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II-1 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. június 29. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

32/2020. (III.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a továbbiakban is megbízza 2020. március 15. napjától 2020. június 30. napjáig Zipperer 

Viktort a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátásával, az eredeti kinevezésében meghatározott 

munkakörének változatlanul hagyása mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében 

meghatározott illetményén felül havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra került, intézkedést nem igényel 

 

 

33/2020. (III.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza 

Kraller József polgármestert, hogy a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület által adott 

árajánlat, illetve számlarészletező szerinti hangtechnikai eszközöket vizsgáltassa meg 

szakértővel, hogy azok mire alkalmasak, valamint kerüljenek az eszközök felértékelésre.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   Kraller József polgármester 

 

A Határozat végrehajtásra nem került, ugyanakkor intézkedést nem igényel, mert a 

….számon hozott Határozattal hatályon kívül helyezte a Polgármester Úr 

 

 

 

34/2020. (III.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Operatív Törzs 

általi definíció szerint a települési rendezvényeket 2020. április 30. napjáig nem engedélyezi 

megtartani.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 
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A Határozat végrehajtásra került, intézkedést nem igényel 

 

 

35/2020. (III.20.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és 

kohézió erősítése” elnevezésű projektet a továbbiakban is meg kívánja valósítani, azonban 

a konzorciumvezető szerepét a továbbiakban nem kívánja betölteni. 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az Irányító 

Hatóság támogató döntése esetén - jelen döntését a későbbiekben nem kívánja felülvizsgálni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A Projekt tovább haladásával kapcsolatban a Magyar Államkincstár állásfoglalására 

várunk. 

 

 

 

36/2020. (III.20.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, folytasson egyeztetést a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, 

„Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt 

projektmenedzsmentjével, hogy az Irányító Hatóság válaszáig kövessék figyelemmel a 

projektet.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az egyeztetések több körben lefolytatásra kerültek. A projekt halad tovább. 

 

 

37/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

Alapítvány 2019. június 01. és 2020. május 31. közötti időszakának szakmai beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel. Következő beszámoló 

a veszélyhelyzet végével várható. 
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38/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetője 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel. Következő beszámoló 

a veszélyhelyzet végével várható. 

 

 

 

 

39/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete elismerését fejezi ki a Gondozási 

Központ vezetője és minden dolgozójának a veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított pozitív és 

kiemelkedő hozzáállásáért.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Polgármester Úr személyesen az Intézményvezető asszonynak elismerését fejezte ki, 

kérte, hogy a vezető útján a dolgozók is értesüljenek elismeréséről. E döntés  további 

intézkedést nem igényel. 

 

 

 

40/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Varázserdő Óvoda és Bölcsőde vezetője 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel. Következő beszámoló 

a veszélyhelyzet végével várható. 

 

 

 

41/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete elismerését fejezi ki a Varázserdő 
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Óvoda és Bölcsőde vezetője és minden dolgozójának a veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított 

pozitív és kiemelkedő hozzáállásáért.  

 

Polgármester Úr személyesen az Intézményvezető asszonynak elismerését fejezte ki, 

kérte, hogy a vezető útján a dolgozók is értesüljenek elismeréséről. E döntés  további 

intézkedést nem igényel. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

42/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője 40/2020.(III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Zipperer Viktor megbízott intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel. Következő beszámoló 

a veszélyhelyzet végével várható. 

 

 

43/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Meedgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott 

polgármester által megalkotott  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (IV. 2.) számú 

rendelete a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról; 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (V. 12.) számú 

rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról; 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (V. 13.) számú 

rendelete a 2019. évi zárszámadás elfogadásáról; 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (VI. 11.) számú 

rendelete Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról rendeletet 

hatályában fenntartja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

E döntésnek megfelelően a különleges demokratikus jogrend ideje alatt hozott 

rendeletek hatályukban fennmaradtak, további intézkedést nem igényel. 
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44/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Meedgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott 

