
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 114/2020.(XI.6.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Pákó Pro Kft.-

től (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 99 B) megvásárolta Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat megvásárol  

 

- 2 db vezeték nélküli csiptetős mikrofon szettet 

- 2 db 650 W-os halogén izzót 

- 1 db 650 W-os profilfényvetőt. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat eseti kérelem alapján, eseti elbírálás szerint, 

ingyenesen használatba adja a Medgyesegyházán működő előadóművészeknek, civil 

szervezeteknek.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Képviselő-

testület 81/2020. (IX.28.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezem.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 115/2020.(XI.13.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Képviselő-

testület 92/2020. (X.27.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítom:  

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat az „ebr42 – települési önkormányzatok számára az illegális 

hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” című projekttel kapcsolatban 

támogatási kérelmet kíván benyújtani.  

 

 „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. 

melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 31. Tisztítsuk meg az Országot” 

pályázati felhívással kapcsolatosan Medgyesegyháza Város a külterület 09/41 helyrajzi számú 

területet szeretné megtisztítani az illegálisan elhelyezett hulladéktól, mely terület nagysága 

2928 m2.  

 

Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József Polgármestert a pályázat benyújtására, és 

valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 116/2020.(XI.13.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

Városökológia Bt. által a 2020. november 13. napján készült „Nyugati Ipari Terület és 

Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített Medgyesegyháza Város  

Településrendezési eszközeinek módosítása” című munkaközi dokumentációt elfogadom és 

partnerségi egyeztetésre bocsátom. 

 

A partnerségi egyeztetés lefolytatásához szükséges valamennyi intézkedést megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 117/2020.(XI.16.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 



hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy jelen 

polgármesteri határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, mint költségvetési szerv, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

intézményeire, valamint Medgyesegyháza nemzetiségi önkormányzataira vonatkozó Belső 

kontrollrendszer működésének részletes szabályait tartalmazó Szabályzatot elfogadom. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Varga Sándorné elnök 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 118/2020.(XI.16.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy jelen 

polgármesteri határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, mint költségvetési szerv, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

intézményeire, valamint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló gazdasági társaságok egyes tisztviselőire vonatkozó vagyon-nyilatkozattételi 

kötelezettségről, vagyon-nyilatkozat átadásáról, valamint a vagyon-nyilatkozattételre 

kötelezettek személyes adatai védelmének részletes szabályait tartalmazó Szabályzatot 

elfogadom. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 148/2020.(XI.22) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 



hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

november 13. napján készült és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. ( XI. 8. ) 29/A. § szerinti 

véleményezési eljárásra bocsátott „Nyugati Ipari Terület aktualizálása és Tervezett Helyi 

Termelői Piac területei vonatkozásában készített Medgyesegyháza Város Településrendezési 

eszközeinek módosítása” című munkaközi dokumentációt elfogadom és partnerségi 

egyeztetési eljárást lezárom. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a 314/2012. ( XI. 8. ) Korm. 

rendelet 42. § (2) bekezdésében foglalt végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását 

kezdeményezem az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalhoz benyújtott kérelmemmel, továbbá a végső véleményezési eljárás 

lefolytatásához szükséges valamennyi Képviselő-testületi hatáskörben megtenni szükséges 

intézkedést megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 149/2020.(XII.8) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Dél-békési 

Többcélú Társulás tagönkormányzataként kötött Társulási Megállapodás - a határozat 

mellékletét képező tartalommal - 2020. december 1. napi hatállyal történő módosítását 

elfogadom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 150/2020.(XII.8) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

november 23. napján készült és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

továbbiakban: Eljr. ) 29/A. § szerinti véleményezési eljárásra bocsátott „Nyugati Ipari Terület 

aktualizálása és Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített 

Medgyesegyháza Város Településrendezési eszközeinek módosítása” című munkaközi 

dokumentáció tárgyában a 2020. december 3. napján tartott egyeztetési tárgyalás 

megállapításait figyelembe véve a Békés megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által 

2020. december 7. napján BE/12/84-23/2020. számon kiadott „Záró szakmai vélemény” 

alapján - figyelemmel az Eljr. 33. § (1) bekezdésére - Medgyesegyháza településszerkezeti 

tervét elfogadom. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a Helyi építési szabályzatról szóló 

önkormányzati rendelet módosításához szükséges valamennyi Képviselő-testületi hatáskörben 

megtenni szükséges intézkedést megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 151/2020.(XII.8) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

november 23. napján készült és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 



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

továbbiakban: Eljr. ) 29/A. § szerinti véleményezési eljárásra bocsátott „Nyugati Ipari Terület 

aktualizálása és Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített 

Medgyesegyháza Város Településrendezési eszközeinek módosítása” című munkaközi 

dokumentáció tárgyában a 2020. december 3. napján tartott egyeztetési tárgyalás 

megállapításait figyelembe véve a Békés megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által 

2020. december 7. napján BE/12/84-23/2020. számon kiadott „Záró szakmai vélemény” 

alapján a Nyugati Ipari Terület vonatkozásában örökségvédelmi hatástanulmány 

elkészíttetéséről gondoskodom. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a Helyi építési szabályzatról szóló 

önkormányzati rendelet örökségvédelmi szempontú, a régészeti adatszolgáltatás 

frissítését, aktualizálását eredményező Képviselő-testületi hatáskörben megtenni szükséges 

intézkedést megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 152/2020.(XII.8.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi forduló „A” típusú 

pályázati kiírásra benyújtott alább felsorolt 16 fő medgyesegyházi állandó lakhellyel 

rendelkező, felsőoktatásban már résztvevő pályázót Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

6 000 Ft/fő/hó támogatásban részesíti a 2020/2021 tanév második és a 2021/2022 tanév első 

félévére. 

 

1. Tarr Evelin - Medgyesegyháza, Virág utca 8. 

2. Kiss Attila Levente - Medgyesegyháza, Kiss Ernő utca 12. 

3. Burkus Márta – Medgyesegyháza, Bocskai utca 15. 

4. Vincze Zsófia – Medgyesegyháza, Baross utca 11. 

5. Czizmadia Bertold, Medgyesegyháza, Damjanich utca 35. 

6. Kotroczó Ádám, Medgyesegyháza, Tanya 120. 

7. Danó Daniella, Medgyesegyháza, Bánkút- Kossuth utca 10/A. 

8. Mocsári Evelin, Medgyesegyháza, József Attila utca 12. 

9. Rálik Balázs Dániel, Medgyesegyháza, Virág utca 13. 

10. Csizmadia Bettina, Medgyesegyháza, Damjanich utca 43. 

11. Jancsó Kitti Alexa, Medgyesegyháza, Szondy utca 5. 



12. Jancsó Zoltán, Medgyesegyháza, Szondy 5. 

13. Kalocsai Dávid László, Medgyesegyháza, Vörösmarty utca 5. 

14. Juhász Patrik, Medgyesegyháza, Hunyadi utca 21. 

15. Leczkési Nelli, Medgyesegyháza, Kiss Ernő utca 5. 

16. Leczkési Fanni, Medgyesegyháza, Kiss Ernő utca 5. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica 2021” 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat általános szerződési feltételei szerinti 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

   

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 155/2020.(XII.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. március 01-től 2022. február 28-ig az alábbi 

programelemekre kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium felé a maximálisan tervezhető 49 

fő bevonásával. 

 

Szociális programelem: 

A programot 21 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége 30.862.287,- Ft. 

Ebből: 

- bérköltség:  23.028.996,- Ft 

- közvetlen költség:   7.833.291,- Ft 

A támogatottság mértéke 99,3 %, így szükséges az önerő biztosítása, melynek összege: 

223.807,- Ft. 

A programban tervezett munkák: 

- Helyre öntött járda:  Táncsics utca 

Sallai utca 

Bánkút, Kossuth utca 

- Térkő lerakás :  Dózsa utca páratlan oldal az Idősek Otthonától a Deák   

Ferenc utcáig 

- Parlagfű mentesítés, zöldterület karbantartás 

 

Helyi sajátosságokra épülő programelem: 

A programot 15 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége 23.400.000,- Ft. 

Ebből: 



- bérköltség:  16.274.604,- Ft 

- közvetlen költség:   7.125.396,- Ft 

A támogatottság mértéke 100 %-os. 

A programban tervezett munkák: 

- 2000 db járdaszegély készítése 

- 50 db (2mx1m) mobil összeépíthető vaskordon készítése önkormányzati 

rendezvényekre 

- a Szondi utca telephelyen a mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas kb. 60 m2-es 

géptároló építése 

- a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő melléképületek átalakításával irattár és raktár 

funkciót ellátó melléképület kialakítása 

- a Polgármesteri Hivatal épületében a közfoglalkoztatottak részére mosdó kialakítása 

- koszorú készítése rendezvényekre, megemlékezésekre az önkormányzat és  

- intézményei részére  

- amennyiben a közvetlen költségek lehetővé teszik, úgy a Civilek Házában a bejárati 

vas ajtó és az utca felöli ablakok (5 db) cseréje és a homlokzat külső festése 

 

Mezőgazdasági programelem: 

A programot 13 fő bevonásával indítanánk, melynek teljes költsége 22.210.443,- Ft 

Ebből: 

- bérköltség:  14.919.060,- Ft 

- közvetlen költség:   7.291.383,- Ft (még tervezés alatt van) 

A támogatás mértéke 100 %-os. 

A programban tervezett munkák: 

- Bánkút: 0,5 ha őszi búza termesztése 

0,5 ha csemegekukorica (20.000 tő) termesztése 

0,5 ha fehér cukkíni (3.000 tő) másodvetéskénti termesztése  

 

- Medgyesegyháza:  fóliás TV paprika (12.000 tő) termesztése 

0,1 ha sütőtök (400 tő) termesztése 

 

A programban tervezünk vásárolni 1 db önjáró fűnyíró traktort (kb. 1.000.000,- Ft-ért) és 1 db 

kéttengelyes, ponyvás, magasítóval ellátott utánfutót (kb. 2.000.000,- Ft-ért). 

Az ügyben szükséges intézkedéseket megteszem.  

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 158/2020.(XII.15.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 2021. január 1. 

napjától 2021. december 31. napjáig 1 fővel megnöveli a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

és Bölcsőde intézménynél a munkavállalói létszámot, annak érdekében, hogy 1 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazzon napi 4 órás munkaidőben. 

A képviselő-testület felkéri a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, 

hogy a foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő költségek kerüljenek beépítésre a 2021. évi 

rendes költségvetésbe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 159/2020.(XII.28) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

november 23. napján készült és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

továbbiakban: Eljr. ) 29/A. § szerinti véleményezési eljárásra bocsátott „Nyugati Ipari Terület 

aktualizálása és Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített 

Medgyesegyháza Város Településrendezési eszközeinek módosítása” című dokumentáció 

Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által 2020. december 7. napján BE/12/84-

23/2020. számon kiadott „Záró szakmai vélemény” alapján - figyelemmel az Eljr. 33. § (1) 

bekezdésére – a 150/2020. (XII. 8.) számú Polgármesteri Határozattal elfogadott 

településszerkezeti terv alapján a 14/2020. XII.9. ) számú önkormányzati rendelettel módosult 

Helyi Építési Szabályzattal egységben – a Közreműködő Szervezet elvárásának megfelelően - 

összhangban a 150/2020. ( XII.08. ) Polgármesteri Határozattal az alábbi településrendezési 

tervet alkotja: 

 

 

MEDGYESEGYHÁZA 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

 

Szerkezeti terv és leírás elfogadva a 

150/2020. (XII. 8.) Polgármesteri határozattal. 

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv jóváhagyva a 

17/2007. (VIII. 29.) Ök. rendelettel 

 



 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

Kraller József polgármester 

Az elfogadott „településrendezési terv” alapjául szolgáló „Medgyesegyháza Város 

Településrendezési eszközeinek eseti módosítása” c. Végső véleményezési szakaszra 

dokumentált munkaközi dokumentációt készítette: 

 

Tervezést irányította: Mess Gabriella 

 Medgyesegyháza Város Főépítésze 

 2750 Nagykőrös, Irinyi János u. 3. 

 Tel.: 0630 5394020 

  

Projektvezető: Virág Attila 

geográfus 

pályázati szakértő, agrár-szaktanácsadó 

ügyvezető 

Városökológia Bt. 

 1048 Budapest Nádasdy Kálmán utca 29 5/14. 

Tel.: 0630 427 5350 

  

 

Településtervezés: Vári Attila 

okl. településmérnök 

településtervező, településrendezési szakértő 

TT 01-6096,SZTT 01-6096 

 Tel.:  

  

 

Régészeti dokumentáció: Liska András 

régész, örökségvédelmi szakértő 

 5700 Gyula Mátyás király utca 28. szám 

 Tel.:  

 

 

 

2020. december 28. 

Tervszám:  

 

 

 

 

 

 



Medgyesegyháza 

településszerkezeti leírás és terv tartalma 

 

 

1. Településszerkezet-tájszerkezet 

 

A település közigazgatási területén két belterület található: Medgyesegyháza és Bánkút. A 

telepített községekre jellemző négyzethálós településszerkezettől eltérően Medgyesegyházán 

mára már a sugaras jellegű szerkezet lett a meghatározó. Ugyanakkor Bánkútra továbbra is a 

négyzethálós szerkezet a jellemző. 

 

A teljes igazgatási terület jelenlegi szerkezetének és szerkezeti fejlődésének meghatározó 

vonalas elemei: 

- 4429 jelű Medgyesbodzás – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út,  

- 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út, 

- 44342 jelű Bánkutat a 4429 jelű úttal összekötő út 

- Medgyesegyházát keresztülszelő, Bánkutat érintő Kétegyháza – Mezőhegyes 

közforgalmú vasúti mellékvonal, 

- Medgyesegyháza belterületének sugaras jellegű szerkezete, 

- Bánkút belterületének négyzethálós szerkezete 

 

Új vonalas szerkezeti elemek: 

- Szabadkígyóst - Medgyesegyházát - Nagybánhegyest összekötő tervezett országos 

mellékút (továbbiakban szabadkígyósi út), 

- Bánkútra vezető 44342 jelű út meghosszabításában tervezett új út kialakítása, amely 

közlekedési kapcsolatot biztosít Bánkút részére a 4434 jelű országos mellékúttal, 

- a tervezett iparterület északi határában tervezett, a 4434 jelű országos mellékutat és a 

szabadkígyósi utat összekötő út (továbbiakban iparterületi összekötő út), 

- települési elkerülő út  

 

További jelentős, meglévő szerkezeti elemek:  

- két belterület (Medgyesegyháza, Bánkút) önállósága, 

- modern kisvárosias jelleget öltő településközpont, 

- a település belterületének lakóterületei túlsúlya,  

- több célú, teljes egészében ipari, valamint ipari-energiafelhasználási övezeti 

besorolású ipari terület a település nyugati oldalán, fejlesztési lehetőséggel 

- a település külterületén a szántó területek túlsúlya, 

- a település külterületén elsősorban a főutak mentén fekvő tanyák, 

      -     a település külterületén működő majorok, gazdasági területek 

      - a 4429 jelű országos mellékút melletti zártkerti sáv 

 

Új szerkezeti elem:  

- Medgyesegyháza Belterülete kiegészült a Nyugati Ipari terület teljes egészével 

- több célú, ugyanakkor egységes övezeti besorolású ipari terület a település nyugati 

oldalán, fejlesztési lehetőséggel 

- Medgyesegyháza belterületének szerkezete kialakultnak tekinthető, minimális 

fejlesztési igények miatt szerkezetet alakító jelentős változások nem tervezhetők. A 

település belső szerkezetét és a területhasználatát, a minőségi fejlesztést szolgáló belső 

korrekció jellegű fejlesztések kell, hogy meghatározzák. 

 



A belterület jelentős része lakóterület néhány foghíjjal, a központi részek településközpont 

vegyes terület-felhasználásúak, valamint itt találhatók a település zöldterületei. 

 

A külterületi területhasználat továbbra is meghatározó eleme a mezőgazdasági földművelés. 

Ennek ellenére a mélyfekvésű területeket elsősorban a természetközeli módon, erdőként ill. 

gyepként kell hasznosítani. Valamint védelmi erdősávokat kell telepíteni az utak mentén, 

illetve a majorok körül. 

 

A település körül található majorok ipari-gazdasági területbe sorolandók. A majorok 

elsősorban azon tevékenységek számára kijelölt területek, amelyek környezeti hatásuk miatt a 

település egyéb területén nem helyezhetők el, pl. itt állattartó telepek működtethetők.  

 

A meglévő majorok megtarthatók, új major építése nem indokolt, ugyanakkor a település 

északi határában kialakult ipari terület mellett, a növekvő igények kielégítése érdekében, 

középtávon új ipari, agráripari területek alakíthatók ki. 

 

A településtől keletre lévő „zártkert” jellegű terület jelenleg beépítetlen része hosszútávon 

továbbra is zártkertként tartandó meg.  

 

2. Területfelhasználás  

 

A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe került: 

 

A) Beépítésre szánt területek:  

 

Lakóterület 

kisvárosias lakóterület 

kertvárosias lakóterület 

falusias lakóterület 

 

Vegyes terület 

településközpont vegyes terület 

 

Gazdasági terület 

kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 

ipari gazdasági terület 

energiaszolgáltatási terület 

ipari terület 

 

Különleges terület 

sportterület 

temető területe 

kegyeleti park területe 

múzeumi bemutató terület 

vasúti terület 

szennyvíztisztítómű terület 

 

 

     B) Beépítésre nem szánt területek: 

 



Közlekedési és közműelhelyezési területek 

Zöldterületek 

Erdőterületek 

Mezőgazdasági területek 

Általános mezőgazdasági terület 

Kertes mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási területek 

Nem beépíthető terület 

 

2.1. Az egyes területfelhasználási egységek jellemzői és szabályozási helyük a 

dokumentumok között 

 

Medgyesegyháza Településszerkezeti tervében területfelhasználási egységek jellemzőinek 

összefoglalása a következőkben kerül részletezésre. Az egyes területek konkrét szabályozását a 

Szabályozási terv tartalmazza – 14/2020. ( XII. 9.) számú módosító rendelettel elfogadva -   

keretbe foglaltan a Szerkezeti terv által biztosított lehetőségek és követelmények összegzése 

található.  

