ernő u. ….. igen igen nem  igen 609/2019  

42 Fáy u. …… igen igen nem  igen 656/2019  

43 Bánkút Petőfi u. …. igen személyesen nem  igen -  

44 Bánkút Petőfi u. …. igen igen nem  igen 599/2019  



 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 49 ingatlan esetében, végzés 104 tulajdonosnak kiküldve 

- ismételt végzés 17 esetben/ teljesítés 13 

- teljesítés 29 esetben 

- ellenőrzés 4 esetben/ nem teljesített 2 

- folyamatban lévő 1 eset 

- ismételt végzés 5 esetben 

- „ részteljesítés „ 2 esetben (bírság megállapítás ) 

- 3 esetben az ingatlan tulajdonosa bejelentett lakcím hiánya miatt nem elérhető 

Három esetben kellett avarégetés miatt helyszíni ellenőrzést tartani. A rendeletben foglaltak 

megsértését az ügyfelek elismerték, a felszólításnak eleget tettek. Hatósági eljárás 

mellőzésével figyelmeztetést kaptak. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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 

 

„ B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 
 

utca, házszám hatósági 

ell. / 

szemle jk. 

végzés 2. 

fsz 

 teljesítés ügyszám végrehajtás 

44. Bánkút Árpád u. … igen nem nem  igen -  

45. Fáy u. …. igen igen  ELL. nem 765/2019  

46. Szondy u. …. igen igen nem  igen 658/2019  

47. Árpád u. …. igen folyamatban   igen 722/2019  

48. Batthyány u. …. igen igen igen ELL. újra postával 640/2019  

49. Áchim u. ….. igen igen  ELL.  855/2019  

         



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről, a 

közterületek állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló beszámolót nem fogadja el. 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. október 28. 

 

           Kraller József s.k. 

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 