1/2020.(III.11.), 2/2020.(III.11.), 3/2020.(III.11.), 4/2020.(III.14.), 5/2020.(III.19.), 

6/2020.(III.19.), 7/2020.(III.20.), 8/2020.(III.20.), 34/2020.(III.31.), 35/2020.(IV.1.), 

36/2020.(IV.1.), 37/2020.(IV.1.), 38/2020.(IV.7.) 62/2020.(IV.8.), 63/2020.(IV.8), 

64/2020.(IV.8.), 65/2020.(IV.24), 70/2020.(IV.27.), 80/2020.(V.11.), 81/2020.(V.11.), 

82/2020.(V.6.), 83/2020.(V.6.), 84/2020.(V.12.), 85/2020.(V.12.), 86/2020.(V.12), 

87/2020.(V.15.), 88/2020.(V.19.), 89/2020.(V.19.), 90/2020.(V.19.), 94/2020.(V.21.), 

97/2020.(VI.3.), 102/2020.(VI.4.), 103/2020.(VI.4.), 106/2020.(VI.9), 113/2020.(VI.16.) 

számú polgármesteri döntéseket hatályában fenntartja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

E döntésnek megfelelően a különleges demokratikus jogrend ideje alatt hozott 

rendeletek hatályukban fennmaradtak, további intézkedést nem igényel. 

 

 

45/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 15 730 E Ft, az 

adózott eredménye (veszteség), - 3 604 E Ft, elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

Az üzleti jelentés elfogadásra került, további intézkedést jelenleg nem igényel. Hosszú 

távú intézkedés szükséges a további veszteséges üzemeltetés elkerülése érdekében. Az 

Ügyvezető Úrral egyeztetések folytak, a veszélyhelyzet végével a meglévő 

tevékenységekkel a társaság rentábilissá tétele a cél, esetleg egyes új tevékenységek 

bevonásával egészíthető ki.  Következő üzleti jelentés a veszélyhelyzet végével várható. 

 

46/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához szükséges a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Medgyesegyháza Belterület 1900/8, hrsz. 

1900/9. hrsz. 1900/10. hrsz., 1900/11., hrsz. 1900/ 12., hrsz., 1900/ 13. hrsz. 1900/ 14., „kivett 

ipari terület” megnevezéssel bejegyzett ingatlanok javára telki szolgalmi jog alapítására 

vonatkozó megállapodást kíván kötni. 

 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert az ügyben határozattal egyező és az ehhez 

szükséges valamennyi (tulajdonossal tárgyalások, ügyvédi okirat aláírása, ügyvédi megbízási 
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szerződés megkötése, ingatlan-nyilvántartásba szükséges bejegyzés…stb.) jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A telki szolgalmat alapító okirat aláírásra került, a bejegyzés megtörtént. A telki 

szolgalom alapításának ellenszolgáltatása az ingatlanokat szolgáló telek tulajdonosának 

megfizetésre került az Ipari Park Kft. költségvetése terhére. 

 

 

47/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatban meghatározott alcélok közül, az Óvodai, 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) felújítása pályázatot kíván benyújtani. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére. 

 

Az önkormányzat által tervezett beruházás összköltsége bruttó 20.000.000 Ft, az igényelt 

támogatás a beruházási költség 90%-a, 18.000.000 Ft. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához 

szükséges önrész összegét (amely a beruházás 10%-a), 2.000.000 Ft összeget a támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzat 2020/2021. évi költségvetésének tartalékkeretéből 

biztosítja. 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A pályázat benyújtásra került. 
 

 

48/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a pusztaottlakai állandó lakóhellyel rendelkező óvodás 

és általános iskolás korú gyermekek részére a gyermekétkeztetés feladatfinanszírozásának 

biztosítására megállapodást kíván kötni Pusztaottlaka Község Önkormányzatával azzal, hogy 

a feladatfinanszírozást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vette igénybe. 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodást aláírására.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

 

49/2020. (VII.13.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 2020. július 01. 

napjától 2020. szeptember 30. napjáig Zipperer Viktort a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával az 

eredeti kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul hagyása mellett. Vezetői 

illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül havi bruttó 40.000,- Ft 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

 

A kinevezés módosításra került, e Határozat külön intézkedést nem igényel. 

 

 

50/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 2020. július 13. 

napjától 2020. augusztus 12. napjáig a 2020. évi „Nyári diákmunka” program indítását, 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál napi 6 órás 

munkaidőben 2 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 2020. évi Nyári 

diákmunkára kapott 288.172,- Ft támogatással, melyből 249.500,- Ft bruttó munkabér és 

38.672,- Ft szociális hozzájárulási adó.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A Határozat végrehajtásra, a diákmunka megszervezésre került, e határozat további 

intézkedést nem igényel.  