 

Az egyes területfelhasználási egységeknél meghatározásra került a tömbönkénti maximális 

szintterület-sűrűség, max. beépítettség, mely természetesen a szabályozás során a tömb egyedi 

sajátosságát figyelembe véve alacsonyabb – speciális, ugyanakkor magasabb szintű jogszabály 

által megengedett esetben nagyobb mértékű - lehet.  

 

Az egyes területfelhasználási egységeknél dőlt betűvel annak definíciója is meghatározásra kerül 

(az OTÉK-ban foglaltakkal összhangban), ez azonban nem része a határozatnak. 

 

 

 Területfelhasználási 

egység 

Megengedet

t max. 

szintterület-

sűrűség 

Tervezett 

max. 

építmény-

magasság 

Tervezett 

beépítettsé

g 

Min. 

zöldfelületi 

arány 

Közmű-

vesítettség 

Lki Kisvárosias  

lakóterület 

1,0 12,0 m 30% 40% teljes¹ 

Lke Kertvárosias  

lakóterület 

0,5 4,5 m 30% 60% teljes¹ 

 

Lf Falusias  

lakóterület 

0,5 4,5 m 30 % 60% teljes¹ 

Vt Településközpont 

vegyes terület  

0,7 4,5-7,5 m 40 % 40 % teljes¹ 

G-

ksz 

Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági 

terület 

0,8 4,5 m 40% 40% teljes
1
/
 

részleges² 

Gip-

Á 

Ipari gazdasági terület 

- agráripari 

0,8 7,5 m 40% 40% teljes¹/ 

részleges² 

Gip-

E 

Ipari- 

energiaszolgáltatási 

terület 

 7,5 m 30% 30% teljes/részle

ges 

Gip Ipari terület – ipari 

energiaszolgáltatási 

területet is magában 

1,2 9,0 m 50% 20% teljes/részle

ges
2
 



foglalva 0,5 Mw 

korlátig 

K-Sp Különleges terület - 

Sportterület 

0,15 4,5 m 10 % 60 % teljes
1
 

K-T Különleges terület – 

Temető 

0,15 4,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5% 80 % részleges 

K-

Kgy 

Különleges terület – 

Kegyeleti park 

0,15 4,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5% 80 % részleges 

K-B Különleges terület – 

Bemutató terület 

0,15 K K 60 % teljes¹ 

K-

Vá 

Különleges terület – 

Vasútállomás 

0,6 6,0 m 40 % 60 % részleges 

K-

Szt 

Különleges terület – 

Szennyvíztisztítómű 

területe 

0,2 4,5 m 30 % 60 % teljes 

 

¹ Csatorna kiépítését követően 

² Belterülethez nem kapcsolódó külterületen 

K – kialakult 

2.2. Beépítésre szánt területek 

 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az 

építési telek megengedett beépítettsége legalább 10 %. 

Ezek azok a területek, amelyek a település fejlődése szempontjából legnagyobb jelentőséggel 

bírnak. 

 

1) LAKÓTERÜLETEK 

 

A) KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LKI) 

A kisvárosias lakóterület viszonylag sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet 

magában foglaló, 12,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére 

szolgál. A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető lakóépület, a helyi lakosságot ellátását 

szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

hatású kézműipari épület. A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület 

és garázs. 

 

Ebbe a területfelhasználási egységbe kerül a 523/1 hrsz-on lévő, 1970-es évek elején épült két 

3 szintes tömbház, valamint a mellettük fekvő, közterületről nem megközelíthető, zöldterület 

területe (535/1 és 536/1 hrsz)  

A terület már kialakultnak tekinthető, új építési lehetőséget csak lapostető magastetővé 

való átépítése jelenthet. 

 

Új kisvárosias lakóterület nem került kijelölésre 

 

B) KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK (LKE)               

A terület sűrű beépítésű, kertes, 4,5  m-es építménymagasságú lakóépületek, a helyi 

lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények, 

továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épületek elhelyezésére szolgál. 

 



Ebbe a területfelhasználási egységbe kerül a település központjához közel fekvő, azt 

gyakorlatilag körülölelő terület.  

A kertvárosias lakóterületen a hagyományos gazdálkodási tevékenység és állattartás 

nem folytatható.  

 

Új kertvárosias lakóterület kialakítására a terv a Dózsa György – Rákóczi – Damjanich – 

Deák Ferenc utcák által határolt terület tömbfeltárása során ad lehetőséget (2,9 ha, ~35 telek). 

 

C) FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK (LF)               

A terület laza beépítésű, kertes, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mező 

és erdőgazdálkodást szolgáló építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró 

hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 

 

Medgyesegyháza és Bánkút területének - a településrészek központjától eltekintve - jelentős 

része falusias lakóterület területfelhasználási egységbe kerül.  

A területfelhasználási egységen belül a lakóépületeken kívül a gazdasági tevékenységet 

és az állattartást kiszolgáló építmények is elhelyezhetők.  

 

A településrészek belső tartalékai (több üresen álló, elhagyatott épület illetve számos 

beépítetlen, üresen álló telek) miatt távlati falusias lakóterületi fejlesztési területek nem 

kerületek kijelölésre.  

 

2) VEGYES TERÜLETEK 

 

A) TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (VT)              

Ez a területfelhasználási egység biztosíthatja a változó igényeknek megfelelően a meglévő 

funkciók átalakulását. A területen a lakófunkcióval vegyesen olyan helyi igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói, egyházi, egészségügyi, stb. intézmények 

helyezked(het)nek el, melyek a (domináns) lakófunkciót alapvetően nem zavarják. A 

településen vegyes területként azok a tömbök kerültek kijelölésre, amelyek távlati funkciója 

túlnyomóan nem lakó, hanem intézményi és szolgáltató funkció.  

A Településszerkezeti terv e területen kívánja elősegíteni azon településszintű igazgatási, 

kereskedelmi, oktatási, vendéglátó, szolgáltató … stb létesítmények kialakítását (illetve a 

meglévők megtartását és fejlesztését), amelyek hatásukban és kapacitásukban túlmutatnak 

egy-egy lakótömbön, s településszintű igényeket elégítenek ki,  

A terület fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy az itt elhelyezhető intézmények (pl. 

igazgatási, egészségügyi létesítmények, panzió, vendégház, kulturális intézmények, 

kereskedelem stb.) forgalma a központot a lehető legkisebb mértékben terhelje, s a 

parkolóigények kielégíthetőek legyenek.  

 

Medgyesegyházán és Bánkúton a településrészek központi része és környezetük 

településközpont vegyes övezetbe kerültek. E területeken található a település 

intézményének és kereskedelmi egységének többsége, valamint az esetleges fejlesztési 

igények is itt elégíthetők ki. 

Új településközpont vegyes terület nem került kijelölésre 

 

3) GAZDASÁGI TERÜLETEK  

 

A) KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET (GKSZ)  

  



A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen gazdasági tevékenységi célú 

épületek mellett a tulajdonos, használó számára lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, 

parkolóház, üzemanyagtöltő(!), sportépítmény de kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, 

szociális, és egyéb közösségi szórakoztató épület is elhelyezhető.  

 

Medgyesegyházán kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási egységbe 

került a település: 

 

Belterületén: 

- a település központi részétől délre, a Gárdonyi utca és a Báthori utca sarkán fekvő 

gazdasági terület (1089 hrsz), 

- a település központi részén, a vasútállomás mellet fekvő „Tüzép” területe 

- a Helyi Termelői Piac helyszínéül szolgáló - korábban vasúti üzemi terület -, 

telekalakítással létrejövő önálló rendeltetésű ingatlan (1/13 hrsz)  

- a település déli részén a Gárdonyi utca mellett lévő Gabonaszárító és tároló (976 hrsz) 

valamint volt az üzemanyagtöltő állomás területe (975/3 hrsz),  

 

Külterületén: 

- a Haladás 1 major (096 hrsz),  

- 087/78 hrsz-ú terület, 

- 087/14 hrsz-ú terület, 

- a László major (041/3 hrsz) 

- 069/6 hrsz-ú terület, 

- 056 hrsz-ú terület, 

- a Virág tanya (0218 hrsz) területe és tanyához vezető út mellett fekvő terület került. 

 

B) IPARI TERÜLET (GIP)    

Az ipari terület elsősorban jelentős mértékű zavaró hatású, bűzös vagy nagy zajjal járó 

gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgálnak. A területen 

gazdasági tevékenységi célú épületek mellett a használó számára lakóépület, igazgatási és 

egyéb irodaépület, parkolóház is elhelyezhető.  

 

E területfelhasználási egységen belül jól kezelhető a külterületi állattartó és egyéb funkciójú 

(szárító, raktár, dinnye felvásárló stb…) majorok területe: 

Külterületen: 

- a településtől nyugatra fekvő Haladás 1 major (0113/1, 0113/2 hrsz) és a hozzá 

kapcsolódó ipari terület (0110/8, 0112, 0122/47-48 hrsz), 

- a településtől északra fekvő Mogyorós-Dinnyés major (0134/25, 0134/26, 0134/28, 

0134/29, 0136/5 hrsz) és a hozzá kapcsolódó összefüggő ipari terület (0139/2, 0139/32, 

0139/33, 0139/35, 0143/6, 0143/8-11, 0144/4, 0144/9-12 hrsz),  

 a Haladás 2 major (0146/1, 0147/33-36 hrsz),  

 - a Rózsa major (0262/6-10 hrsz), 

 - Haladás Plusz Kft. gépműhelye (096 hrsz) (belterületbe vonandó, ipari gazdasági 

terület). 

 

Medgyesegyházától északra négy tömbből álló új ipari gazdasági terület lett kijelölve, 

amelyeket az igényeknek megfelelően, az alábbi ütemezéssel lehet művelés alól kivonni és 

hasznosítani:(I. ütem – 5,7 ha (0144/18, 0144/19 hrsz, II. ütem – 5,4 ha (0144/21, 0144/22, 



0144/23, 0144/24 hrsz), III. ütem – 4,6 ha (0144/2, 0144/25, 0144/26 hrsz), IV. ütem – 5,2 ha 

(0144/3, 0144/28, 0144/29, 0144/30 hrsz).) 

További fejlesztési terület a 0110/48, 0122/46  hrsz-ú terület 

 

Belterületen:  

- Nyugati Ipari terület (1900/1 hrsz. 1900/2 hrsz. 1900/3 hrsz. 1900/4 hrsz. 1900/5 hrsz. 

1900/6 hrsz. 1900/7 hrsz. 1900/8 hrsz. 1900/9 hrsz. 1900/10 hrsz. 1900/11 hrsz. 

1900/12 hrsz. 1900/13 hrsz. 1900/14 hrsz.) 

 

C) IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (GIP) - ENERGETIKAI    

Az energetikai célú ipari terület elsősorban az energiaszolgáltatási építmények elhelyezésére 

szolgál. 

E területfelhasználási egységbe tartozik a 0122/46 hrsz-ú területből belterületbe vont, 

megosztott magán - illetve önkormányzati területek 

 

4) KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 

különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a 

környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és az előző 

területfelhasználási egységekbe nem sorolhatók. 

 

A különleges területek Medgyesegyházán: 

- zöldfelületi jellegű intézmények (temető, sporttelep, stb.), melyek annak ellenére hogy 

beépítésre szánt területek, az övezeti besorolás szempontjából — a területen lévő épület(ek) 

funkciója mellett — a zöldfelület használata a meghatározó. 

- egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek, melyek az épületek különlegessége, 

környezetre való hatása miatt kaptak különleges övezeti besorolást. 

 

A Különleges területek kialakításánál az a szándék is vezérelte a Tervezőket, hogy a kijelölt 

területek adott célhoz kötötten, és csak ennek a célnak megfeleltetve kerüljenek 

felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását, területenként 

speciális szabályozási előírások alkalmazásával. 

 

A.) KÜLÖNLEGES TERÜLETEK - ZÖLDFELÜLETI JELLEGŰ INTÉZMÉNYEK 

 

Sportterület  

A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére szolgál. 

 

Medgyesegyháza északi részén fekvő sportpálya (212 hrsz) átalakítása, területének növelése 

nem szükséges, ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a megfelelő szociális és kiszolgáló 

épületek kialakításának lehetőségére, 

Medgyesegyháza dél-nyugati részén fekvő lovaspálya (1601/16-26 hrsz) átalakítása, 

területének növelése nem tervezett, itt is elsősorban a kiszolgáló és szociális épületek 

kialakításának lehetőségét kell biztosítani, 

Bánkút déli részén fekvő sportpálya területének növelése nem szükséges, de itt is lehetőséget 

kell biztosítani a megfelelő szociális és kiszolgáló épületek kialakításának lehetőségére. 

 

Temető, kegyeleti park 

A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 

elhelyezésére szolgál 



Medgyesegyházán: 

- a település belterületén, a Hősök utcája mellett működő temető (35, 36, 37 hrsz) 

területe,  

- a település külterületén Medgyesegyházától keletre, a 4429 jelű országos mellékút 

mellett lévő temető (071/10, 072 hrsz) területe, 

- a település külterületén Medgyesegyházától dél-keletre fekvő tanyás térséghez tartozó 

temető (068 hrsz) területe 

került e területfelhasználási egységbe. 

 

Bánkúton: 

- a Dózsa György utca mellett működő temető (1738 hrsz) területe, került e 

területfelhasználási egységbe, 

- a településrész belterületének nyugati csücskében található Baross László síremléket 

és kápolnát (1701 hrsz), kegyeleti park területfelhasználási egységbe soroltuk. 

 

B.) KÜLÖNLEGES TERÜLETEK - EGYÉB EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

 

Múzeumi - bemutató terület 

A terület a település egyedi értékeinek megóvására, bemutatására és az azt kiegészítendő 

szolgáltatások elhelyezésére szolgál. 

 

A bemutató övezetbe bánkúti volt Baross kastély és a korábban hozzá tartozó major területe 

kerül.  

A terület fejlesztése során olyan funkciók helyezhetők el, mely a Baross emlékhely és a 

korabeli major bemutatását az ide látogatók ellátását és elszállásolását is biztosítják. 

 

Közlekedési építmények területei – vasúti terület 

A terület kizárólag vasútállomás és egyéb, a vasút üzemelésével összefüggő gazdasági és 

intézményi funkciók elhelyezésére szolgál. 

 

Különleges övezeti besorolást kapott a vasútállomás területe, és a vasúti szolgálati lakások 

területe. 

 

Szennyvíztisztító területe 

A területen a szennyvízelhelyezés és tisztítás törvényben előírt módon történő elvégzéséhez 

szükséges műtárgyak elhelyezésére szolgál.  

 

A Szerkezeti terv ebbe az övezetbe sorolja be a településtől délre a 4434 jelű országos 

mellékút szomszédságában a közigazgatási határ mellett fekvő szennyvíztisztító területét. 

 

2.3. Beépítésre nem szánt területek  

 

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett 

beépítettsége legfeljebb 5 %. 

 

1) KÖZLEKEDÉSI TERÜLET ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a 

kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek 

csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú 



vasutak, vízi közlekedés, valamint a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére 

szolgál. 

 

MEGLÉVŐ FORGALMI UTAK: 

4429 jelű Medgyesegyháza – Medgybodzás – Orosháza összekötő út (50-50 méteres 

védőtávolság), 

4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út(50-50 méteres védőtávolság), 

44342 jelű Bánkút állomáshoz vezető út (50-50 méteres védőtávolság). 

 

TERVEZETT FORGALMI UTAK: 

- Szabadkígyós – Medgyesegyháza - Nagybánhegyes összekötő út (belterületi szakaszán - 

Deák utca, Batthyány utca - szélesítést kell elvégezni). A tervezett út külterületi szakaszainak 

a védőtávolság 50-50 méter. 

- Bánkútra vezető 44342 jelű út összekötése a 4434 jelű országos mellékúttal (50-50 méteres 

védőtávolság). 

 

A település északi határában fekvő és továbbfejlesztésre tervezett iparterületet is kiszolgáló 

tervezett forgalmi út (továbbiakban ipari összekötő út), amely 4434 jelű országos mellékutat 

köti össze a tervezett szabadkígyósi úttal. 

 

A település hosszútávú (15-30 év) tervei között szerepel a belterületet tehermentesítő elkerülő 

út megépítése. A Medgyesegyházát elkerülő út, annak megépülése után országos 

mellékútként fog üzemelni. Az elkerülő út védőtávolsága 50-50 méter. 

 

MEGLÉVŐ TELEPÜLÉSI GYŰJTŐUTAK 

- 4429 jelű Medgyesegyháza – Medgyesbodzás – Orosháza összekötő út belterületi 

szakasza ( Dózsa György utca, Szondi utca ) 

- 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út belterületi szakasza ( Hősök utcája, 

Gárdonyi utca) 

- Rákóczi utca 

TERVEZETT TELEPÜLÉSI GYŰJTŐUTAK 

A Zsilinszky utca Deák Ferenc és Gárdonyi utca közötti szakasza, amelynek célja - a tervezett 

elkerülő út megépítéséig - a településközpontot tehermentesítése, azáltal, hogy alternatív 

összeköttetést biztosít a 4434 és 4429 forgalmi utak között. 

- Szabadkígyós – Medgyesegyháza - Nagybánhegyes összekötő út belterületi szakasza 

(Deák Ferenc és Batthány utca) 

 

MEGLÉVŐ TELEPÜLÉSI KISZOLGÁLÓ UTAK 

A település úthálózata kialakultnak mondható, a beállt lakóterületen lévő utcák szabályozási 

szélessége megfelelő, megtartandó.  

 

TERVEZETT TELEPÜLÉSI KISZOLGÁLÓ UTAK 

- A Dózsa György – Deák Ferenc – Damjanich- Rákóczi utcák által határolt tömb 

feltárása érdekében a Szerkezeti tervben (a Dózsa és Damjanich utcákkal párhuzamosan futó, 

a tömböt hosszirányban feltáró) új lakóút került betervezésre. 

- A Szerkezeti tervben kijelölésre került az ipari fejlesztési területet feltáró és azt 

kiszolgáló úthálózat. 

