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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. december 10. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

312/2019. (XI.27.) 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. 

 

313/2019. (XI.27.) 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. 

 

314/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező együttműködési megállapodás aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: 2019. november 30. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

315/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok 
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Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező együttműködési megállapodás aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: 2019. november 30. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

317/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Elnök: a mindenkori jegyző; 

Tag: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindenkori elnöke; 

Tag: a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal mindenkori Pénzügyi Csoportvezetője. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

319/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a településen működő háziorvosokat iparűzési adó-mentességben részesíti a 2020. évtől.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre készítse elő a helyi 

adókról szóló 21/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

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

 

321/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kraller József 

polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. étkeztetési 

ületág-igazgatójával az étkeztetési szolgáltatási díjemelés vonatkozásában.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: soros képviselő-testületi ülés 

 

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

 

323/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2019. 
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július 01 -től a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ védőnői 

szolgálatánál a bérek jogszabályban előírt kötelező emelése megtörtént. 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ védőnői szolgálatánál a 

bérelőirányzatot a 2019. évi tartalékalap terhére 980.100,- Ft összeggel, melyből 834.100,- Ft 

bér és 146.000,- Ft szociális hozzájárulási adó. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

324/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

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

hozzájárul az önkormányzati intézmények vonatkozásában a munkavállalók jutalmazásához 

önkormányzati szinten 11 600 000 Ft értékben (és szükség szerint a kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosításhoz), az alábbiak szerint: 

 

 

Intézmény megnevezése 
Személyi juttatásokra és munkaadói 

járulékokra felosztható összeg összesen 

Gondozási Központ 3 300 000 Ft 

Varázserdő Óvoda 4 000 000 Ft 

Művelődési Ház és Könyvtár 300 000 Ft 

Polgármesteri Hivatal 4 000 000 Ft 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Intézményvezetők 

Határidő: 2019. november 30. 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

327/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai Programjának 

módosításáról szóló 305/2019. (XI.11.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További intézkedést nem igényel. 

 

328/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám 

alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy 

helyiségből álló 17 m
2
 alapterületű üzlethelyiségét Pálfi Krisztián egyéni vállalkozónak 
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(székhely: 5747 Almáskamarás, Széchenyi u. 16., nyilvántartási szám: 34021480) az alábbi 

feltételek előírása mellett: 

 

1. A bérlő köteles a 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó 

szabályainak betartására. 

2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás 

nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának 

kötelezettsége. 

3. Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem 

folytathat. 

4. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 

5. A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére. 

6. A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke 

a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

7. A bérleti díj összege 25 000,- Ft/hó. 

8. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba és 

annak eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

9. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére 3 havi bérletnek 

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

feltételekkel történő megkötésére. 

 

Határidő: 2019. december 01.   

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

 

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

 

329/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5700 Gyula, Szent László utca 16., 

cégjegyzékszáma: 04-09-003599) társtulajdonosa javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a 

társaság felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak az alábbi személyeket válassza meg 2020. 

január 1. napjától kezdődően 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra: 
 

Elnök: 

Nadabán János 

(születési helye és ideje: Gyula, 1947. január 19., anyja neve: Purzsa Mária, lakcíme: 5700 

Gyula, Mátyás király u. 7.) 
 

Tagok: 

Török János 

(születési helye és ideje: Budapest, 1945. december 05. anyja neve: Fábián Julianna, lakcíme: 

5700 Gyula, Kossuth L. tér 28.) 
 

 

Szabó József 

(születési helye és ideje: Berettyóújfalu, 1960. május 18. anyja neve: Gál Mária, lakcíme: 

5700 Gyula, Tavasz u. 29.) 
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A képviselő-testület egyben javasolja, hogy a felügyelőbizottság elnöke és tagjai feladatukat 

tiszteletdíj ellenében végezzék azzal, hogy az elnök tiszteletdíja havi bruttó 50.000,- Ft 

összegben, a tagok tiszteletdíja havi 30.000,- Ft összegben kerüljön megállapításra. A 

felügyelőbizottság elnöke és tagjai költségtérítésre nem jogosultak. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a fentieket a társaság 

taggyűlésén képviselje, a társasági szerződés módosítását aláírja és az ügyben szükséges 

további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

dr. Kormányos László jegyző 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

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. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. december 06.  

 

                          

                          dr. Kormányos László s.k.

            jegyző 