 

 

51/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételek 500 000 Ft, valamint 

300 000 Ft finanszírozási bevételek visszaadásra kerül a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat intézmény finanszírozására.  

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. részére 800 000 Ft 

összeget átad finanszírozási bevételként a Medgyesi Hírlap kiemelt előirányzatra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

A Határozat végrehajtásra, került, e határozat további intézkedést nem igényel.  
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52/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Művelődési Ház és Könyvtárnál tervezett személyi juttatások terhére 470.000 Ft 

átcsoportosít és Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kt.-nek átadja, mint 

támogatás. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

A Határozat végrehajtásra, került, e határozat további intézkedést nem igényel.  

 

 

53/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja a határozat mellékletét képező 1.1. – 4.5. 

tájékoztató táblák alapján. 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A határozat további intézkedést nem igényel.  

 

 

54/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központja Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba 

történő delegálás vonatkozásában, információ hiányában döntést nem tud hozni. A döntés 

meghozatalát a következő soros képviselő-testületi ülésre halasztja.  

 

Határidő: soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: Kraller József polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A döntéselőkészítés, a javasolt személy napirendről levételre, azaz végrehajtásra került, 

e Határozat alapján új napirendként volt megtárgyalható. 

 

 

55/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint 

egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt.  

 

Felkéri a Polgármestert, valamint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az intézményben az érintett közalkalmazottak 
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vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2020. november 

1-jei hatállyal a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakuljon át.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

              Zipperer Viktor intézményvezető 

 

A jogszabálymódosítás vonatkozásában hozott Határozat végrehajtásra került ennek 

megfelelően kerülnek foglalkoztatásra a munkavállalók. 

 

 

56/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 01. napjától 

2021. február 28. napjáig 11 fővel, napi 8 órás munkaidőben megnöveli Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak érdekében, hogy a 

Belügyminisztérium által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 11 fő 

regisztrált munkanélküli személyt tovább foglalkoztasson.  

 

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

Önkormányzatnál a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció előirányzatát 

6.445.152,- Ft támogatással, melyből 5.981.580,- Ft bruttó munkabér és 463.572,- Ft szociális 

hozzájárulási adó.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

 

A hozott Határozat végrehajtásra került, ennek megfelelően kerülnek foglalkoztatásra a 

közfoglalkoztatottak. 

 

 

57/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton,  

 

1470 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 

933.450,-Ft. összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szociális 

előirányzata terhére. 

 

A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, valamint a 

rászorulókhoz történő eljuttatását is vállalja, ellenértéket, ellenszolgáltatást a lakosságtól nem 

kér.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet 

aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás elbírálása érdekében.      
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Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  Schuller Ileana pénzügyi vezető  

  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

Határidő: legkésőbb augusztus 31. napjáig, kizárólag elektronikusan. 

 

A hozott Határozat végrehajtásra került, további intézkedést nem igényel. 
 

 

58-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 01. napjától 2020. 

december 31. napjáig megbízza Zipperer Viktort a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatok helyettesítésének ellátásával az 

eredeti kinevezésében meghatározott könyvtáros munkakörének változatlanul hagyása 

mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül 2020. 

október 01. napjától 2020. december 31. napjáig havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

 

 

59-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben a 

Medgyesi Napok rendezvénysorozat keretében a Medgyesegyháza Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001.(III.28.) Ök. rendelete alapján kiadható díjak 

közül, „Medgyesegyháza díszpolgára” és „Medgyesegyházáért emlékérem” díjakat kíván 

kiadni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat értelmében 2020. szeptember 28. napján e két díj került átadásra a 60-

Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat, valamint a 61-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

értelmében. További intézkedést nem igényel. 

 

 

60-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány-nak 

„Medgyesegyházáért emlékérmet” adományoz. 

A kitüntetés átadására 2020. szeptember 25-én az ünnepi testületi-ülésen kerül sor.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 
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E Határozat a 59-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat szerint került végrehajtásra. 

 

 

61-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Várszegi Tamás Károlynak 

„Medgyesegyháza Díszpolgára” címet adományoz. 

A kitüntetés átadására 2020. szeptember 25-én az ünnepi testületi-ülésen kerül sor.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

E Határozat a 59-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat szerint került végrehajtásra. 