 

MEGLÉVŐ SZINTBENI CSOMÓPONTOK: 



- 4429 jelű Medgyesegyháza – Medgyesbodzás– Orosháza összekötő út és a 4434 jelű 

Gyula – Pitvaros – Makó összekötő eltolt szintbeni csomópontja  

 

TERVEZETT SZINTBENI CSOMÓPONTOK: 

- Szabadkígyós – Medgyesegyháza - Nagybánhegyes összekötő út építése során a 

település belterületén két csomópont átépítése válik szükségessé: 

- Zsilinszky és a Deák Ferenc utcák csomópontja, 

- Deák Ferenc utca és a Dózsa György utcák csomópontja. 

- az ipari elkerülő út építése során min a 4434-es, mind a tervezett országos mellékúton 

szükségessé válik egy-egy új csomópont kiépítése, 

- a 44342 útnak a 4434 jelű országos mellékútra való kikötése során új csomópontot kell 

létesíteni a 4434 jelű forgalmi úton, 

- a Zsilinszky utca gyűjtőúttá való átalakítása során egy új csomópont kiépítése válik 

szükségessé a Gárdonyi utcában. 

 

MEGLÉVŐ VASÚTVONALAK: 

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal 

 

MEGLÉVŐ VASÚTI KERESZTEZŐDÉSEK: 

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal a 312+35 szelvényben 

keresztezi a 44342 sz. Bánkút állomáshoz vezető utat mely, fénysorompóval van 

biztosítva 

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal 258+19 szelvényében egy 

fénysorompóval biztosított gyalogos átjáró van  

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal belterületen a Béke utcát 

keresztezi, ahol biztosítás nélküli vasúti átjáró van  

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal a 263+37 szelvényben 

keresztezi a 4429 jelű Medgyesegyháza – Medgyesegyháza – Orosháza összekötőt és 

a 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő utat, mely fénysorompóval van 

biztosítva 

 

TERVEZETT VASÚTI KERESZTEZŐDÉSEK: 

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal és az elkerülő út 

találkozásánál fényfélsorompós kereszteződés kerül kialakításra. A fénysorompós 

kereszteződés megépítése után feleslegessé válik, a kb. 250 méterre lévő ( Béke utcai ) 

biztosítás nélküli átjáró, ezért ez megszüntetésre kerül.  

- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal 258+19 szelvényében 

fénysorompóval biztosított gyalogos átjárót, közúti közlekedésre alkalmas átjáróvá 

kell áttervezni. A 4434 sz. útról való lekanyarodást és a vasúti várakozást segítené a 

csomópontban kialakított irányonkénti osztályozók.   

 

TERVEZETT TÉRSÉGI KERÉKPÁRUTAK: 

-     Mezőhegyes – Békéscsaba közötti térségi kerékpárút, amely a település közigazgatási 

területén belül a 4434. sz. országos mellékút külterület szakasza mellett kerül majd 

kialakításra, 

- Medgyesegyháza és Medgyesbodzás között települések közötti kerékpárút, amely a 

4429 sz. országos mellékút külterületi szakasza mellett kerül kialakításra. 

 

MEGLÉVŐ HELYI KERÉKPÁRUTAK: 

- a 4429. sz. országos mellékút belterületi szakasza mellett a Dózsa György utcán 



- a 4434. sz. országos mellékút belterületi szakasza mellett a Gárdonyi utcán, mely csak 

részben lett kiépítve  

 

TERVEZETT HELYI KERÉKPÁRUTAK: 

A település meglévő gyűjtőútjai mentén: 

- Hősök utca teljes hossza, 

- Gárdonyi utca teljes hossza, 

- Szondi utca teljes hossza, 

 

MEGLÉVŐ PARKOLÓK: 

- Polgármesteri Hivatal – orvosi rendelő előtt 20 parkoló állás, 

- iskola előtt 18 parkoló állás, 

- sportcsarnok - uszoda 4 parkoló állás, 

- a településközpontban lévő ABC mellett 12 parkoló állás 

- a településközpontban lévő pékség előtt 5 parkoló állás 

- volt bank előtt 3 parkoló állás 

- régi sütő üzem előtt 8 parkoló állás 

- takarékszövetkezet előtt 5 parkoló állás 

- Szondy utcai vendéglő előtt 15 parkoló állás 

- művelődési ház körül 60 parkoló állás 

- posta előtt 5 parkoló állás 

- gyógyszertár előtt 5 parkoló állás 

- vadásztársaság előtt ( Dózsa Gy. 4 sz. ) 5 parkoló állás 

- cukrászda előtt (Dózsa Gy. 17 sz. ) 4 parkoló állás 

- vendéglő előtt ( Dózsa Gy. 26 sz. ) 3 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 48 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Öcsi pékség előtt ( Dózsa Gy. 50 sz. ) 3 parkoló állás 

- Sporttelep előtt 6 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 2 sz. előtt 3 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 20 sz. előtt 4 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 25 sz. előtt 3 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 30 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 33 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 35 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 37 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 51 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 53 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. és a Kiss Ernő utca sarkán 2 parkoló állás 

- Kossuth tér oldalában 18 parkoló állás 

- Kossuth tér 13 sz. előtt és vele szemben 4 – 4 parkoló állás 

- Kossuth tér 11 sz.( posta ) szemben 4 parkoló állás 

 

TERVEZETT PARKOLÓK: 

- a Római Katolikus temető mellett 25 parkoló állás 

- Evangélikus temető előtt 10 parkoló állás, 

- Tűzép telep előtt ( Sondy 34 sz.) 5 parkoló állás 

- régi tűzoltóság előtt 3 parkoló állás 

- Szociális otthon előtt 8 parkoló állás 

 

MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT GYALOGOS ÚTVONALAK: 



Az országos mellékutak, gyűjtőutak, és kiszolgáló utak mentén, annak beépített oldalán 

burkolt gyalogosjárda van kiépítve.  

Kivétel:  

Sallai utca, ahol csak az egyik beépített oldalon van járda. 

Összességében elmondható Medgyesegyháza járdahálózata 80 % -os kiépítettségű.  

 

2) ZÖLDTERÜLET – KÖZPARK  

A település lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a biológiai 

aktivitással a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett 

közhasználatú közparkok területe.  

 

MEGLÉVŐ: 

Medgyesegyházán: 

- Kossuth Lajos téri közpark 

- az Idősek Szociális Otthon a (volt Telbisz kastély) parkja, 

- a Csanád vezér park  

-           a Gárdonyi utca és a vasút között lévő terület; 

 

Bánkúton: 

- az egykori József főherceg kastélyparkja 

 

TERVEZETT: 

Medgyesegyházán: 

a település déli részén fekvő volt vásártér területe (978/5 hrsz). 

 

3) ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, 

területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy 

annál nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, 

valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. 

 

Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet 

minősége szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból a 

maradék táji értékek és turisztikai vonzerő megtartása céljából.  

 

A MEGLÉVŐ ERDŐTERÜLETEK GAZDASÁGI ERDŐK, JOBBÁRA EGY 

FAFAJBÓL ÁLLÓ MONOKULTÚRÁK., 

MEGLÉVŐ: 

- Rózsa major körüli erdőterületek, 

- 4429 j. országos mellékút melletti erdőterület, 

- vasút melletti erdőterület, 

- 4434 j. országos mellékút melletti erdőterület, 

-  a településtől északra lévő erdőfolt, 

- a településtől nyugatra lévő erdőfolt. 

 

TERVEZETT: 

- a rendkívül alacsony erdősültségi arány javítása érdekében - a BMTrT a erdősítési 

koncepciójával összhangban - a településtől nyugatra a meglévő erdőfoltokat összekötő nagy 

kiterjedésű, távlati erdősítésre szánt terület került kijelölésre, 



- a szélerózió elleni védekezés céljából, valamint táj monotonitásának feloldására a terv 

a mezőgazdasági utak mellett véderdő-sávokat jelölt ki.  

 

 

Területhasználati egység Terület (ha) Terület (% ) 

Meglévő erdők 153,2 2,38% 

Tervezett erdő összesen (tartalék 

erdővel együtt) 

1199,8 18,66% 

Összes erdőterület 1352,8 21.04% 

 

4) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK  

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 

 

A) ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET - SZÁNTÓ 

Általános mezőgazdasági területbe tartoznak a jelenleg főként szántóföldi műveléssel 

hasznosított területek. A kiváló minőségű termőföldek miatt a külterület túlnyomó hányada 

ebbe a területfelhasználásba tartozik, 

Szintén ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a külterületi lakott területek, vagyis a 

tanyák.  

A vízbázisvédelmi területen belül történő építés során figyelembe kell venni a 123/1997 

(VIII.18.) Korm. rendelet előírásait. 

 

B) ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET - GYEP 

MEGLÉVŐ: 

- Haladás II. Major melletti gyepterület, 

- az ökológiai hálón belül lévő gyepterületek. 

 

TERVEZETT: 

- az ökológiai hálón belüli gyengébb minőségű szántókból, 

- a Hajdúér-Ottlakai főcsatorna mentén 20 m-es sávban, 

- az egykori, rekultiválandó szeméttelep területe (hrsz. 09/56),, 

- a védett gyurgyalag-fészkelőhely is, mint egykori felhagyott anyagnyerőhely           

(0214/24b), 

- a régészetileg védett kunhalmok területe. 

 

C) KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

MEGLÉVŐ: 

- Kertes mezőgazdasági területhez tartoznak az egykori zártkerti területek, melyeken 

jelenleg vegyes – kerti és szántóföldi művelést folytatnak, 

- ebbe az övezetbe került a külterület keleti részén fekvő gyümölcsös (041/25-27 hrsz), 

amely csak a telkek felét foglalja el.  

 

TERVEZETT: 

- a meglévő gyümölcsös területének bővítése az ingatlanok teljes területére.  

 

5) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási területhez tartoznak a vízfelületek, a vízfelületek parti sávja, valamit a 

vízkivételi helyek.  



Vízgazdálkodási terület a vízmedrek és árvédelmi töltések területe, ahol a vízgazdálkodással, 

vízkárelhárítással, a vízi sportolással, strandolással, horgászattal, öntözéssel összefüggő 

építmények alakíthatók ki. 

 

VÍZFELÜLETEK: 

Vízgazdálkodási terület – vízfelület területfelhasználáshoz tartoznak a vízfelületek, a 

vízfelületek parti sávja, a vízmedrek és árvízvédelmi töltések területe, ahol a 

vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a vízi sportolással, strandolással, horgászattal, 

öntözéssel összefüggő építmények alakíthatók ki. 

A terület felszíni vizekben igen szegény. Vízfelületei közé tartoznak a Hajdúér-Ottlakai 

főcsatorna, valamint az egyéb csatornák. Tó nem található a településen. 

Vízgazdálkodási területnek minősül az összes befogadó partélétől számított 6-6 m széles sáv. 

Ezeket a területeket szabadon kell hagyni. 

 

VÍZBESZERZÉSI TERÜLETEK, VÍZKIVÉTELI HELYEK:  

regionális vízműkutak külterületen 5 db (hrsz. 0128/5-6, 0130/4, 0150/6-7) 

belterületi vízkivételi művek (hrsz. 211/4, 1856/2 – Bánkút). 

Tervezett vízgazdálkodási terület nincs. 

 

3. Értékvédelem 

 

3.1. Táji értékek 

 

ORSZÁGOS VÉDELEM: 

 

Kunhalom:  

A külterületen található négy kunhalom, a Szerkezeti tervlapon ábrázolt helyen. A Kőrös-

Maros Nemzeti Park tájékoztatása szerint még nincs elkészült kunhalom-kataszter, a térképi 

jelölés a helyszíni tájékoztatás alapján történt.  

Kunhalmokon kívül nincs a területen országosan védett természeti terület.  

 

ORSZÁGOS VÉDETTSÉGŰ TERMÉSZETI EMLÉK: 

Baross László síremléke Bánkúton.  

 

HELYI VÉDELEM: 

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület: 

 

Medgyesegyházán  

- Kossuth Lajos téri közpark (hrsz. 121/1) 

- az Idősek Szociális Otthon a (volt Telbisz kastély) parkja (hrsz. 198/1). Mindegyikben 

szép idős fák díszlenek szép számmal. 

- az egykori homokbánya területe, amely a védett gyurgyalag fészkelőhelye (hrsz. 

0244). 

 

Bánkúton  

Az egykori József főherceg kastály parkja (hrsz. 1859),  

 

A helyi természetvédelmi területekre kezelési tervet kell készíteni. 

 

Tervezett helyi természetvédelmi terület nincs. 



A helyi természetvédelmi területen a meglévő növényállományt védeni kell. A helyi Építési 

Szabályzatban elő kell írni, hogy fát kivágni csak egészségügyi okokból, engedély alapján 

lehessen. Bármilyen építési, tereprendezési, növényültetési tevékenység is kertépítészeti 

engedélyhez kötött legyen. 

 

Az 1996. évi XLII. törvény  a természet védelméről, a gyep erdő és nádas területeket a 

természeti területek közé sorolja, s az ezen területeket érintő művelési ág változtatási, 

telekalakítási és építési engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni az illetékes 

természetvédelmi hatóságot.  

 

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

Az ökológiai hálózat a település északi területére nyúlik be. (A 2003. évi XXVI. törvényben 

foglaltak szerint ökológiai hálózat területe beépítésre szánt területté nem jelölhető ki.)  

 

TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A település területén lévő összefüggő erdőterületeket, valamint a település közigazgatási 

területének észak-keleti csücskében fekvő gyepterületeket a megyei Területrendezési 

Tervnek (BMTrT) megfelelően természeti területként jelöltük. A település területén 

kijelölt természeti területek egyben tájképvédelmi területek is.  

 

A Natura 2000 övezetébe a település észak-keleti csücskében fekvő ökológiai hálózaton belül 

található gyepfoltok tartoznak. 

 

3.2. Művi értékek 

 

ORSZÁGOS VÉDELEM 

A település közigazgatási területén jelenleg nem található országos védelem alatt álló épület. 

 

HELYI VÉDELEM: 

Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, 6/1999 (III.17.) ök. rendelet 

Medgyesegyháza közigazgatási területén az alábbi épületeket helyezte helyi védelem alá: 

 

Ssz. Településrész Cím Hrsz Funkció 

1. Bánkút Petőfi u. 53. 1701 Kápolna és 

Baross László sírhelye 

2. Bánkút Petőfi u. 44. 1859 Kastély 

3. Medgyesegyháza Damjanich u. 51. 563/2 Lakóház 

4. Medgyesegyháza Luther u. 6 145 református imaház 

5. Medgyesegyháza Luther u. 16 140 baptista imaház 

6. Medgyesegyháza Luther u. 17 131/2 lakóház 

7. Medgyesegyháza Jókai Mór u. 20. 188 lakóház 

8. Medgyesegyháza Arany János u. 45. 731 lakóház 

9. Medgyesegyháza Zsilinszky u. 46. 671 lakóház 

10. Medgyesegyháza Zsilinszky u. 48 670 lakóház 

11. Medgyesegyháza Damjanich u. 15. 536/2 lakóház 

12. Medgyesegyháza Rákoczi u. 7. 603 lakóház 

13. Medgyesegyháza Gárdonyi u. 3. 983/1 FESZÜLET 

14. Medgyesegyháza Kossuth tér 2. 149 templom 

15. Medgyesegyháza Kossuth tér 5. 198/1 szociális otthon 

16. Medgyesegyháza Kossuth tér 10. 521 templom 



17. Medgyesegyháza Szondy u. 4. 1213/2 „malom” 

 

A településen emellett számos olyan épület található, amely vagy építészeti jegyei, vagy 

helytörténeti jelentősége miatt méltó lehet a helyi védelemre.  

 

HELYI VÉDETTSÉGRE JAVASOLT ÉPÜLETEK: 

Jelenleg nincsen javaslat 

 

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLET: 

A Szerkezeti terven jelöltek szerint: Kossuth tér. 

 

3.3. Régészeti területek 

 

A településen található régészeti lelőhelyek pontos elhelyezkedése és kiterjedése az 

örökségvédelmi hatástanulmányban került meghatározásra. 

 

4. Környezetalakítás és környezetvédelem 

 

A településszerkezeti és Szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Medgyesegyháza 

tájhasználatának és meglévő környezeti értékeinek védelme a környezeti elemek megőrzése 

és lehetőség szerint állapotuk javítása. 

 

4.1. Felszíni és a felszín alatti vizek védelme 

 

A település a „felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti 

vízminőségvédelmi területhez”
1
 sorolandó.  

A területen fontos vízvédelmi feladat a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett 

mélyfúrású kutak szakszerű eltömése, vagyis a szennyeződés megszüntetése. 

A belterületen található termelő kutak környezetében 50 m-en belül tilos az állattartás. 

A felszíni vizek minősége védelmében a vonatkozó jogszabályban
2,3

 előírtakat kell 

figyelembe venni.. 

 

Medgyesegyháza nitrátérzékeny
4
 területen fekszik.

 
A vonatkozó rendelet a nitrátérzékeny 

területek vizeinek védelmére vonatkozóan előírásokat, intézkedéseket is megfogalmaz. A 

mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak meghatározott előírásokat kell betartania, ill. a 

helyes mezőgazdasági gyakorlat szerint kell eljárniuk. 

Az állattartó telephely a rendelet betartása szempontjából jól kezelhető, míg a 

növénytermesztéssel, elsősorban a dinnyetermesztéssel kapcsolatos esetleges szennyezések 

felderítése, ellenőrzése nehezebben oldható meg. Az állattartó telephelyek a korábbi 

hígtrágyás tartásról mára kivétel nélkül áttértek a kevésbé szennyező almos tartásmódra. 

 

                                                           
1 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) és a 27/2004. (XII.25.) KvVM (felszín 

alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról) 
2 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 
3 A szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazási szabályairól a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 

érvényes 
4 A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet –a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről– 
„A” melléklet 



Az állattartásból keletkezett hulladékokat kivételes gondossággal kell kezelni, hogy a 

környezetre semminemű káros hatással ne legyen. Az esetlegesen keletkező veszélyes 

hulladékok elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.  