 

 

62-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. ügyvezetője által 2020. szeptember 1. napjára összehívott taggyűlés 

valamennyi napirendje vonatkozásában Kraller József polgármester úr kérjen a döntéseket 

megelőzően részletes írásbeli tájékoztatást a Kft. ügyvezetőjétől.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a részletes tájékoztatás 

ismeretében olyan döntések elfogadására hatalmazza fel Kraller József polgármestert, mely 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetési egyensúlyát biztosítja és további 

kiadással nem jár. 

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Dél-békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak lemondását nem elfogadni azzal, hogy 

az ügyvezetést a jogi személy érdekének megóvása céljából továbbra is ellenőrzi.  

 

3./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Dél-békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jogszabály szerint visszatartani.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A Polgármester e döntés szerint képviselte a későbbi Taggyűlésen Önkormányzatunkat, 

mert a felhatalmazást követően tervezett taggyűlés nem került szabályszerűen 

összehívásra. 

 

 

63-Z/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal részére 800 000 Ft összeget átad 

intézményfinanszírozásként informatikai fejlesztésére kiemelt előirányzatra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

A határozat szerinti  informatikai fejlesztés megtörtént. 

 

 

64/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központja Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba 

Nagy Attila önkormányzati képviselőt delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

   Nagy Attila képviselő, delegált tag 

 

E Határozat a 54/2020. (VIII.27.) Kt. határozat szerint végrehajtásra került. 

 

 

65/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Gondozási Központ Idősek Otthonát, mint 

bentlakásos szociális intézményt elsődlegesen állami, másodlagosan egyházi fenntartásba 

kívánja adni. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

Polgármestert, hogy mindkét lehetőséget megvizsgálja, a szükséges egyeztetéseket, 

tárgyalásokat lefolytassa, valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye, amely 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetésének egyensúlyát biztosítva a Gondozási 

Központ Idősek Otthonának fenntartásának átadását szolgálja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

             Mészárosné Hrubák Mária Intézményvezető Asszony 

Határidő:  

 

A szükséges egyeztetések írásban lefolytatásra kerültek mindkét potenciális 

fenntartóval. Erről a T. Képviselő-testület 2021. február 8. napján tartott költségvetés 

előkészítési egyeztetésen tájékoztatásra került. 

 

66/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 

elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2021 - 2035 évre vonatkozó 

15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási 

vagyonelemek tekintetében a bérleti díj.  



13 

 

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2020. szeptember 30-ig 

jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A 

megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester, 

             Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

             Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

 

67/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-békési 

Térség orvosi ügyeletét kétoldalú együttműködéssel kívánja biztosítani a Dél-békési Kistérség 

Többcélú Társulása és az Országos Mentőszolgálat együttműködésével Mezőkovácsházán 

akként, hogy a hétvégékre eső megnövekedett ellátási igény kiszolgálására az Országos 

Mentőszolgálat által biztosított személyi és tárgyi feltételek finanszírozásához szükséges 

költségek valamennyi tagönkormányzat által fizetendő tagdíj meghatározása során 

figyelembevételre kerüljenek. 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

 

68/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást 2020. december 01. napjától a Dél-Békési Kistérség 

17 településével közösen kívánja biztosítani, valamennyi település azonos 

szándéknyilatkozata esetén.  

 

(Almáskamarás, Nagykamarás, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, 

Kevermes, Dombiratos, Kunágota, Battonya, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, 

Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőkovácsháza, Pusztaottlaka.) 

 

Eltérő szándéknyilatkozat esetén Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy további egyeztetéseket folytasson le.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra került. 
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69/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti eljárás – 5666 

Medgyesegyháza Arany János utca (Rákóczi Ferenc és Fáy A. utcák közötti szakaszon, 

742,743 helyrajzi számokkal érintett szakaszán) és Kiss Ernő (372 helyrajzi számú szakasza) 

utcák aszfaltozása - tekintetében felhatalmazza a Polgármester Urat a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

A Határozat végrehajtásra, a beruházás elvégzésre került. 

 

 

70/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester saját 

hatáskörében hozott döntéseiről, valamint a Szociális és Oktatási Bizottság 2020. június 01. 

napjától 2020. augusztus 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

71/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

 

 

72/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal 

egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra került. 
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73/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Sándorné elnök 

Határidő: azonnal  

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

 

74/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

 

75/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet A helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. 9. pontja alapján rendkívüli támogatás iránti 

kérelmet nyújt be. 

 

Határidő: 2020.szeptember.30. 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A Határozat végrehajtásra került, minimális támogatás megítélésével. 