A településen van helyi állattartási rendeletet, amely szabályozza, hogy a belterületen milyen 

számban milyen állatok tarthatóak (azok elhelyezési körülményei, a szomszéd lakóháztól való 

távolsága, stb.). 

 

4.2. Talajvédelem 

 

A jogszabályi rendelkezések
5
, hogy a termőföld beépítésre szánt területté (lakó, vegyes, 

gazdasági, üdülő és különleges) és beépítésre nem szánt területté (közlekedési és 

közműterület, zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület és vízgazdálkodási terület) való 

sorolásakor a földvédelmi rendelkezéseket be kell tartani, az igénybevételt az indokolt 

szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell kijelölni. A termőföld csak különösen 

indokolt esetben –helyhez kötött beruházás céljára– vehető igénybe.  

 

A fátlan területen jelentős a szélerózió, ezért mezővédő erdősávok telepítését javasoljuk. A 

mezőgazdasági területeken nem javaslunk, a meglévőkön túl, beépítésre szánt területet. 

 

4.3. Levegőtisztaság-védelem 

 

A területen légszennyező forrásként a bűzzel járó állattenyésztést kell megemlíteni, azonban a 

lakott területtől való távolság miatt ez nem okoz lakossági panaszt. (A háztáji állattartást a 

belterületi állattartásról szóló helyi rendelet szabályozza.) A gabonaszárítók és a pörkölőüzem 

szintén potenciális légszennyező pontforrások, azonban komoly probléma csak havária 

esetben fordul elő.  

A későbbiekben a lakóterülethez közel eső majorokban a fejlesztések során figyelembe kell 

venni, hogy a bűzzel járó tevékenységeket a lakott területtől a lehető legtávolabb kell 

elhelyezni. 

Vonalas légszennyező források a közlekedésből származó légterhelések. A jelentős számú 

mezőgazdasági munkagépe, erőgép mellett a közúti közlekedés sorolható ebbe a kategóriába. 

A dűlőutak porszennyező hatása sajnos nem elhanyagolható, valamint a tavaszi és őszi 

talajmunkák miatt a finom homokos vályogtalajokat deflációs hatás károsítja. Védekezésként 

mezővédő erdősávok telepítése szolgál. 

 

4.4. Zajvédelem 

 

A településen keresztül halad egy országos átmenő forgalmú út és a vasút, ezen forgalom 

okoz közlekedésből származó zajterhelést. Ez a terhelés azonban nem lépi túl a megengedett 

mértéket. Meg kell még említeni a mezőgazdasági gépek, ill. a betakarított zöldség- és 

dinnyeszállítás okozta időszakosan megerősödő nehézgépjármű okozta zajterhelést. 

 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen az alábbi táblázat 

tartalmazza
6
: 

1. számú táblázat – Közlekedési zajtól származó határértékek 

 gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, egyéb közút mentén 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

                                                           
5 a termőföld védelméről szóló 2007. évi . törvényben foglaltak alapján 
6  8/2002.(III.22.) KöM–EüM rendelet 3. számú melléklete alapján 



Falusias lakóterület 60 50 

Gazdasági terület 65dB* 55dB* 

 

A rendelet
7
 üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeire vonatkozóan is 

tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi zajterhelési határértékek érvényesek: 

 

2. számú táblázat – Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek. 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Falusias lakóterület 50dB 40dB 

Gazdasági terület 60 dB 50 dB 

 

4.5. Hulladékgazdálkodás 

 

A lerakásra kerülő kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében javasoljuk a 

kommunális szilárd hulladék szelektív gyűjtési rendszerének kialakítását. A lakóterület 

közelében kihelyezett konténerek, ún. gyűjtőszigetek szolgálhatnak megoldásként. 

 

A területen keletkező hulladékok besorolása, kezelése, tárolása a vonatkozó jogszabályokban
8
 

foglaltak alapján kell történjen. 

 

5. KÖZMŰVESÍTÉS 

 

5.1 Vízi közművek 

 

IVÓVÍZELLÁTÁS 

Medgyesegyháza község vízellátása – a kedvező hidrógeológiai adottságnak köszöngetően – 

saját vízbázisra támaszkodva megoldott. A vízellátó hálózatot a helyi, önkormányzati 

tulajdonú Ivóvízellátó és Településüzemeltető Kht. üzemelteti. A beépített területen a 

vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek 

tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. 

 

SZENNYVÍZELVEZETÉS 

Medgyesegyházán a hálózatból a központi belterületi részeken 2002. végére 18 km épült ki, 

míg napjainkra 65 km hosszan kerül a szennyvíz elvezetésre, a Medgyesegyházi településrész 

100%-ban lefedett vezetékes szennyvízhálózattal. A szennyvízcsatorna hálózatot gravitációs 

rendszerrel építették ki, rajta a mélypontokon átemelő berendezések és szennyvíz 

nyomóvezetékek üzemelnek. A szennyvíztisztítómű a település külterületének déli 

csücskében került kiépítésre. 

 

FELSZÍNI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A település kül- és belterületeinek területére eső csapadékvizek kisebb árkokon, 

vízfolyásokon keresztül a Hajduér-Ottlakai csatornába gravitálnak. A csatorna nyugati 

irányba szállítja a vizeket, a végső befogadó a Tisza. Hajdúér-Ottlakai csatornánál a 

közelmúltban iszapkotrást hajtottak végre, ami javította a vízszállító képességét.  

 

TERVEZETT FELSZÍNI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

                                                           
7 8/2002.(III.22.) KöM–EüM rendelet1 1. számú melléklete alapján 
8 16/2001.(VII. 18.) KöM rendeletben (a hulladékok jegyzékéről), valamint a 98/2001.(VI.15.) Korm. 

rendeletben (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) 



Teljes települést lefedő zárt csapadékvíz-elvezetés azokon a településrészeken, ahol jelenleg a 

csapadékvíz elvezetése nem megoldott. 

 

5.2 Energia közművek 

 

VILLAMOSENERGIA 

A településen a villamosenergia-ellátás 100%-osnak mondható.  

 

HŐENERGIA 

Medgyesegyháza földgázellátásának szolgáltatója a DÉGÁZ Rt. A gázellátás táppontja 

részben a Gerendási, részben a Békéscsabai MOL gázátadó állomás, ahonnan az ország dél-

keleti területén elhelyezkedő települések ellátását kiépítették. A gázfogadó-

nyomáscsökkentőtől indul a település számára kiépített középnyomású elosztó hálózat. 

A jelenleg 66,5 %-os bekötési szánt 100 %-ra emelése szükséges. 

 

5.3. Távközlés, hírközlés  

 

A településen a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési létesítmények is megfelelően 

működnek. További fejlesztési igények nem merülnek fel. 

 

 

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról 

 

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - 

többször módosított - 1990. évi LXV. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Építési törvény) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA 

1. §. 

 

/1/ E rendelet hatálya Medgyesegyháza közigazgatási területére terjed ki. 

/2/
9
 A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) csak a mellékelt M = 1 : 4000 méretarányú SZT-1, 

SZT-2 (belterületi) és az 1:10000 méretarányú SZT-3 (külterületi) Szabályozási tervvel 

együtt – kivéve a Gip-1 és Gip-2 jelű építési övezetek legnagyobb beépíthetőségére 

vonatkozó előírásait – alkalmazható.  

/3/
10

 Jelen építési szabályzat mellékletei:  

1. sz. melléklet: Fogalommagyarázat 

2. sz. melléklet: Művi értékvédelem  

3. sz. melléklet: Régészeti területek 

4. sz. melléklet: Természeti védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt 

területek 

                                                           
9 Módosította a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
10 Módosította az 5/ 2011. (II.2.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2011. március 4-től. 



5. sz. melléklet: Hidrogeológiai védőidom területére vonatkozó 

korlátozások 

6. sz. melléklet: Településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló 

sajátos jogintézmények 

7. sz. melléklet: Mintakeresztszelvények 

7.a sz. melléklet:    Mintakeresztszelvények 

8. sz. melléklet:
11

 Szabályozási tervek (SZT-1, SZT-2, SZT-3) 

9. sz. melléklet:
12

 Báthori-Áchim utcák közötti tömb szabályozási terve, 

melynek területén az SZT-1 jelű terv nem alkalmazható 

 10. melléklet:
13

  Vécsey – Szondy utcák által határolt tömb 

szabályozási terve, melynek területén az SZT-1 

jelű terv nem alkalmazható 

    11. melléklet
14

,
15

,
16

:Nyugati ipari terület szabályozási terve, melynek 

területén az SZT-3 jelű terv nem alkalmazható.  

 

12. melléklet
17

:  Északi ipari terület szabályozási terve, melynek területén 

az SZT-3 jelű és SZT-1 jelű terv nem alkalmazható 

13
18

. melléklet Belváros szabályozási terve, melynek területén az SZT-1 jelű 

terv nem alkalmazható 

 

14
19

. melléklet: Fáy András u. tömbjének szabályozási terve, melynek 

területén az SZT-1 jelű terv nem alkalmazható 

 

A SZABÁLYOZÁS ELEMEI 

2. § 

 

/1/ Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv módosítása 

esetén lehetséges: 

a) szabályozási vonal; 

b) területfelhasználási egység határa; 

c) területfelhasználási egység besorolása;  

d) építési övezet, övezet határa és paraméterei; 

e) beépítésre szánt terület határa; 

f) telek be nem építhető része (lásd fogalommagyarázat); 

g) kötelező telekhasználat (lásd fogalommagyarázat) (Park, E); 

h) szabályozási terv készítési kötelezettség; 

i) sajátos jogintézmények (beültetési kötelezettség, változtatási tilalom); 

j) védett területek; 

k) védőtávolságok; 

l) védett országos értékek. 

                                                           
11 Módosította a 14/2020. (XII.9.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 
12 Beiktatta a 18/2011. (IX.28.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2011. október 28-tól. 
13 Beiktatta a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
14 Beiktatta a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
15 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
16 Módosította a 14/2020. (XII.9.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 
17 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
18 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
19 Módosította a 14/2017. (IX.15.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2017. szeptember 16-tól. 



/2/ Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása a Szabályozási terv módosítása 

nélkül, egyedi eljárás keretében szakhatósági vélemény alapján lehetséges: 

a) védett helyi értékek. 

/3/ Az /1/,/2/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további 

tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe.  

 

TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

3.§. 

 

/1/ Az 1.§. (1) bekezdésben meghatározott területen telket alakítani csak a Szabályozási 

tervekben jelölteknek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján szabad. 

/2/ Telekalakításra engedély kiadható, ha: 

a) a telekalakítás / telekosztás a Szabályozási terven jelölésre került és a 

kialakítandó telekszám Szabályozási terven jelölteknek megfelel, 

b) a Szabályozási terven nem került kijelölésre, de az övezet paraméterei alapján 

a telekalakítás végrehajtható. 

/3/ Telekalakításra engedély csak abban az esetben adható ki, ha az eljárás eredményeként - 

kialakult beépítés esetén, jelen szabályozás idején már meglévő zárványtelkek 

kivételével - még átmenetileg sem jön létre: 

a) nyúlványos (nyeles) telek (lásd fogalommagyarázat), 

b) olyan telek, amely közútról, vagy jelen jogszabály jóváhagyását megelőzően 

kialakított magánútról gépjárművel nem közelíthető meg, s a létrejövő telek 

egyszerű kontúrú, alakja az övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem 

korlátozza. 

/4/
20

 A beépítésre szánt területeken az építési telkek legkisebb területei esetében a „K”-val 

jelölt övezetekben (lásd:fogalommagyarázat) a kialakult telkek tovább nem oszthatóak, 

kivéve a saroktelkeket, ahol 400 m2-es teleknagyságig oszthatók.  

/5/ A település területén közműterület céljára telek az övezet előírásaitól eltérő nagyságban 

is kialakítható. 

/6/ Újonnan kialakításra kerülő magánút kizárólag meglévő zárványtelkek feltárására 

alakítható ki, szélességi mérete nem lehet kisebb 6,0 m-nél. 

 

ÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

4.§. 

 

/1/ Az 1.§. (1) bekezdésben meghatározott területen építési munkát végezni csak a 

Szabályozási tervekben jelölteknek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok 

alapján szabad. 

/2/ Építési engedély csak rendezett telekre adható ki. (lásd fogalommagyarázat). 

/3/ A település beépített részén, “K”-val jelölt övezetekben,  

- oldalhatáron álló beépítés esetén:  12 m 

- szabadon álló beépítés esetén: 16 m 

- ikres beépítés esetén: 14 m 

szélességű telek is beépíthető. 

/4/ Belterületen amennyiben egy meglévő telek nagysága nem elégíti ki az övezet 

teleknagyság méretére vonatkozó előírásokat, de nagyobb mint 550 m
2
, és a /3/ 

bekezdésében foglalt minimális szélességi méreteket eléri, úgy beépíthető. 

/5/ Ha egy építési telek területe és szélességi mérete a /3/ és /4/ bekezdésben foglalt 

minimális méreteket nem elégíti ki, úgy: 
                                                           
20 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 1.§.   



a) a meglévő épület a szomszédos épülettől való távolságtól függetlenül 

újjáépíthető, felújítható, tetőtere beépíthető, alapterülete bővíthető, ha az övezet 

egyéb előírásait kielégíti (pl. beépítettség, építménymagasság), (lásd 

fogalommagyarázat), 

b) új épület nem építhető. 

/6/ Amennyiben két épület közötti távolság nem éri el az OTÉK
21,22

 alapján számított 

tűztávolságot a meglévő épület felújítható, bővíthető, tetőtere beépíthető, újjáépíthető, 

de az építési engedély kiadásának feltétele a tűzvédelmi hatóság hozzájárulása. 

/7/  Ha egy meglévő épület beépítési módja eltér az övezeti előírásoktól, a meglévő épület – 

ha az övezet egyéb előírásait kielégíti (beépítettség, építménymagasság) felújítható, 

tetőtere beépíthető, de új épület csak az övezet előírásai szerinti építési helyre (lásd 

fogalommagyarázat) építhető. 

/8/
23

 A szabályozási terven jelölt temető védőtávolságán belül található, meglévő lakóépület 

felújítható, tetőtere beépíthető, bővíthető, de új épület építése nem engedélyezett. 

/9/ A település területét érinti a regionális rendszert tápláló kutak hidrogeológiai 

védőidomának ’B’ és ’C’ védőzónája
24

.  

/10/
25

  

/11/ A település beépítésre szánt területén a kötelezően előírt zöldfelületi aránynak 

megfelelő nagyságú zöldfelületbe nem számítható be a kerti medence, vízfelület, 

gyephézagos térburkolat, valamint a terepszint alatti létesítmény feletti beültetett 

kertrész 50 %-a. 

/12/ A település területén építési engedély csak akkor adható ki, ha a létesítményhez az 

OTÉK vagy a helyi parkolás rendelet szerint szükséges parkoló, rakodó helyek megléte 

biztosított. 

/13/ A település területén használatba vételi engedély csak akkor adható ki, ha a 

létesítményhez az OTÉK és a helyi parkolás rendelet szerint szükséges parkoló, rakodó 

helyek megépültek. 

/14/
26

 Az építési övezetek telkein a használatbavétel kiadásáig a környezetrendezést úgy kell 

elvégezni, hogy a zöldfelületi aránynak megfelelő területen a növényzet ültetése 

elkezdhető legyen. 

/15/
27

 A beépítésre szánt területen a szennyvíz csatornahálózat kiépítését követően az  

övezetekre a teljes közművesítettség előírását kell alkalmazni. 

/16/ A csatornahálózat kiépítéséig zárt engedélyezett szennyvíztároló vagy egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezés (lásd fogalommagyarázat) építése esetén is kiadható 

építési engedély. 

/17/ A csatornahálózat kiépítését követően a teljes közművesítettség alól azok az építési 

telkek képeznek kivételt, ahol olyan alternatív, egyedi, zárt szennyvízkezelési 

technológiát, vagy szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaznak, amely a hatályos 

környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

 

                                                           
21 A Kormány 253/1197. (XII.20.) rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről 
22 36.§. /3/ bekezdés 
23 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 2.§.   
24 A védőzóna területén folytatható tevékenységeket - a 123/1997 (VIII.18) Korm. rendelet alapján – a rendelet 
5 sz. melléklete tartalmazza. 
25 Hatályon kívül helyezte a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 3.§. Hatálytalan 2010. január 27-től.  
26 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 4.§.   
27 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 5.§.   



ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE 

5. § 

 

/1/ Építmények elhelyezése, ha jelen szabályzat területfelhasználási egységekre és azokon 

belül az építési övezetekre, övezetekre vonatkozó előírásai szigorúbb szabályokat nem 

állapít meg, az OTÉK vonatkozó előírásai szerint történhet. 

/2/ Meglévő épületen csak akkor engedélyezhető építési tevékenység, továbbá az engedély 

nélkül, vagy az engedélytől eltérően épített építmények csak akkor kaphatnak végleges 

fennmaradási engedélyt, ha jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelnek, illetve az 

építési tevékenységgel az előírások teljesíthetők.  

/3/ A település területén távközlési magasépítmény, adótorony,6 m-nél magasabb antenna, 

zászlótartó oszlop: 

a) belterületen, védett természeti területen, ökológiai háló területén, természeti 

területen, tájképvédelmi területen, kertterületen kivételes esetben sem 

helyezhető el; 

b)
28

 

/4/ 5,0 m-es vagy annál nagyobb előkertben és 6,0 m-es vagy annál nagyobb oldalkertben: 

a) kerti építmény (lásd fogalommagyarázat); 

b) a terepszintnél 0,5 m-nél nem magasabbra kiemelkedő, lefedés nélküli terasz; 

c) közműbecsatlakozás építménye; 

d) terepszint alatti háztartási tüzelőanyag tároló; 

e) zárt szennyvíztároló; 

f) kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló 

helyezhető el. 

/5/ Az 5 m-nél kisebb előkertben csak: 

a) közműbecsatlakozás építménye; 

b) kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló 

helyezhető el. 

/6/
29

  

/7/ Azokban az építési övezetekben, ahol az övezet előírásai ezt külön nem tiltják, több 

főépület (lásd fogalommagyarázat) is engedélyezhető, illetve melléképület (lásd 

fogalommagyarázat) építhető.  