 

76/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél- Békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. felé indítványozza a tulajdonosok számára, hogy Krisztik Csaba 

Ügyvezető Úr nyújtson be tételes elszámolást a tagok felé a szerződéses lejárt és le nem járt 

összegszerűen kimunkált kötelezettségeiről, valamint a gazdasági társaság aktuális 

pénzforgalmi számlaegyenlegéről. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Dél-békési Jövőkép 

Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját nem fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  
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2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. által kezdeményezendő csődvédelmi eljárásban olyan döntés 

elfogadására hatalmazza fel Kraller József polgármestert, mely Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat költségvetésére többlet terhet nem jelent. 

 

3./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. által az EFOP-1.2.9-17-2017-00078 azonosító számú ”Nők, család, 

munkavállalás- szemléletformáló program a Dél-békési Térségben” elnevezésű, projekt 

006769-026/2017 számon folyamatban lévő szabálytalansági eljárásban hozott döntéssel 

kapcsolatos szükséges jogi lépések megtételével kapcsolatban olyan döntés elfogadására 

hatalmazza fel Kraller József polgármestert, mely Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

költségvetésére többlet terhet nem jelent.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

4./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Dél-békési 

Jövőkép Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondását nem elfogadni figyelemmel a Munka 

Törvénykönyvének a 67. § (2) bekezdésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

A Határozat szerinti felhatalmazással a Polgármester Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatot képviselte. 

 

 

77/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

működési kiadásait, kommunikációs költségeit 240 000 Ft összeggel támogatja a 2020. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére.  

Felkéri Kraller József polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra került, további intézkedést nem igényel. 

 

78/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-

BS1-2016-00002, „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” elnevezésű 

projekt keretében a Bánkúti Közösségi Házon további felújítási munkákat kíván végezni. A 

Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a felújítási munkák 
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tervezésére kérjen három ajánlatot arra alkalmas vállalkozótól, és a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval kössön szerződést.  

A Képviselő-testület felkéri Kraller József polgármestert, az elkészült terveket terjessze a 

Képviselő-testület elé annak érdekében, hogy dönthessen, meg kívánja-e valósítani a tervezett 

beruházást.  

A Képviselő-testület a tervezés költségét biztosítani kívánja a 2020. évi költségvetése 

tartalékkerete terhére, maximálisan 3 200 000 Ft összegben.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásra került. 

 

79/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari 

Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 

kizárólagos tulajdonosa a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 342 965 E Ft 

mérlegfőösszeggel és -564 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra, a beszámoló elfogadásra került. 

 

 

80/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Békéscsabai Tankerületi Központtal Bérleti Szerződés megkötése céljából 

egyeztetéseket kíván lefolytatni a Sportcsarnok, valamint Uszoda vonatkozásában.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a bérleti szerződés feltételrendszere érdekében a tárgyalások lefolytatására, 

valamint a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra, a bérleti szerződések felfüggesztésre kerültek. Következő 

soros ülésen megvitatandó napirend. 
 

81/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Morauvszki Róbert, 5666 

Medgyesegyháza, Damjanich u. 5. szám alatti lakos támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a közösségi összefogás nyomán megvalósuló Mia Mamma rendezvény 

megvalósítását elviekben támogatja, valamint kinyilvánítja azon szándékát, amennyiben a 
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megvalósítók részéről technikai igény merül fel, mely maradandó és felhasználható érték, 

kérelem benyújtásával kérje támogatni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat szerinti kérelem nem érkezett. 

 

82/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához csatlakozik. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

szóló irat visszaküldésére: azonnal, a pályázat kiírására: azonnal.  

 

A Határozat végrehajtásra került, további intézkedést nem igényel. 

 

83/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a Medgyesegyházi „Nebulókért” alapítvány (5666 Medgyesegyháza, 

Luther u. 7.) 2020. évre vállalt feladatai elvégzését 310 000 Ft összeggel támogatja a 2020. 

évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri Kraller József polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra került, további intézkedést nem igényel. 

 

84/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Felhívás 

ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” megvalósításához a Közreműködő Szervezet által 

szükségesen előírt helyrajzi számok aktualizálását Medgyesegyháza Város településrendezési 

eszközeiben elvégezteti.  