 

BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY 

6. § 

 

/1/
30

 A település területén az egyes építési övezetekben a telkek beépítési módja az alábbi: 

O oldalhatáron álló 

SZ szabadon álló, 

Z zártsorú, 

I ikres. 

 

/2/ Oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala: 

a) észak-nyugati telekhatár, vagy az észak-keleti telekhatár az utcában kialakult 

állapotnak megfelelően. 

                                                           
28 Hatályát vesztette a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
29 Hatályát vesztette a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
30 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 



b) a már túlnyomó részben beépített telektömbben (lásd fogalommagyarázat) 

kialakult telekhatár 

/3/ Zártsorú beépítés esetén az építési helyek mindkét telekhatára közös. 

/4/ Egyes beépítési módok esetében alkalmazható épület elhelyezés az 1 számú 

függelékben foglaltak szerint lehetséges. 

/5/ Saroktelek beépítési módja: 

a) szabadon álló beépítési mód esetén: szabadon álló,  

b) zártsorú, oldalhatáron álló beépítés esetén– az utcakép egységessége, a 

településszerkezet megőrzése érdekében – a telket szabadon állóként is be 

lehet építeni, 

 úgy, hogy a csatlakozó utcák építési vonalához (lásd fogalommagyarázat) igazodjon. 

/6/
31

,
32

 Az előkert  

a) túlnyomórészt beépített telektömb esetén a tömb érintett utcaszakaszán kialakult 

állapothoz igazodó kell, legyen. A főrendeltetésű épület utca felöli homlokvonala 

az építési hely előkert felöli határától maximum 5 méterrel hátrább helyezhető el 

az építési helyen belül. 

b) új építés esetén legalább 5 méter 

 

/7/ Amennyiben az utcában jellemző előkert méret nem állapítható meg, úgy az előkert 

mérete 5,0 m, s az épület helye az így kijelölhető építési helyen belül szabadon 

megválasztható. 

/8/ Az oldalkert és hátsókert: 

a) az OTÉK szerinti, ha a Szabályozási terv másként nem jelöli. 

 

/9/
33

 Ahol a szabályozási terv, építési helyet jelöl, ott azt kell alkalmazni 

 

ii. fejezet 

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ 

ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE 

 

HELYI VÉDELEM 

7.§. 

 

/1/ A településen a 2. számú melléklet szerinti épületek, építmények részesülnek helyi 

védelemben. 

/2/ Helyi védett épület törlése és felvétele, illetve a helyi értékvédelmi terület 

határvonalának módosítása e rendelet 2.§ /2/ bekezdése alapján a rendelet módosítása 

nélkül is elvégezhető.  

/3/ A helyi védett épületek (bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró 

csere, tető felújítás, tetőtér beépítés…stb) során az eredeti épület anyaghasználatát, 

léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások 

engedélyezhetők. Az épületeken, építményeken végzett bármilyen építési munka esetén 

az örökségvédelmi hatástanulmány iránymutatásai szerint kell eljárni. 

/4/ Helyi védett épület bontása csak indokolt esetben – életveszély-elhárítás – lehetséges, 

bontás előtt a helyi védett ingatlant a 7.§ /2/bekezdése és a 2.§ /3/ bekezdése előírásait 

figyelembe véve törölni kell a védett épületek listájáról. 

                                                           
31 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 6.§.   
32 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
33 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 



/5/ Helyi védett épület bontása indokoltságának megállapításához a bontási engedélyhez 

építészeti szakvélemény csatolása szükséges.  

/6/ Helyi védett épület telkén új kerítés vagy kapu építése esetén csak kovácsoltvas vagy fa 

szerkezetű kerítés, kapu engedélyezhető. 

/7/ A településen a Szabályozási terven jelölt területek részesülnek helyi védelemben. 

/8/ A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes 

településkép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg 

kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata 

védendő, az alkalmazott anyagokat, azok színét, felületképzését össze kell hangolni. 

 

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

8.§ 

 

/1/
34

,
35

 A településközpont vegyes és intézmény övezetben a szomszédos épületekhez történő 

illeszkedést biztosítani kell.  

/2/
36

 Az illeszkedés megítélésekor vizsgálni kell a 

- tetőidom, tetőgerinc formáját, irányát, hajlásszögét 

- a tetőhéjazat anyagát 

- a  nyílászárók formáját 

- az utcai homlokzatképzést 

/3/ Medgyesegyháza közigazgatási területén két vagy több szintes tetőterű épület nem 

létesíthető. 

/4/ Az épületek egyik homlokzati felületre számított építmény magasság sem haladhatja 

meg az övezetben előírt építménymagasság + 1,00 m-t. 

/5/
37

 A kerítések magassága nem haladhatja meg az  1,8 métert, csak fokozott vagyonvédelmi 

igény esetén a Medgyesegyháza Város Képviselő-Testülete egyedi döntése mellett 

engedélyezhető a nagyobb kerítésmagasság, de ekkor sem haladhatja meg a 2,2 métert. 

/6/
38

 A településközpont vegyes és intézmény övezetekben homlokzat felújításnak a 

közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie.  

/7/
39

 A település teljes területén az altalajban található duzzasztó agyaglencsék hatásának 

kikerülésére csak vasalt alap és vasbeton lábazat építhető, amennyiben az épület 

sávalappal készül. 

RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

9.§ 

 

/1/ Medgyesegyháza régészeti területeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, az egyes területek a 

Szabályozási terven pontosan lehatároltak. 

/2/ A régészeti érdekeltségű területen, a Szabályozási terven jelölt kiterjedésben a 

vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.  

/3/
40

  

/4/-/7/
41

  

 

                                                           
34 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 7.§.   
35 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
36 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 7.§.   
37 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 7.§.   
38 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
39 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
40 Hatályát vesztette a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
41 A (4), (5), (6), (7) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan: 

2010. január 27-től.  



REKLÁM, HIRDETŐTÁBLA 

10. § 

 

/1/ Medgyesegyháza teljes területén 2 m
2
 meghaladó méretű cégér(ek), reklámhordozó(k) 

és hirdetőtáblá(k) reklámfelirat és fényreklám csak építési engedély alapján létesíthető. 

Kivételt képeznek ez alól a kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátok, hirdetmények, 

melyek az arra állandósított és engedélyezett hirdető-berendezéseken helyezhetők el.  

/2/ A hatósági engedély iránti kérelemhez csatolni kell
42

: 

a) a környezetet is bemutató helyszíni fotót 

b) a tervezett reklám illetve hirdetőtábla színes grafikai tervét 

c) a tervezett reklám illetve hirdetőtábla, cégér elhelyezését bemutató 

látványtervet. 

 

KÖZTERÜLETEK, KÖZTEREK KIALAKÍTÁSA 

11. §. 

 

/1/ Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen, köztéren (továbbiakban: 

közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű és 

gyalogos közlekedést. 

/2/ Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhető el, ha 

a) a közterületen kívüli építmények előírásosan megközelíthetők 

b) a gyalogossáv minimum 1,5 méter szélességét nem csökkenti 

c) a felszíni vizek lefolyását, elvezetését nem akadályozza 

d) a közműlétesítmények építését, karbantartását nem akadályozza 

e) a járművezetők kilátását és a közutak forgalmát nem veszélyezteti. 

/3/ Közterületen pavilon, árusító fülke, önálló építmények, köztárgyak (óra, zászlórúd, 

szobor) csak építési hatósági engedély alapján helyezhető el. 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE 

12.§
43

 

 

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 

13.§. 

 

/1/ A gyep, erdő és nádas területeket érintő művelési ágváltoztatási, telekalakítási és építési 

engedélyezési eljárásba hatóságként vagy szakhatóságként be kell vonni a területileg 

illetékes természetvédelmi szakhatóságot erdő területek esetében, emellett az erdészeti 

hatóságot is.  

/2/ A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai, természeti 

értékek), a tájra jellemző természeti rendszerek és egyedi tájértékek megóvását. Ennek 

megfelelően a település területén a táj jellegét, esztétikai, természeti értékeit 

veszélyeztető, károsító tevékenység folytatására alkalmas építményt elhelyezni tilos. 

/3/ Az ökológiai hálózaton, Natura 2000 területen, természeti területen, tájképvédelmi 

területen belül épület, építmény még kivételes esetben sem helyezhető el. 

/4/ A településkép, a település zöldfelületi rendszerének és növényállományának megóvása 

érdekében a település beépítésre szánt területein és közcélú zöldfelületein (parkok, 

erdők, fasorok) élő fát kivágni csak fakivágási engedély alapján szabad.  
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 a 45/1997. KTM rendeletben foglaltakon túlmenően 
43 Hatályát vesztette a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 



/5/ A kivágott fákat pótolni kell, a pótlás mértéke meg kell egyezzen a kivágott fa 

törzsátmérőjével. 

/6/ Külterületen, beépítésre nem szánt területen, a szerkezeti jelentőségű utak, vízfolyások 

mellé fasorokat kell telepíteni, illetve a meglévő fasorokat, galéria növényzetet fel kell 

újítani.  

/7/ A közterületek, közparkok fásításánál, út menti fasorok telepítésénél elsősorban lombos, 

a tájra jellemző, honos fafajok telepítendők. A gyorsan öregedő, könnyen törő, illetve 

szemetelő vagy allergiakeltő fafajok telepítése tilos.  

/8/
44

 A közlekedési és közmű létesítmények telepítésekor, átépítésekor, a gazdaságos 

területhasználatra és a tájképi, esztétikai követelmények betartására kiemelt figyelmet 

kell fordítani 

/9/-/10/  

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK 

14.§. 

 

/1/ A településen található országos jelentőségű védett természeti értékek felsorolását a 4. 

sz. melléklet /1/ bekezdése tartalmazza.  

/2/ A Szabályozási terven feltüntetett kunhalom országos jelentőségű védett természeti 

emlék, ezért a hatályos természetvédelmi törvény és rendeletei vonatkoznak kezelésére. 

/3/
45

 A kunhalmok 30 m-es körzetén belül, annak állapotát, fennmaradását veszélyeztető 

tereprendezési tevékenységet folytatni tilos. 

/4/
46

  

 

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK 

15.§. 

 

/1/ A településen a helyi jelentőségű, e rendelettel védetté nyilvánított természeti értékeket, 

a Szabályozási terv, tételes felsorolásukat a 4. számú melléklet /2/ bekezdése 

tartalmazza. 

/2/ A helyi védelem alatt álló természeti értékeket meg kell őrizni, rendszeres gondozásuk, 

fenntartásuk, dendrológiai- kertészeti szakvélemény (lásd fogalommagyarázat) előírásai, 

illetve szakértő közreműködésével lehetséges. Gondozásuk a tulajdonos, illetve a kezelő 

kötelessége. 

/3/ A helyi védelem alatt álló fa kivágása csak szakvéleménnyel alátámasztva, engedély 

alapján lehetséges, egyéb esetekben fát kivágni nem szabad. A védelemről az ingatlan 

tulajdonosát értesíteni kell. 

/4/ A fák kivágása akkor engedélyezhető, ha azt  

a) a fák egészségi állapota,  

b) balesetveszély elhárítás, 

c) vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik. 

/5/ A kivágást követő egy éven belül, a helyi jelentőségű védett természeti érték helyén, a 

természeti emlék, a jogszabály szerinti fapótlási kötelezettség  szerint kétszeres 

mennyiségben, azonos fafajjal és fajtával pótlandó. 

/6/ A védelem alatt álló fák lombkorona vetületétől számított 3 méteres védőtávolságon 

belül nem helyezhető el épület és a gyökérzónát károsító építmény.  

 

                                                           
44 A korábbi (8) és (10) bekezdéseket hatályon kívül helyezte, és a (9) bekezdést (8) bekezdéssé számozta át a 
2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 9.§.   
45 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 5.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
46 Hatályon kívül helyezte a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 10.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 



KÖRNYEZETVÉDELEM 

16.§ 

 

/1/ Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 

b) megelőzze a környezetszennyezést, 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

/2/ A védőterületen (védőövezet, védősáv területén) belül épület, építmény csak az illetékes 

szakhatóság(ok) hozzájárulásával létesíthető. A beépíthetőség feltételeit az építésügyi 

hatóság állapítja meg a káros hatás mértéke, a helyi adottságok és az illetékes 

szakhatóságok véleménye alapján. A káros hatású tevékenység nem közelítheti meg a 

már kialakult más rendeltetésű övezeteket a védőtávolságnál jobban. 

/3/ Új funkció létesítése esetén, ha az a létesítmény az érvényes jogszabályok szerint 

hatásvizsgálat köteles, akkor a hatásvizsgálatot el kell végezni, legkésőbb az építési 

engedély iránti kérelem beadásáig. 

/4/ A gazdasági-, különleges-, közlekedési- és közműterület övezeteinek területén új 

építmény létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek a telek határán 

teljesülniük kell. 

/5/ A területen a 20 férőhelyet elérő parkolókat csak szilárd burkolattal lehet kiépíteni. A 10 

férőhelyet elérő parkolók felszíni csapadékvizének elvezetéséhez hordalék-, olaj- és 

iszapfogó beépítése szükséges. 

/6/ A rombolt és szennyezett felszínű területeket, a közegészségügyi és környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelően, rekultivációs terv (lásd fogalommagyarázat) alapján 

kell helyreállítani és elsősorban zöldfelületként újrahasznosítani. 

/7/
47

 Állattartó épületek elhelyezése az önkormányzat állattartásáról szóló rendeletének 

figyelembevételével történhet.  

 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

17. § 

 

/1/ A település területét érinti a regionális rendszert tápláló kutak hidrogeológiai 

védőidomának ’B’ és ’C’ védőzónája. A védőzóna területén folytatható 

tevékenységeket e rendelet 5 sz. melléklete tartalmazza
48

. 

/2/ A hidrogeológiai védőidom ’B’ zónájában: 

a) csak a vízügyi felügyelet, növényegészségügyi és talajvédelmi hatóság, 

valamint a környezetvédelmi hatóság által alkalmasnak tartott 

növénytermesztési technológia folytatható. 

b) önellátást szolgáló állattartás korlátozás nélkül megengedett 

c) árutermelő állattartás során a trágyalét vízzáró tartályban kell gyűjteni. és 

ellenőrzött módon a hidrogeológiai védőidom területén kívül lehet 

felhasználni. 

d) a szennyvizek szikkasztását azonnali hatállyal fel kell számolni. 

/3/ A hidrogeológiai védőidom ’C’ zónájában növénytermesztés megkötések nélkül 

folytatható, azonban: 

a) önellátást szolgáló állattartás korlátozás nélkül megengedett 

                                                           
47 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 11.§. 
48 a 123/1997 (VIII.18) Korm. rendelet alapján 



b) árutermelő állattartás során a trágyalét vízzáró tartályban kell gyűjteni. és 

ellenőrzött módon a hidrogeológiai védőidom területén kívül lehet 

felhasználni. 

c) a szennyvizek szikkasztását azonnali hatállyal fel kell számolni. 

/4/ A beépítésre szánt területeken új létesítmények kizárólag abban az esetben létesíthetők, 

ha a keletkező szennyvizek törvényben előírt módon történő kezelése megoldott és 

biztosított. Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába nem 

vezethetők, oda kizárólag a vonatkozó jogszabálynak
49

 megfelelő szennyvizek 

vezethetők.  

/5/ A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A felszíni vizek körzetében nem 

folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, illetve a felszín alatti vizek, 

illetve a talaj állapotát szennyezik.  

/6/ A felszíni és felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében, veszélyes hulladékot, 

növényvédőszert, műtrágyát, útsózási anyagot kizárólag engedélyezett, 

szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű , zárt tárolóedényben lehet elhelyezni. 

/7/ Állattartó épület felszíni vizek part élétől számított 200 méteren belül nem létesíthető.  

/8/ Kisvízfolyások, árkok rendszeres karbantartásáról, medrük tisztításáról a tulajdonosnak 

folyamatosan gondoskodni kell. Rendszeres karbantartás elmulasztása esetén az 

Önkormányzat köteles a tisztítást elvégezni, melynek költsége a terület tulajdonosát 

terheli. 

/9/ A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a parti sáv természetközeli 

ökoszisztémáinak (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) védelmét vízgazdálkodási 

övezet keretein belül kell biztosítani.  

 

A LEVEGŐ VÉDELME 

18. § 

 

/1/ A településre az általánosan érvényes levegőtisztaság-védelmi értékek vonatkoznak.  

/2/ A területen csak olyan létesítmények, technológia helyezhetők el, amelyek ezen 

előírásokat kielégítik. A területre érvényes levegőminőségi és a légszennyező anyagok 

kibocsátási határértékeit a hatályos országos jogszabályok szerint kell figyelembe venni. 

/3/
50

   

/4/ Lakóterületen állattartó építmények élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó 

létesítményektől, továbbá iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmények és 

gyógyszertár telekhatárától számított 50 méter védőtávolságon belül nem építhető. 

 

A TERMŐFÖLD VÉDELME 

19. § 

 

/1/
51

  

/2/ Talajmozgatással járó tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a 

termőföld védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell, 

melynek engedélyezése és ellenőrzése az építési és talajvédelmi hatóság feladata. 

/3/   

/4/ Építés előkészítési munkák, tereprendezés során használható, minőség-tanúsítvány 

nélküli töltőanyag nem építhető be. 

                                                           
49 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I. rész 
50 Hatályon kívül helyezte a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 12.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 
51 Az (1), (3), (8), (9), (10) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 13.§. 

Hatálytalan 2010. január 27-től. 



/5/ Kommunális szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön 

történő elhelyezése tilos.  

/6/ Mezőgazdasági rendeltetésű terület szennyvízzel történő öntözése a közigazgatási 

területen nem engedélyezhető.  

/7/ A település területén tilos a szennyvizeket közvetlenül a talajba juttatni. 

/8/-/10/  

 

HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS 

20. § 

 

/1/ A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetve más 

módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 

ártalmatlanításáról gondoskodni. 

/2/ A hulladék gyűjtése, tárolása, csak a környezet veszélyeztetését kizáró módon, zárt 

térben vagy zárt gyűjtőedényben történhet. 