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert az ügyben határozattal egyező és az ehhez 

szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére, a tervezési szerződés megkötésére azzal az 
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ajánlattevővel, aki az állami főépítész asszonnyal leegyeztetett ütemterv szerint időben a 

legkedvezőbb ajánlatot adja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat végrehajtásra, az ajánlatok beérkeztek, az időben legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a szerződés megkötésre került, a dokumentáció 2020. december 8. napjára 

elkészült és benyújtásra került. A Közreműködő Hatóság a dokumentációt 2021. 

március 21. napján elfogadta, e Határozat további intézkedést nem igényel. 

 

 

85/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott belterület 1900/1-1900/14 

helyrajzi számok által behatárolt, valamint az 1/13 helyrajzi számon, valamint szükség esetén 

az 1/5 helyrajzi számon található ingatlanokkal behatárolt területet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 2. § 4a. és 32. § (6) c) pontja értelmében kiemelt fejlesztési területté nyilváníttatja. 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti beruházások megvalósítása 

érdekében a településrendezési eszközök módosításához, aktualizálásához kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

A Határozat végrehajtásra, az ajánlatok beérkeztek, az időben legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a szerződés megkötésre került, a dokumentáció 2020. december 8. napjára 

elkészült és benyújtásra került. A Közreműködő Hatóság a dokumentációt 2021. 

március 21. napján elfogadta, e Határozat további intézkedést nem igényel. 

 

 

86/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához a Közreműködő Szervezet által szükségesen  

előírt kivett ipari területek megnevezést beépítetlen területként vezettesse át az ingatlan-

nyilvántartásban  

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert az ügyben határozattal egyező és az ehhez 

szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés iránti 

államigazgatási eljárás kezdeményezésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 
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A Határozat végrehajtásra, az ajánlatok beérkeztek, az időben legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a szerződés megkötésre került, a dokumentáció 2020. december 8. napjára 

elkészült és benyújtásra került. A Közreműködő Hatóság a dokumentációt 2021. 

március 21. napján elfogadta, e Határozat további intézkedést nem igényel. 

 

 

87/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, hogy az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel (5700 Gyula, Hold u. 10.) 

2019. július 18. napján a Medgyesegyháza Város közigazgatási területén belül az egyes 

beruházások és infrastrukturális fejlesztések elvégzése érdekében a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet előírásai szerint a Medgyesegyháza Képviselő-testületének 194/2019.(VII.15.) Kt. 

határozatában foglaltak alapján a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat helyi építési 

szabályzatáról szóló 17/2007.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására, megkötött 

tervezési szerződést az Önkormányzat számára legkedvezőbb formában felmondja.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat szerint a szerződés felmondára került, további intézkedést nem igényel. 

 

88/2020. (X.21.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és akként 

határozott, hogy elfogadja Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet 

biztosítására adott ajánlatát, miszerint: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

működtetésében feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az ellátásban résztvevő 

településeken a központi orvosi ügyeleti ellátást hétköznapokon 16.00 órától reggel 8.00 

óráig egy fő ügyeletes orvossal, hétvégeken pénteken 16.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig, 

valamint pihenő- és ünnepnapokon az azt megelőző nap 16.00 órától a követő nap reggel 

8.00 óráig kettő fő ügyeletes orvossal Mezőkovácsháza székhelyen.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként határozott továbbá, 

hogy a jelentős többletköltségek elkerülése érdekében nem kívánja a kunágotai 

telephelyen az ellátást igénybe venni. 

 

Tudomásul veszi, hogy amennyiben hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon a kunágotai fiók 

telephelyen is működik az orvosi ügyeleti ellátás, az havi 1.600.000 Ft többletköltséget 

jelent, amelynek megfizetését az azt igénylő települések viselik lakosságszám arányosan 

a települési hozzájáruláson felül. 

 

Tudomásul veszi, hogy az ügyeleti ellátás megszervezésével a PRINCIPAL MED Kft-t 

kívánja a feladatellátó önkormányzat megbízni, aki a biztonságos működés 

megszervezésén túl a személyi feltételek folyamatos biztosítását is vállalja, amelynek 

eredményeképpen az ellátás várhatóan 126 Ft/fő/hó települési hozzájárulást igényel 2021. 

évtől, 2020. decemberre a fizetendő egyszeri hozzájárulás összege 145 Ft/fő/hó. 
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Felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a Mezőkovácsháza székhelyen 

biztosított orvosi ügyeleti ellátás igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

      Felelős: Kraller József polgármester 

                    Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

A Határozat szerint a szerződés felmondára került, további intézkedést nem igényel. 

 

89/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja a határozat mellékletét képező 1.1. – 

4.5. tájékoztató táblák alapján. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

A Határozat szerint a szerződés felmondára került, további intézkedést nem igényel. 

 

 

90/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben az Önkormányzat 

belső ellenőrzési feladatait a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás útján látja el. 

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 

Belső ellenőrzés terve 2021 évre 

1. 2. 3. 4. 

Sor 

szám 

Az ellenőrzött szerv, illetve 

szervezeti egység 

megnevezése 

Az ellenőrzés tárgya (címe) 
revizori 

nap 

1. 
Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat  

Medgyesegyháza Városi  

Önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatási 

program keretében vásárolt anyagok nyilvántartásának, 

késztermékek nyilvántartásának, készletértékesítés 

bevételeinek valamint önköltségszámításának 

ellenőrzése 

5 

2. 
Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzati pénztár 

ellenőrzése 
10 

3. 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási 

Központ 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál és a 

Gondozási Központnál az ÁFA köteles és ÁFA mentes 

tevékenységek elkülönítésének megvalósulása és az 

ÁFA visszaigénylés megalapozottságának ellenőrzése 

7 

4. 

Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal 

  

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal pénzkezelés 

ellenőrzése 
5 
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5. 
Önkormányzat és  

intézményei 

Munkavállalói szabadság  

felhasználás ellenőrzése 
3 

 

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 2021. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:  Kraller József polgármester 

 

A Határozat szerint a szerződés felmondára került, további intézkedést nem igényel. 

 

 

91/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott belterület 1900/1-1900/14 

helyrajzi számok által behatárolt terület vonatkozásában a Közreműködő Szervezet által 

szükségesen előírt helyrajzi számok aktualizálását Medgyesegyháza Város településrendezési 

eszközeiben elvégezteti, az ezt deklaráló 84/2020. (X. 5.) számon hozott döntését fenntartja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kraller József Polgármestert 

felhatalmazó rendelkezését nem kívánja felülvizsgálni, annak hatályon kívül helyezésére 

vonatkozó, dr. Nagy Béla György Képviselő Úr által előterjesztett képviselői indítványt 

elutasítja, és a döntését hatályában fenntartja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

A Határozat végrehajtásra került, az időben legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés 

megkötésre került, a dokumentáció 2020. december 8. napjára elkészült és benyújtásra 

került. A Közreműködő Hatóság a dokumentációt 2021. március 21. napján elfogadta, e 

Határozat további intézkedést nem igényel. A döntés Képviselő Úr indítványa ellenére 

az eredeti határozat szerint került végrehajtásra. 

 

92/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az „ebr42 – települési önkormányzatok számára az 

illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” című projekttel kapcsolatban 

támogatási kérelmet kíván benyújtani. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza Kraller József Polgármester Urat valamennyi szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

A Támogatási kérelem benyújtásra került. 

 

 

93/2020. (X.27.) Kt. határozat 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és akként döntött, 

hogy a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására 2020. december 1. napjától a határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező, és aszerinti tartalommal feladat-ellátási megállapodást 

köt Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírásával, és a szükséges intézkedések 

megtételével azzal, hogy a Megállapodás 8. b) illetve c) pontjai, valamint a 8. f) pontja 

szerinti lakosságszáma kerüljön pontosításra. 

 

Határidő a határozat-kivonat megküldésére: 2020. október 30. 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A Határozat végrehajtásra került. 

 

94-Z/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és mint 

fenntartó úgy határozott, hogy a Gáspár Tamás által Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ ellen indított 18. 734.121, - Ft.  tőkeösszeg és járulékai megfizetése iránt 

indított perben  az intézményvezető asszony által hozott döntéssel – miszerint a peres 

eljárásban történő képviseletre az dr. Kávássy Leila Viola Jegyző Asszonyt - akadályoztatása 

esetén Boskóné dr. Szabolcs Edit Aljegyző Asszonyt jelöli ki – egyetért. 

 

Felhatalmazza a Gondozási Központ törvényes képviselőjét, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg, és biztosítson teljes körű meghatalmazást az alperesi képviseletre, mely kiterjed 

tárgyaláson történő képviseletre, irattanulmányozásra, esetlegesen a peren kívüli egyeztetésre, 

és valamennyi olyan cselekmény megtételére, amely a Gondozási Központ alperes teljes 

jogkörben ellátandó képviseletéhez szükséges. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

 Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

A Határozat végrehajtásra került, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ alperest dr. Kávássy Leila Viola képviseli a perben. 