/3/ A település területén tilos közterületen építési vagy egyéb kommunális hulladék 

elhelyezése. Magánterületen történő végleges elhelyezés csak a hatóságok engedélyével 

történhet. 

/4/ A település területén új hulladéklerakó, vagy hulladékártalmatlanító nem létesíthető. 

/5/ Szilárd vagy folyékony hulladék a település közigazgatási területére más területekről 

nem hozható be, tárolás illetve ártalmatlanítás céljából, kivéve újrahasznosítás esetén. 

/6/ A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy 

folytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék 

környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

/7/ A veszélyes hulladék átmeneti tárolása, a vonatkozó jogszabályok szerint, a talaj, a 

talajvíz, illetve a levegő szennyezése nélkül, zárt térben történhet. 

/8/ Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely, kommunális hulladéklerakó 

telep, hígtrágyás technológiájú állattartó telep a település igazgatási területén nem 

létesíthető. 

/9/ A hulladékot a hasznosítás elősegítése érdekében a hasznosítási, technológiai, gazdasági 

lehetőségeknek megfelelően elkülönítve kell gyűjteni. 

/10/ Az illegális hulladéklerakók felszámolandók, területük rekultiválandó.  

/11/ Az állattartásból keletkezett hulladékokat kivételes gondossággal kell kezelni, hogy a 

környezetre semminemű káros hatással ne legyen. Az esetlegesen keletkező veszélyes 

hulladékok elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. 

/12/ Állati tetemek elszállítását és megsemmisítését csak az erre a célra szakosodott és 

engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. 

/13/ A település közigazgatási területén dögkút, dögtemető nem létesíthető. Dögkonténer a 

belterület határától legalább 500,0 m-es védőtávolság biztosításával létesíthető. 

/14/ A jelenleg még csatornázatlan szakaszokon a csatornahálózat kiépüléséig csak zárt 

szennyvíztároló létesítése engedélyezhető. 

/15/ A szennyvízcsatorna kiépülését követően kötelezni kell az ingatlantulajdonosokat a 

rákötésre. A meglévő zárt gyűjtőket és az egyedi szennyvízkezelési megoldásokat a 

szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakoztatása után fel kell számolni. 

 

A ZAJ ELLENI VÉDELEM 

21. § 

 



/1/ A közlekedésből származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmények 

környezetében
52

 a lakóterületre meghatározott határértéket nem haladhatja meg.  

/2/ A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően 

biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy 

kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra 

kerüljenek.
53

  

/3/ Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, 

technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon 

szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy a keletkező zaj a területre, illetve rezgés a 

létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg. 

/4/ A zaj- és rezgésvédelmi övezeti előírások megtartásáról az építési engedély kérelmében 

a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. 

 

III. FEJEZET 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

22. §. 

 

/1/ Medgyesegyháza területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános 

jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási 

egységekbe sorolandók: 

a) Kisvárosias lakóterület     (Lki) 

b) Kertvárosias lakóterület     (Lke) 

c) Falusias lakóterület     (Lf) 

d) Településközpont vegyes terület   (Vt) 

e) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  (Gksz) 

f) Ipari gazdasági terület     (Gip) 

g) Különleges területek  

- sportterület      (K-sp) 

- temető, kegyeleti park    (K-t, K-kgy) 

- vasúti terület      (K-vá) 

- múzeumi bemutató terület    (K-bá) 

- szennyvíztisztító területe    (K-szt) 

 

KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

23.§ 

 

/1/
54

 Az OTÉK szerint elhelyezhető épületek közül nem helyezhető el:  

- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 

- közösségi szórakoztató 

- szállás jellegű 

- igazgatási  

rendeltetést is tartalmazó épület  

 

Az övezet telkén garázs épület és melléképítmények (kivéve építménynek minősülő 

                                                           
52 a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben 
53 Zajvédelmi szempontból – a közlekedésből származó – megengedett A-hangnyomásszint a települési utak 

mentén nappal 55dB, éjjel 45 dB, egyéb lakóterületeken 50/40 dB. 
54 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 



kirakatszekrény, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állat ól, állatkifutó, trágyatároló, 

komposztáló, siló, ömlesztett anyag – folyadék – és gáztároló) is elhelyezhetőek.  

 

/2/
55

 A kisvárosias lakóterület építési övezetében betartandó telekalakítási és beépítési 

előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni.  

 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 

övezeti 

jele 

Beépítés 

módja 

Kialakítható 

legkisebb 

területe 

 (m²) 

 Legnagyobb 

beépíthetősége 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

Lki1 SZ 2000  40 12,0 40 1,5 

 

/3/
56

 A területen több épület is elhelyezhető 

/4/
57

     Az építési hely lehatárolása a következő  

- előkert 5,0 méter 

- oldalkert 5,0 méter 

- hátsókert 5,0 méter 

 

/5/
58

 A lakóterületen az övezeti határ kivételével kerítés nem helyezhető el.  

 

/6/
59

 A terület teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a tűz- és 

robbanásveszélyesek kivételével elhelyezhető.  

/7/
60

 Az övezetben a meglévő lapos tetős épületekre magas tető építhető és a tetőtér 

beépíthető.  

/8/
61

  

/9/
62

  

/10/
63

   

/11/
64

  

/12/
65

  

/13/
66

  

/14/
67

  

 

 

                                                           
55 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
56 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
57 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
58 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
59 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
60 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
61 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
62 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
63 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
64 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
65 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
66 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
67 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 6.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 



KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

24. § 

 

/1/
68

 A területen az OTÉK szerint megengedett épületek helyezhetők el, valamint a terület 

rendeltetés szerinti használatát nem zavaró gazdasági építmény, járműtároló, 

háztartással kapcsolatos tárolóépület.  

 

/2/
69

 A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni. 

 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 

övezeti 

jele 

Beépítés 

módja 

Kialakíthat

ó legkisebb 

területe 

 (m²) 

Kialakít

ható 

legkiseb

b 

telekszél

esség 

Legnagyobb 

beépíthetősége 

(%) 

Legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

Lke1 O 700 14 30 4,5 50 0,6 

 

 

/3/
70

 Az építési hely lehatárolása 

előkert 0,0 méter 

oldalkert 4,0 méter 

hátsókert 6,0 méter 

 

 

/4/
71

 A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a tűz- és 

robbanásveszélyesek kivételével létesíthető.  

 

/5/
72

 Állattartó épület csak saját szükséglet céljára zárt trágyatárolóval (sertésól maximum 

6,0 m
2
, baromfiól 6,0 m

2
) létesíthető.  

 

/6/
73

 Melléképítmények közül nem helyezhető el húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, siló, 

ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

/7/
74

  

/8/
75

  

/9/
76

   

/10/
77

,
78
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73 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
74 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
75 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
76 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
77 Hatályon kívül helyezte a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 15.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 



/11/
79

,
80

   

/12/
81

,
82

  

/13/
83

  

 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET 

25. § 

 

/1/
84

 A falusias lakóterület övezeteiben nem helyezhető el közösségi szórakoztató funkciót 

tartalmazó épület.  

/2/
85

 A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokat betartandó telekalakítási és 

beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni.  

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 

övezeti 

jele 

Beépít

és 

módja 

Kialakítha

tó 

legkisebb 

területe 

 (m²) 

Kialakítható 

legkisebb 

telekszélesség

e (m) 

Legnagyobb 

megengedhet

ő 

beépítettsége 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

Lf1 O 700 14 30 4,5 40 0,5 

Lf2 O 1000 14 30 4,5 50 0,5 

Lf3 O 1400 14 30 4,5 50 0,5 

Lf4 O 2000 18 30 4,5 50 0,5 

Lf5 I 700 14 30 4,5 40 0,5 

/3/
86

 A legnagyobb beépítettség értéke a már kialakult 600-700 m2 nagyságú telkeknél 40 % 

lehet, a 600 m2-nél kisebb telkeknél 50 % lehet a táblázatban szereplő értékektől 

eltérően.  

 

/4/
87

 Az építési hely lehatárolása 

előkert 0,0 méter 

oldalkert 4,0 méter 

hátsókert 6,0 méter 

 

/5/
88

 A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a tűz- és  

            robbanásveszélyesek kivételével létesíthető.  

 

/6/
89

 Az övezetekbenn a felszín alatti vízbázis hidrogeológiai „A” védőövezetén belül  

önellátást (saját szükséglet) meghaladó állattartást szolgáló épületek, építmények 

                                                                                                                                                                                     
78 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
79 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
80 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
81 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ök. rendelet 15.§. 
82 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
83 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 7.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
84 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
85 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
86 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
87 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
88 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
89 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 



létesítése tilos, „B” védőövezeten belül környezeti hatásvizsgálat eredményétől  

függően létesíthető. A helyi vízbázis védőterületén kívül állattartó épület létesíthető. 

/7/
90

 

/8/
91

   

/9/
92

  

/10/
93

   

/11/
94

,
95

  

/12/
96

  

/13/
97

  

/14/
98

   

TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET 

26. §. 

 

/1/
99

 A településközpont területén az OTÉK 16. §. szerinti funkcók önálló épületben, vagy 

több funkció egy épületben is elhelyezhető.   

 

/2/
100

 Melléképítmények közül nem helyezhető el:  

 húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 

 állat ól, állat kifutó 

 trágyatároló, komposztáló 

 siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló 

 

/3/
101

 A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni.  

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 

övezeti 

jele 

Beépít

és 

módja 

Kialakítha

tó 

legkisebb 

területe 

 (m²) 

Kialakítható 

legkisebb 

telekszélesség

e (m) 

Legnagyobb 

megengedhet

ő 

beépítettsége 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

Vt1 SZ 1500 24 60 6,5 30 1,0 

Vt2 O 2000 24 40 4,5 40 1,0 

Vt3 O 1000 18 40 4,5 40 1,0 

Vt4 Z 2000 18 40 7,5 40 1,0 

Vt5 Z 2000 30 60 6,5 20 1,0 

Vt6 Z 550 14 60 6,5 20 1,0 

                                                           
90 Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 17.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 
91 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
92 Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 17.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 
93 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
94 Módosította a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 18.§. 
95 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
96 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
97 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
98 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 8.§. Hatálytalan 2020. március 18-tól. 
99 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
100 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
101 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 



Vt7 Z 1500 18 80 7,5 20 1,0 

 

/4/
102

 Az építési hely lehatárolása 

előkert 0,0 méter 

hátsókert 6,0 méter 

oldalkert szabadon álló és oldalhatáron álló beépítésnél 4,0 méter 

 

/5/
103

 A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a tűz- és 

robbanásveszélyesek kivételével létesíthető.  

/6/
104

 Az építési övezetek területén templom építése esetén a megengedhető legnagyobb 

építménymagasság túlléphető. 

/7/
105

,
106

  

/8/
107

,
108

  

/9/
109

  

/10/
110

,
111

  

 

INTÉZMÉNY TERÜLET 

26/A. §
112

. 

 

/1/ A területen az OTÉK 17. § szerinti funkciót tartalmazó épületek helyezhetők el, kivéve 

 

- kereskedelmi, szolgáltató, szállás 

- közösségi szórakoztató 

funkciók. Lakás csak a tulajdonos, használó- és személyzet számára alakítható ki.  

 

/2/ Melléképítmények közül nem helyezhető el:  

 húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 

 állat ól, állat kifutó 

 trágyatároló, komposztáló 

 siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló 

 

/3/ Az intézmény terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 

beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni.  

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

                                                           
102 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
103 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
104 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
105 Módosította a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 19.§. 
106 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
107 Módosította a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 20.§. 
108 108 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
109 109 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
110 Módosította a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 21.§. 
111 111 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 10.§. Hatálytalan: 2020. március 18-tól. 
112 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 11.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 



Építési 

övezeti 

jele 

Beépít

és 

módja 

Kialakítha

tó 

legkisebb 

területe 

 (m²) 

Kialakítható 

legkisebb 

telekszélesség

e (m) 

Legnagyobb 

megengedhet

ő 

beépítettsége 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

Vi1 Z 2000 30 60 7,5 20 1,5 

Vi2 O 2000 40 40 7,5 50 1,5 

Vi3 O 2000 25 40 6,5 50 1,5 

/4/ Az építési hely lehatárolása 

előkert 0,0 méter 

hátsókert 3,0 méter 

oldalkert szabadon álló és oldalhatáron álló beépítés esetén 6,0 méter 

 

/5/ A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a tűz- és  

            robbanásveszélyesek kivételével létesíthető.  

 

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 

27. §
113

. 

 

/1/ A Szabályozási terven Gksz jellel szabályozott terület-felhasználási egység. A terület 

elsősorban nem jelentős zavarású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Nem helyezhető el parkolóház. 

/2/
114,115

 A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azok 

betartandó előírásokat a következő táblázatok szerint kell meghatározni. 

 

A z  é p í t é s i  t e l e k  Az építési hely 

lehatárolása  

Építési 

övezet 

jele 

Beépítés 

módja 

Kialakíth

ató 

legkiseb

b 

területe 

m
2
 

Kialakíthat

ó legkisebb 

telek  

szélessége 

m 

Legnagyo

bb 

megenged

ett 

beépítettsé

ge 

% 

Legnagyob

b építmény-

magasság 

m 

Minimális 

zöldfelületi 

arány 

% 

 
Előkert 

mérete 

Oldalker

t mérete 

Hátsóke

rt 

Gksz-1 0 2000 20 40 6,5 20  5 5 6 

Gksz-2 SZ 2000  30 20 40 6,5 20  5 3 6 

Gksz-3 0 2000 20 60 6,5 20  0 5 6 

Gszk-4 SZ 2000 20 50 6,5 30  5 3  6 

Gksz-5 SZ 700 - 60 6,5 20 0 0 3 0 

A GKSZ-1 és GKSZ-2 övezetekben a megengedett beépítettség új beruházás esetén 60 %-ig 

növelhető 

O = oldalhatáron álló beépítés  

SZ = szabadon álló beépítés 

 

                                                           
113 Módosította a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
114 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 9.§. Hatályos: 2020. március 18-tól.  
115 Módosította a 14/2020. XII.9.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 



/3/ Az építési övezet  

a. Belterületen lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó építési telkei – a 4. § (15), 

(16), (17) bekezdések figyelembevételével – teljes közművesítettség, 

b. Belterülethez közvetlenül nem kapcsolódó építési telkei részleges közművesítettség 

esetén építhetők be.  

 

/4/ Ha az alkalmazott technológia nagyobb építménymagasságot követel meg az építési övezetre 

előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság túlléphető. Az így alkalmazható 

legnagyobb építménymagasság 25 méter 

 

/5/ Új épület építési engedélyében, ahol a szabályozási terven beültetési kötelezettség szerepel 

– a beültetési kötelezettség teljesítését elő kell írni. 

 

/6/ Az övezetekben folytatott tevékenységből a környező lakóterület beépíthető részén a 

lakóépületekre előírt környezetterhelési határérték betartása szükséges.” 

 

IPARI GAZDASÁGI TERÜLET 

28.§ 

 

/1/ Ipari gazdasági terület, a Szabályozási terven Gip jellel szabályozott területfelhasználási 

egység, mely olyan gazdasági tevékenységű célú épületek elhelyezésére szolgál, 

amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el. 

/2/
116

   Az ipari gazdasági terület az építmények elhelyezhetősége és használata szerint az 

alábbi területekre osztható: 

 a.) Jelentős mértékű zavaró hatású terület  

  aa) ipari 

  ab) agráripari 

  ac) energiagazdálkodási 

      b.) Egyéb ipari terület 

 

IPARI GAZDASÁGI TERÜLET – AGRÁRIPARI TERÜLET 

29. §. 

 

/1/ Az ipari gazdasági terület agráripari terület, a Szabályozási terven Gip-a jellel 

szabályozott építési övezet, mely elsősorban a nagyüzemi állattartást szolgáló állattartó 

majorok, valamint egyéb jelentős környezeti hatással járó mezőgazdasági üzemi 

létesítmények elhelyezésére szolgál. 

/2/ Ipari gazdasági terület agráripari területen az OTÉK
117

 alapján önálló épületként 

elhelyezhető: 

a) nagyüzemi állattartó épület és kiszolgáló épületei; 

a) egyéb mezőgazdasági üzemi létesítmények; 

b) 118
egyéb ipari létesítmény, mely az állattartásra nincs káros hatással. 

/3/ Ipari gazdasági terület agráripari területen kivételesen elhelyezhető: 

a) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló szociális épület;  

b) igazgatási és egyéb irodaépület. 

/4/ Ipari gazdasági terület agráripari területen kivételesen sem helyezhető el: 

                                                           
116 Módosította a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
117 20.§ 
118 Módosította a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 24.§. 



a)
119

   

b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások; 

 

/5/
120

  Az ipari gazdasági terület agráripari terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 

meghatározni: 

 

 A B C D E F G H 

1 A z  é p í t é s i  t e l e k  

2 

Építési 

övezet jele 

Beépítés 

módja 

Kialakíthat

ó legkisebb 

területe 

m
2
 

Kialakítható 

legkisebb 

telek  

szélessége 

m 

Legnagyobb 

megengedhet

ő 

beépítettsége 

% 

Legnagyobb 

építmény-

magasság 

m 

Minimál

is 

zöldfelül

eti 

arány 

% 

Megenged

ett 

legnagyob

b 

szintterüle

t sűrűség 

3 Gip-1 SZ 3000 60 30 7,5 40 0,8 

4 Gip-2 SZ 10000 80 30 7,5 40 0,8 

SZ szabadon álló beépítés 

/6/ Az építési övezet: 

a) belterülethez közvetlenül kapcsolódó építési telkei - a 4. § (15, 16, 17) bekezdések 

figyelembevételével - teljes közművesítettség  

b) belterülethez közvetlenül nem kapcsolódó építési telkei részleges 

közművesítettség 

esetén építhetők be,. 

/7/ Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető. 

/8/
121

 Ha az alkalmazott technológia nagyobb építménymagasságot követel meg az övezetben 

előírt legnagyobb építménymagasság túlléphető. 

/9/ Az építési övezet területén új épület elhelyezésének építési engedélyezési eljárását az 

4.§ (10) bekezdésekben foglaltak szerinti elvi építési engedélyezési eljárás kell, hogy 

megelőzze. 

/10/ Az újonnan beépítésre kijelölt ipari gazdasági terület agráripari területeken 

telekalakítási-, valamint építési engedélyt kiadni csak Szabályozási terv alapján lehet.  

/11/ A Szabályozási terv elkészítéséig a területet az 57.§. /2/ bekezdés szerint változtatási 

tilalom terheli. 

/12/ Ipari gazdasági terület agráripari területen épület csak a telekhatártól 10 m-re helyezhető 

el. 

/13/ Az építési övezetben a teljes telekméret minden 200 m
2
-e után 1 db lombhullató fa 

ültetendő, min. 16/18-as törzskörmérettel. A fákat a használatbavételi engedély 

kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavételi engedély ennek meglétekor adható ki. 

/14/ Az övezetben a minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatár mellett min. 10 m-es 

sávban többszintű növényzet (gyep-,fa- és cserjeszint) telepítése kötelező. 

 

 

Ipari terület
122,123

 

                                                           
119 Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 25.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 
120 Módosította a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 5.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
121 Módosította a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 26.§. 



29/A. § 

(1) A területen elhelyezhető minden ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási 

építmény tevékenység céljára szolgáló épület és a tevékenységhez kapcsolódó épület. 

(2) Az ipari terület építési övezetére vonatkozó előírásokat a következő táblázatok 

határozzák meg: 

 

 A B C D E F G H I J K 

1 A z  é p í t é s i  t e l e k  Az építési hely 

lehatárolása  

2 

Építési 

övezet 

jele 

Beépítés 

módja 

Kialakíthat

ó 

legkisebb 

területe 
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3 
Gip-3 

SZ 3000 30 50  

 

9,0 20 1,2 5 5 6 

SZ = szabadon álló beépítés 

(3) Az építési övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén építhetők be. 

Saját vízműről történő vízellátás lehetséges. 

 

(4) Ha az alkalmazott technológia nagyobb építménymagasságot követel meg az építési 

övezetre előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság túlléphető. Az így 

alkalmazható legnagyobb építménymagasság 25 méter. 

 

Az övezetekben folytatott tevékenységből a környező lakóterület beépíthető részén a 

lakóépületekre előírt környezetterhelési határérték betartása szükséges. 

 

IPARI GAZDASÁGI TERÜLET – ENERGIASZOLGÁLTATÁSI TERÜLET 

30. §. 

 

/1/ Az ipari gazdasági terület energiaszolgáltatási terület, a Szabályozási terven Gip-e jellel 

szabályozott építési övezet, mely elsősorban az energiaszolgáltatás építményeinek 

elhelyezésére szolgál. 

/2/ Ipari gazdasági terület energiaszolgáltatási területen az OTÉK
124

 alapján önálló 

épületként elhelyezhető: 

biomassza tüzelésű üzem üzemeltetéséhez szükséges építmények. 

/3/ Ipari gazdasági terület energiaszolgáltatási területen kivételesen sem helyezhető el: 

egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló lakások 

parkolóház és üzemanyagtöltő állomás. 

/4/
125

 Az energiaszolgáltatási terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

                                                                                                                                                                                     
122 Az alcímet és a 29/A.§.-t beiktatta a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 6.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
123 Módosította a 14/2020. (XII.9.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 
124 20.§ 
125 Módosította a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 7.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
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3 Gip-e SZ 2 HA 40 30  40  150  1,0 

 SZ = szabadon álló beépítés 
/5/ Az építési övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén építhetők be. 

/6/ Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető. 

/7/ Az építési övezet területén a megengedhető legnagyobb szintszám F+3. 

/8/ Ha az alkalmazott technológia nagyobb építmény magasságot követel meg az építési 

övezetben előírt megengedhető maximális építménymagasság túlléphető. 

/9/ Ipari gazdasági terület energiaszolgáltatási területen az építési telek beépíthetőségét a 

4.§ /10/ bekezdésben foglaltaknak megfelelően, elvi építési engedélyezési eljárás 

keretében kell tisztázni.  

/10/ Ipari gazdasági terület energiaszolgáltatási területen épület csak a telekhatártól 10 m-re 

helyezhető el. 

/11/ Az építési övezet területén új épület csak előzetes környezetvédelmi hatástanulmány 

alapján létesíthető, mely kötelezettség alól kizárólag a környezetvédelmi hatóság 

előzetes állásfoglalása alapján mentesülhet a beruházó. 

/12/ A területen a teljes telekméret minden 200 m
2
-e után 1 db lombhullató fa ültetendő, 

min. 16/18-as törzs-körmérettel. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el 

kell ültetni, a használatbavételi engedély ennek meglétekor adható ki. 

 

Egyéb ipari terület
126

 

30/A. § 

 

(1) A területen elhelyezhető minden olyan ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási 

építmény, melyben folyó tevékenységből környező lakóterület beépíthető részén a 

lakóterületre előírt környezetterhelési határérték nem kerül túllépésre. 

 

(2) Az egyéb ipari terület építési övezetére vonatkozó előírásokat a következő táblázat 

előírásai szerint kell meghatározni. 
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126 Az alcímet és a 30/A.§-t beiktatta  a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 5.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-

től. 
 



m
2
 ge 

% 

% let 

sűrűség 

3 Gip-4 SZ 2000 20 50 6,5 25 1,2 0 5 10 

SZ = szabadon álló beépítés 

 

(3) Az építési övezet építési telkeit teljes közművesítettséggel kell ellátni. 

 

Építési engedélyben, ahol a szabályozási terven beültetési kötelezettség szerepel – a beültetési 

kötelezettség teljesítését elő kell írni 

 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

31. §. 

 

/1/ Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a 

környezetre gyakorolt káros hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük 

(zöldfelületi jellegük) miatt a következők: 

a) sportterület   (K-sp) 

b) temető, kegyeleti park terület  (K-t, K-kgy) 

c) vasúti terület   (K-vá) 

d) múzeumi bemutató terület   (K-b) 

e) szennyvíztisztítómű területe   (K-szt) 

f)
127

 szabadidő és testedző terület    (K-sz) 

 

/2/ Különleges területen önálló gépkocsitároló épület elhelyezése nem lehetséges. 

 

SPORTTERÜLETEK (K-SP) 

32.§. 

 

/1/ Különleges terület sportterület a Szabályozási terven K-sp jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, mely elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 

/2/ Különleges terület sportterületen kizárólag: 

sportépítmények; 

a) szabadtéri sportépítmények; 

b) sportépítmények kiszolgáló létesítményei; 

helyezhetők el. 

/3/ Különleges terület sportterületen lakóépület kivételesen sem helyezhető el. 

/4/ A különleges terület sportterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
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K-sp SZ 5000 40 10 4,5 60 0,15 

 

K kialakult állapot  

SZ szabadonálló beépítés 

 

/5/ Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a 4. § (15, 

16, 17) bekezdések figyelembevételével. 

/6/ Az építési övezet építési telkein több fő funkciójú épület építhető. 

/7/ Új sportterület létesítése esetén a tervezett funkciónak megfelelően a parkolást és a 

megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell. 

/8/ Az engedélyeztetésre benyújtott tervdokumentációnak kertészeti tervet is kell 

tartalmaznia. 

/9/ Sportcsarnok elhelyezése esetén az engedélyezési eljárás során utcakép tervet és 

látványtervet kell készíteni. 

/10/ Sportcsarnok építése esetén a megengedhető legnagyobb építménymagasság az építési 

övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 6 méterrel túlléphető. 

/11/ Legnagyobb beépítettségként K-val jelölt telek beépítettsége tovább nem növelhető. 

 

TEMETŐK, KEGYELETI PARK TERÜLETE 

33.§. 

 

/1/ Különleges terület temető terület a Szabályozási terven K-t, illetve K-kgy jellel 

szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban a temetkezés kegyeleti 

épületei, s azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál. 

/2/ A különleges terület temető terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
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sűrűség 

K-t SZ K K 5 4,5 80 0,15 

K-Kgy SZ K K 5 4,5 80 0,15 

 

K kialakult állapot  

SZ szabadonálló beépítés 

 

/3/ Az építési övezet építési telkei részleges közművesítettség esetén beépíthetők. 

/4/ Az építési övezet építési telkein több fő funkciójú épület építhető. 

/5/ A temetők körül min. 5 m széles háromszintű növénytakarás biztosítandó. 

/6/ A temető telkétől megtartandó védőtávolság 30m. A védőtávolságon belül új épület, 

építmény nem helyezhető el, állattartó tevékenység nem folytatható, vízkivételi hely 

nem létesíthető, valamint étkezési célra történő növénytermesztés, illetve a talaj 

állékonyságát befolyásoló tevékenység nem folytatható. Meglévő épület esetén az 

épület felújítható - amennyiben az építési övezet egyéb előírásait kielégíti – meglévő 

épület felújítható, korszerűsíthető, alapterülete bővíthető, tetőtere beépíthető, de új 

épület nem helyezhető el. 



/7/ Harangtorony, illetve harangláb építése esetén a megengedhető legnagyobb 

építménymagasság az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 3 

méterrel túlléphető. 

/8/ A kegyeleti park (lásd: fogalommagyarázat) területe nem szolgál temetkezési helyként, 

azonban az ott lévő síremlékek a távlatban is fenntartandók.  

 

MÚZEUMI BEMUTATÓ TERÜLET (K-B) 

34.§ 

 

/1/ A terület főként a település egyedi értékeinek megóvására, bemutatására elhelyezésére 

szolgál. 

/2/ A K-b bemutató övezetbe a bánkuti Baross emlékmúzeum (1859 hrsz) és környezete 

(1855, 1856/1 hrsz) kerül. 

/3/ Az övezet területén új épület nem építhető.  

/4/ A területen található emlékmúzeum épülete felújítható, de nem bővíthető. A terület úgy 

rendezendő, hogy a Baross emlékhely és környékének bemutatását biztosítsa.  

/5/ Az övezet területe helyi értékvédelmi terület, melyen új épület nem építhető és a 

természetes terepszint megváltoztatása kizárólag életveszély elhárítás céljából 

lehetséges. 

/6/ A különleges terület múzeumi bemutató terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 

meghatározni: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
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t 
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sűrűség 

K-b SZ K K K K 60 0,15 

 

K kialakult állapot  

SZ szabadonálló beépítés 

 

VASÚTÁLLOMÁS TERÜLET (K-VÁ) 

35.§ 

 

/1/ Különleges terület vasútállomás terület a Szabályozási terven K-vá jellel szabályozott 

területfelhasználási egység, mely elsősorban vasútállomás és egyéb, a vasút 

üzemelésével összefüggő gazdasági és intézményi funkciók elhelyezésére szolgál. 

/2/ Különleges terület vasútállomás területen kizárólag: 

a) vasútállomás épületei; 

b) a területet használók – utazóközönség - ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, 

szolgáltató létesítmények; 

c) vasútállomás gazdasági és irodai kiszolgáló létesítményei; 

d) szolgálati lakások.  

helyezhetők el. 

/3/ A különleges terület vasútállomás terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 

meghatározni: 



AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
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tó 
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t 
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sűrűség 

K-vá SZ K K 40 6,0 60 0,6 

 

K kialakult állapot  

SZ szabadonálló beépítés 

 

/4/ Az építési övezet építési telkei kizárólag teljes közművesítettség esetén építhetők be. 

/5/ Az építési övezet építési telkein több fő funkciójú épület építhető. 

/6/ Különleges terület vasútállomás területen legfeljebb 2 építményszintű épület helyezhető 

el. 

 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ TERÜLETE (K-SZT) 

36.§ 

/1/ Különleges terület szennyvíztisztítómű terület a Szabályozási terven K-szt jellel 

szabályozott területfelhasználási egység, mely kizárólag a szennyvízelhelyezés és 

tisztítás törvényben előírt módon történő elvégzéséhez szükséges műtárgyak 

elhelyezésére szolgál.  

/2/ A különleges terület szennyvíztisztítómű terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 

meghatározni: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 

övezeti 

jele 

Beépít

és 

módja 

Kialakítha

tó 

legkisebb 

területe 

 (m²) 

Kialakítható 

legkisebb 

telekszélesség

e (m) 

Legnagyobb 

megengedhet

ő 

beépítettsége 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

K-szt SZ 2000 30 30 4,5 60 0,2 

 

SZ szabadonálló beépítés 

 

/3/ Az övezet területén minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén min. 5 

m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése kötelező. 

/4/ A szennyvíztisztító körül kijelölt 150 méteres védőtávolságon belül lakóépület nem 

helyezhető el.  

 

SZABADIDŐ ÉS TESTEDZŐ TERÜLET (K-SZ) 

36/A.§
128

 

 

/1/ A Szabadidő és testedző terület (K-sz) a szabadidő aktív eltöltésére szolgál. A területen ezt 

a célt szolgáló épület, építmény vagy eszköz elhelyezésére szolgál.  

 

/2/ Az építési hely lehatárolása 
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előkert 0,0 méter 

oldalkert 3,0 méter 

hátsókert 3,0 méter 

 

/3/ A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint 

kell meghatározni: 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 

övezeti 

jele 

Beépítés 

módja 

Kialakíthat

ó legkisebb 

területe 

 (m²) 

 Legnagyobb 

megengedhető 

beépítettsége (%) 

Építmények 

legnagyobb 

építménymagas

sága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedet

t 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

K-sz SZ 1800  20 6,5 40 0,4 

 

/4/ A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a tűz- és  

            robbanásveszélyesek kivételével létesíthető.  

 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

37. §. 

 

/1/ Medgyesegyháza területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk 

általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő 

területfelhasználási egységek közé sorolandók: 

 Zöldterület       (Zkp) 

 Erdőterületek: 

Védelmi (védett és védőerdő)    (Ev) 

Gazdasági       (Eg) 

 Mezőgazdasági területek: 

Általános mezőgazdasági terület - szántó  (Má1) 

Általános mezőgazdasági terület - szélerőmű (Má-Sz) 

Általános mezőgazdasági terület – nádas  (Má-N) 

Kertes mezőgazdasági terület    (Mk) 

 Vízgazdálkodási terület: 

Vízbázis:       (Vb) 

Vízfelszín:        (Vf) 

 Közlekedési terület: 

Közúti        (KÖu) 

 Közműterület: 

Trafó állomás      (Kmü-E) 

Gázközművek      (Kmű-G) 

 

ZÖLDTERÜLET 

38. § 

 

/1/ Zöldterület (közpark, közkert - (lásd fogalommagyarázat) a Szabályozási terveken Zkp 

jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely növényzettel fedett, elsősorban 

pihenést, kikapcsolódást, játszást szolgáló közterület.   



/2/ Zöldterületen az OTÉK
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 alapján 

- a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér stb.), 

- vendéglátó épület, 

- a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el. 

/3/ A zöldterület legalább 80%-át növényzettel fedetten, több szintben (gyep, cserje, fa) kell 

kialakítani és fenntartani.  

/4/ A zöldterületen az épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel, 4,5 m-es 

építménymagassággal helyezhetők el. 

/5/ A zöldterületek rendeltetésszerű, akadálymentes használatát biztosítani kell. 

/6/ A település területén található közparkok területe nem csökkenthető, fel nem osztható. 

/7/ Zöldterületen fák kivágása, csonkolása csak szakember által végezhető akkor, ha azt  

- a fák egészségi állapota,  

- balesetveszély elhárítás, 

- vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik.  

/8/ A zöldterületen csak a táj jellegéhez és ökológiai adottságaihoz alkalmazkodó – 

betegséget nem okozó – növények telepíthetők.  

/9/ Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén a használók testi épségét 

nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el.  

/10/ A zöldterületek rendeltetésszerű, akadálymentes használatát biztosítani kell. 

/11/ A Szabályozási terven zöldterületként nem szabályozott közterületi zöldfelületek 

területén is a közparkokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, 

hogy területükön épület nem létesíthető.  

 

ERDŐTERÜLET 

39. § 

 

/1/ Erdőterület a Szabályozási terven E jellel jelölt erdő művelési ágú, és a 

településrendezési terv szerinti erdősítésre javasolt területek.  

/2/ Az erdőterületek rendeltetésük szerint  

Védelmi (védett és védőerdő)    (Ev) 

Gazdasági       (Eg) 

erdők lehetnek.  

/3/ Az erdőterületeket érintő művelési ág változtatási, telekalakítási és építési engedélyezési 

eljárásokba hatóságként vagy szakhatóságként az erdészeti hatóságot is be kell vonni. 

/4/ Az erdő művelési ág létrejöttéig a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 

területhasználat folytatható. 

/5/ Az erdőövezetekbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de igény és lehetőség szerint 

összevonhatók.  

/6/ Erdőterületen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illeszkedő épületek 

építhetők.  

/7/ Az erdőövezetekben kerítés csak vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal létesíthető. 

 

ERDŐTERÜLET – VÉDELMI ERDŐK TERÜLETE (EV) 

40. § 
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/1/ A védelmi rendeltetésű erdőterületek a Szabályozási terven Ev jellel jelölt területek, 

melyek elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek valamint a 

település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak.  

/2/
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/3/ A védelmi rendeltetésű erdők övezetének területén elhelyezhetők az erdőgazdasági 

műveléshez szükséges, vagy közérdekből szükséges infrastruktúra építményei (utak, 

közművek, stb.). 

/4/ Az Ev övezethez tartozó erdőterületek min. 85 %-ban zárt faállománnyal telepítendők 

be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Új növényállomány 

telepítésénél elsősorban őshonos fajok használhatók. 

 

ERDŐTERÜLET – GAZDASÁGI ERDŐK TERÜLETE (EG) 

41. § 

 

/1/ A gazdasági rendeltetésű erdőterületek a Szabályozási terven Eg jellel jelölt területek, 

melyeken a gazdálkodás elsődleges célja az erdei termékek (lásd fogalommagyarázat) 

előállítása és hasznosítása.  

/2/ Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetében Eg az erdő rendeltetésének megfelelő 

erdő- és vadgazdálkodási célú épületek, építmények helyezhetők el.  Az építés feltételei: 

a) a beépíthető telek területe legalább 100.000 m
2
 (10ha),  

b) a beépítés módja: szabadonálló 

c) a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%, 

d) a megengedett maximális építménymagasság 4,5 m.  