 

 

1/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály, Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott, 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, Medgyesegyháza Belterület 1601/16, helyrajzi 

számú, természetben a Fáy u. 81. szám alatti ingatlan, a Medgyesegyháza Belterület 1601/18, 

helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 85. szám alatti ingatlan, Medgyesegyháza Belterület 

1601/20, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 89. szám alatti ingatlan, valamint a 

Medgyesegyháza Belterület 1601/22, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 93. szám alatti 

ingatlanokat, mindösszesen 4614 négyzetméternyi ingatlant ingyenesen a Magyar Állam 

tulajdonába adja.   
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlanok 

használatát biztosító ellenjegyzéssel ellátott használati szerződések 3.2. pontjának 

módosítását. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A Határozat megküldésre került, a szerződésmódosítás folyamatban van. 

 

2/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy – figyelemmel 

arra, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztály előtt 

nyilvántartott, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, Medgyesegyháza Belterület 

1601/16, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 81. szám alatti ingatlan, a Medgyesegyháza 

Belterület 1601/18, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 85. szám alatti ingatlan, 

Medgyesegyháza Belterület 1601/20, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 89. szám alatti 

ingatlan, valamint a Medgyesegyháza Belterület 1601/22, helyrajzi számú, természetben a 

Fáy u. 93. szám alatti ingatlant, mindösszesen 4614 négyzetméternyi területet ingyenesen a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonába adta - a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Osztály, Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott, kizárólagos állami tulajdonban álló, 

Medgyesegyháza Belterület 1/5 hrsz ingatlanból 4614 négyzetméternyi területre ingyenesen 

igényt tart.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlanok 

használatát biztosító ellenjegyzéssel ellátott használati szerződések 3.2. pontjának ezirányú 

módosítását. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket - ideértve a 85/2000 ( XI. 8. ) Fvm 

Rendeletben foglaltakat is - megtegye. 

  

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a kapcsolatot felvettük, a jogszabálynak megfelelő 

átruházási kérelem előterjesztés folyamatban van. 

 

3/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

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

helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázaton részt kíván venni. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási Kérelmet kíván 

benyújtani a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. 

előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza Külterület 0125, 0137, 0133 helyrajzi számú kivett saját használatú út, 

valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. 

előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza Külterület 0148/1 helyrajzi számú kivett saját használatú út megnevezésű 

külterületi utak és alépítményeik aszfalt burkolattal történő felújítására.   
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges tervezési díjat a 2021. évi, míg a szükséges önerőt a 2022. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a szilárd burkolatú út a pályázat benyújtásakor hatályos útügyi 

szabványainak maradéktalanul megfelelő műszaki tartalom eléréséhez szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

Az árajánlat kérések kiküldésre kerültek. 

 

4/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

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

helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázaton Pusztaottlaka Község 

részvételét az alábbiak szerint támogatja: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Község Támogatási 

Kérelmének benyújtásához hozzájárul Medgyesegyháza - Pusztaottlaka Külterületi útjainak 

E4R56T20 blokkazonosítójú termőterületi tábla, valamint az EKUK6Q20 blokkazonosítójú 

termőterületi tábla átszelését eredményező nyomvonalon azzal, hogy Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Község javára külön okiratban szövegezett 

és meghatározottak szerint vagyonkezelési jogot biztosít, azzal, hogy a szerződésnek illetve a 

támogatási kérelemnek egyaránt tartalmaznia kell:  

 

- kialakítandó utak jogi helyzete rendezett 

- 2022-es útügyi szabványon felül - az út állapotának hosszútávú és biztonságos 

fenntartása érdekében - a pályázati forrásból kialakítandó utak 4 m széles, 40 cm mély 

alap és 2 réteg aszfalt burkolattal kerüljön kialakításra 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Pusztaottlaka Község 

között, Pusztaottlaka Község számára biztosítandó vagyonkezelési jogot alapító okirat 

aláírásához szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a szerződéstervezet Képviselő-

testület elé történő beterjesztéséhez szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a 

vagyonkezelési jogot alapító okirat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete jóváhagyását követően írható alá. 

 

Felelős: Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A Határozat megküldésre került, Pusztaottlaka Községnek.  
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. június 24. 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola 

       jegyző 

 