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

42. § 

 

/1/ A mezőgazdasági területet a hagyományos mezőgazdasági tájhasználat, a tájkarakter 

megőrzése, a természeti értékek, a termőtalaj és a termőföld védelme céljából, valamint a 

gazdasági és településfejlesztési szempontok érvényesítése érdekében a településrendezési 

terv az alábbi területfelhasználási egységekre osztja: 

- általános mezőgazdasági terület   (Má) 

- kertes mezőgazdasági terület   (Mk) 

/2/ Mezőgazdasági területen a növénytermesztés és állattenyésztés, és az ezekkel kapcsolatos 

termékfeldolgozás és –tárolás építményei, valamint - a továbbiakban meghatározott 

esetekben - lakóépületek helyezhetők el.  

/3/ Valamennyi mezőgazdasági övezet területén a 720 m²-nél kisebb földrészleten – egyéb 

rendelkezések hiányában – az épületek és építmények közül csak a növénytermesztés célját 

szolgáló fóliasátor helyezhető el. 

/4/ Mezőgazdasági területen erdő, vízfelület, sportolási célú gyep is létesíthető.  

/6/ Mezőgazdasági területen létesített erdőterületen az erdőterületre vonatkozó szabályozás csak 

akkor alkalmazható, ha a rendezési terv módosításával az erdő „erdő” területfelhasználásba 

kerül.  

/7/ Mezőgazdasági területen, tanyatelek kivételével, lakóépület önállóan nem építhető. A 

lakóépületek magassága nem haladhatja meg a 4,5 métert.  

/8/ Földszintes gazdasági épület az előírt építménymagasságot meghaladóan max. 7,5 m 

építménymagassággal építhető, amennyiben az alkalmazott különleges technológia ezt 

szükségessé teszi.  
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/9/ Mezőgazdasági területeken kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő 

épületek, építmények építhetők.  

/10/ A területen építésre kerülő új épületeket takaró fásítással kell kialakítani,  

/11/ Mezőgazdasági területen az erózióvédelem, és a helyi klíma javításának érdekében mezővédő 

erdősávok, fasorok telepítendők a Szabályozási terven jelöltek szerint.  

/12/ Az övezetben a földrészletnek csak a kivett művelési ágú illetve intenzív kertészeti művelés 

alatt álló része keríthető le, természetes vagy természetbe illő anyag használatával. Egyéb 

földrészlet nem keríthető le. 

/13/ Mezőgazdasági terület övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges. Ha a szennyvíz a 

közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi 

szennyvíztisztítót kell létesíteni.  

 

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

43. § 

 

/1/ Általános mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Má jellel szabályozott, az árutermelő 

gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület.  

/2/ Az általános mezőgazdasági területetek építmények elhelyezésének szempontjából  

- általános mezőgazdasági terület – szántó    (Má1) 

- általános mezőgazdasági terület – szélerőmű területe  (Má2) 

- általános mezőgazdasági terület – gyep    (Má3) 

- általános mezőgazdasági terület – nádas    (Má4) 

rendeltetésűek.  

/3/ Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben nagy létszámú állattartó telep, továbbá 

bármely gazdaság épület, ha az alapterületük a hozzájuk tartozó udvarral (művelésből kivett 

területtel) együtt eléri a 6000 m
2
-t, csak a környezeti hatásokat előzetesen tisztázó elvi 

engedély szerint létesíthetők.  

/4/ A hidrogeológiai védőzónán belül eső általános mezőgazdasági területeken épületek, illetve 

építmények csak e rendelet 5. sz. mellékletében szabályozott előírások alapján létesíthetők
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. 

 

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET – SZÁNTÓ (MÁ1) 

44. § 

 

/1/ Az Má1 övezet a nagyüzemi árutermelő gazdálkodásra is alkalmas terület. 

/2/ Az övezetben a növénytermesztés, a környezetet nem szennyező állattartás, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás építményei és lakóépület 

létesíthető. 

/3/ 132
Az Má1 jelű övezetben az építmény elhelyezés – a szükséges mértékű 

mezőgazdasági művelésből történő kivonás után- feltételei a következők: 

- a legkisebb telekméret 6000 m
2
 

- a legkisebb telekszélesség 30 m
2
 

- beépítés módja : szabadon álló 

- legnagyobb építménymagasság 4,5m 

- amennyiben az alkalmazott technológia megköveteli, abban az esetben lehetőség 

van a megengedett legnagyobb építménymagasságtól eltérni 

/4/ Az övezetben gazdasági épültetek - amennyiben a technológia megköveteli – az 

övezetben előírtaktól eltérően legfeljebb 7,5 m-es építménymagasságig építhetők.  
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/5/-/8/
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/9/
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 A birtokközpont épületegyüttese körül 10 méter széles takaró erdősáv létesítendő, 

kivéve azokat a birtokközpontokat, ahol a birtokközpont beépítésre szánt területtel 

határos. Ott védőerdősáv létesítése nem szükséges. 

/10/ Má1 jelű övezetben művelés alól kivett, korábban kialakított tanya (lásd fogalommagyarázat) 

területen lakóépület, mezőgazdasági hasznosítás gazdasági építménye és terepszint alatti 

pince építhető maximum 3% beépítettséggel, amelyen belül a lakóépület alapterülete a 

maximum beépítettség fele lehet. 

 

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET – SZÉLERŐMŰ TERÜLETE (MÁ2) 

45. § 

 

/1/ Az általános mezőgazdasági terület, szélerőmű park terület Má2 övezetében csak a 

szélerőmű park üzemeléséhez szükséges műtárgyak, berendezések helyezhetők el, a 

terület kizárólag szántóként vagy gyepként hasznosítható. 

/2/-/7/
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/8/ Az egyes tornyok elhelyezésére csak a minimálisan szükséges terület vehető igénybe 

abból a célból, hogy a mezőgazdasági terület továbbra is összefüggően művelhető 

legyen.  

/9/ A szélerőmű park területén a mezőgazdasági termelés zavartalanságát biztosítani kell.  

/10/ A tervezett szélerőmű park területén meglévő épületek felújíthatók, új épület nem 

építhető. 

/11/ A szélerőmű park határán túl a már megépült tornyot figyelembe véve csak a 

dőléstávolság betartásával lehet bármilyen építményt elhelyezni. 

/12/ A szélkerekek működtetéséhez szükséges bármilyen épületet csak ipari gazdasági 

területen szabad elhelyezni. 

/13/ A szélerőmű megközelítését biztosító mezőgazdasági utakat legalább 4,0 m 

szélességben nagy teherbírású szórt útalapként kell kiépíteni. 

 

 

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET – GYEP (MÁ3) 

46. § 

 

/1/ A Szabályozási terven Má3 jellel jelölt övezet a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó 

mezőgazdasági termelés megőrzésére, kialakítására szolgál.  

/2/ Má3 övezetben épület, építmény nem helyezhető el. 

 

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET – NÁDAS (MÁ4) 

47. § 

 

/1/ Általános mezőgazdasági terület – nádas Má4 övezetben épületek, építmények 

elhelyezése tilos. Ebben az övezetben a természetes állapot fenntartására kell törekedni, 

a területen feltétlenül szükséges bolygatás csak költési időszakon kívül engedélyezett 

úgy, hogy az ott élő állatok minimális zavarásával történjen.  

 

                                                           
133 Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 30.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 
134 Módosította a 18/2011.(IX.28.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos 2011.október 28-tól. 
135 Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (I.27.) Ök. rendelet 31.§. Hatálytalan 2010. január 27-től. 



KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (MK) 

48. § 

 

/1/ A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt a kisüzemi jellegű 

termelés, illetve saját ellátást szolgáló, valamint az aktív szabadidő eltöltését szolgáló 

kertészeti tevékenység helyszíne.  

/2/ A kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést (növénytermesztés), a 

termékfeldolgozást és a tárolást szolgáló építmények, helyezhetők el. Lakóépület nem 

építhető. Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el.  

/3/ Az Mk1 jelű övezetben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 

a) az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 1500m
2
 

b) az övezetben a beépíthető legkisebb telekméret 3000 m
2
 

c) a kialakítható legkisebb telekszélesség: 20 m 

d) a beépítés módja: szabadonálló 

e) legnagyobb beépíthetőség: 3% 

f) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m 

g) terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 1% 

h) építhető épület alapterülete legfeljebb 120 m
2
 lehet 

/4/ Az Mk2 jelű övezetben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 

a) az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 3000m
2
 

b) az övezetben a beépíthető legkisebb telekméret 6000 m
2
 

c) a kialakítható legkisebb telekszélesség: 40 m 

d) a beépítés módja: szabadonálló 

e) legnagyobb beépíthetőség: 3% 

f) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m 

g) terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 1% 

h) építhető épület alapterülete legfeljebb 240 m
2
 lehet 

/5/ A terület földrészletein az épületeket legalább 5,0 m-es előkerttel és 3,0 m-es 

oldalkerttel kell elhelyezni. 

/6/ Az övezet területén telekalakításra, építésre csak akkor adható ki engedély ha a telek 

közterületről, vagy közterületről nyíló magánútról megközelíthető.  

/7/ Az övezet területén kialakítható magánút min. szélessége 6,0 m.  

/8/ A területen fekvő földrészletek csak akkor oszthatók meg, ha a megosztás során a/3/ 

bekezdés a) pontja illetve a /4/ bekezdés a) pontja szerinti minimális teleknagyságnál 

kisebb területű földrészletek nem keletkeznek.  A megosztás során létrejövő 

földrészletek megközelítéséhez szükséges közút kialakításáról saját terhükre, a 

megosztásra kerülő földrészletek tulajdonosai kötelesek gondoskodni. A megosztás 

során nyúlványos földrészlet nem alakítható ki. 

/9/ A terület földrészletein csak drótfonat kerítés, vagy áttört léckerítés építhető, tömör, 

vagy tömör lábazatú kerítés nem létesíthető. A területen 80 cm-nél magasabb támfal 

nem építhető, továbbá tilos a természetes talajszint 1,0 m-nél nagyobb méretű 

megváltoztatása. Támfal csak kő, rézsűelem, vagy faanyagú lehet. 

/10/ A terület földrészletein különálló űrgödrös árnyékszék, vagy WC csak akkor építhető, 

ha más épület nem épül. WC építése esetén a keletkező szennyvíz elhelyezésére zárt 

szivárgásmentes szennyvíztárolót kell építeni, és az összegyűjtött szennyvíz 

elszállításáról gondoskodni kell, vagy a szennyvízkezelést házi szennyvíztisztító 

kisberendezéssel kell megoldani. 

/11/ Föld feletti gáztartály nem helyezhető el. 

 



VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

49. § 

 

(1) Vízgazdálkodási terület – vízfelület - a Szabályozási terven Vb illetve Vf jellel lejölt 

területfelhasználási egység.  

(2) A Vf jellel szabályozott területfelhasználási egység az álló- és folyóvizek, öntöző, és 

belvízelvezető csatornák medre és parti sávja.  

(3) A Vb jellel jelölt területfelhasználási egység a vízbeszerezési területek, vízkivételi 

helyek területe, amely területbe a regionális és települési vízműkutak, víztározók, és 

egyéb vízművek területe tartozik.  

(4) Az igazgatási területen lévő vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az OTÉK
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előírásait kell alkalmazni. 

(5) A vízgazdálkodási területeken bármilyen tevékenységet folytatni, illetve építményeket 

elhelyezni csak a vízügyi jogszabályoknak megfelelően szabad. 

(6) Vízgazdálkodási területen kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények 

helyezhetők el.  

(7) A vízfolyások, csatornák, árkok karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Ennek 

végrehajthatósága érdekében a vízfolyások mellett 6,0-6,0 m szélességű parti kezelősáv 

biztosítandó, melyen belül a fenntartást akadályozó létesítmény nem lehet.  

(8) A természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 

számított 50 m-en belül, tavak partjától számított 100 m-en belül épület nem helyezhető 

el. 

(9) A védőművek (töltések) oldalában tilos minden olyan tevékenység, amely a védőmű 

állékonyságát veszélyezteti, a meglévő élővilágot megzavarja.  

(10) Vízgazdálkodási területen horgászállások csak a Vízügyi Igazgatóság és a Nemzeti Park 

engedélyével helyezhetők el, kizárólag ideiglenes jelleggel.  

(11) A vízgazdálkodási területeken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek védelmére. A 

felszíni/felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenység nem végezhető.  

 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

50. § 

 

/1/ Az OTÉK szerint meghatározott, közúti közlekedést szolgáló közlekedési területek a 

Szabályozási terven a KÖu és Kök jellel jelölt területfelhasználási egységbe tartoznak.  

/2/ A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési 

tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény 

kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. 

/3/ Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati 

szabványoknak és előírásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelelően szabad. 

/4/ A magánutak kialakítását telekalakítási terv (lásd fogalommagyarázat) készítése során 

kell meghatározni, jelen előírások, és az érintett szakhatóságok állásfoglalásának 

figyelembe vételével. Medgyesegyháza területén 6,0 m szélesség alatt magánút nem 

alakítható ki 

/5/ Magánút kialakítása esetén az út- és közműépítési tervek engedélyezési eljárásába az 

önkormányzat mellett az érintett szakhatóságokat is be kell vonni.  

/6/ Az építési (szabályozási) szélességen belül a közmű létesítmények, valamint 

utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el, illetve 

utcafásítás végezhető. 
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/7/
137

 Közlekedési területek lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza. Az övezeti 

tagolódást a Szabályozási terv határozza meg, kivéve a Petőfi Sándor, a Moravszki, 

Wesselényi, József A., Báthory utcákat, amelyeknek besorolása  Köu-6-az alábbiak 

szerint: 

Út Közlekedési 

terület jele 

kategória
64

 Közlekedési 

terület 

szélessége 

Védőtávolság 

belterület külterület 

4429 j. összekötő 

út külterületi 

szakasza 

KÖu-2 Külterületi 

összekötőút 

 

Meglévő 

(14-20 m) 

- 50m-50m 

4434 j. összekötő 

út külterületi 

szakasza 

KÖu-2 Külterületi 

összekötőút 

 

Meglévő 

(22-28 m) 

- 50m-50m 

44342 jelű 

összekötő út 

külterületi 

szakasza 

KÖu-2 Külterületi 

összekötőút 

 

Meglévő 

(20-22 m) 

- 50m-50m 

Szabadkígyósi 

összekötő út 

külterületi 

szakasza 

KÖu-2 Külterületi 

összekötőút 

 

Tervezet 

(30 m) 

- 50m-50m 

Bánkuti 

összekötő út 

külterületi 

szakasza 

KÖu-2 Külterületi 

összekötőút 

 

Tervezet 

(30 m) 

- 50m-50m 

Dózsa Gy. utca, 

Szondi utca 

(4429 j. 

összekötő út 

belterületi 

szakasza)  

KÖu-4 gyűjtőút 

 

Meglévő 

(20-22 m) 

- - 

Hősök útja, 

Gárdonyi utca 
(4434 j. 

összekötő út 

belterületi 

szakasza) 

KÖu-4 gyűjtőút 

 

Meglévő 

(20-22 m) 

  

Kossuth utca 

(44342 j. 

összekötő út 

belterületi 

szakasza) 

KÖu-4 gyűjtőút 

 

Meglévő 

(20 m) 

- - 

Tervezett 

szabadkígyósi 

összekötő út 

belterületi 

szakasza  

KÖu-6 

 

 Tervezett 

(22 m) 

- - 

Tervezett KÖu-6  Tervezett - - 
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iparterületi 

összekötő út 

 (22 m) 

Zsilinszky utca KÖu-6 

 

 Tervezett 

(20 m) 

- - 

Lakó és 

kiszolgáló utak 

KÖu-10  Meglévő 

(12-20 m) 

- - 

121 sz. 

vasútvonal 

KÖk  Meglévő 50m-

50m 

50m-50m 

 

Petőfi utca
138

 Köu-6                                    gyűjtőút  tervezett  

(20 m) 

- - 

Moravszki utca
63

 Köu-6                                    gyűjtőút  tervezett  

(18 m) 

- - 

József A. utca
63

                  Köu-6                                    gyűjtőút  tervezett  

(20 m) 

- - 

Báthory utca
63

 Köu-6                                    gyűjtőút  tervezett  

(20 m) 

- - 

Wesselényi 

utca
63

 

Köu-6                                    gyűjtőút  tervezett  

(18 m) 

- - 

Szabadság 

utca
139

 

Köu-6 Gyüjtőút Meglévő 

20,4 

- - 

Baross utca
64

 Köu-6 Gyüjtőút Meglévő 

12,20 

- - 

 

/8/ A közutak védőtávolságán belül építési engedélyt csak a közút kezelőjének 

hozzájárulásával szabad megadni. 

/9/ A külterületi utak mentén min. 8 m tőtávolsággal fasor telepítendő. 

/10/ Jelenleg is működő intézmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek 

parkolása közterületi parkolóval is megoldható helyi parkolási rendelet alapján.  

/11/ Meglévő épületek funkcióváltásával létrejövő új parkolási igények esetében, 

amennyiben a telken belüli parkolás fizikailag nem megoldható, vagy csak aránytalanul 

nehezen lenne megvalósítható, a parkolás, helyi parkolási rendelet alapján, közterületen 

is lehetséges. 

/12/ A saját telken kívüli parkolóhely kialakításának feltételeit az Önkormányzat külön helyi 

parkolási rendeletben, a jogszabályban rögzített módon határozza meg. 

/13/ A parkolási rendelet megalkotásáig  parkolóhelyet a telken belül kell biztosítani. 

/14/ A koncentrált parkolási igények kielégítésére a település területén az alábbi helyeken új 

parkolók létesítése lett tervezve: 

- a temető előtt 10 parkoló állás, 

- Tűzép telep előtt (Szondy 34 sz.) 5 parkoló állás 

- régi tűzoltóság előtt 3 parkoló állás 

- Szociális otthon előtt 8 parkoló állás 

- Kossuth tér 13 sz. előtt és vele szemben 4 – 4 parkoló állás 

- Kossuth tér 11 sz.(posta) szemben 4 parkoló állás 

- Kossuth tér oldalában 18 parkoló állás  

- Dózsa Gy. 2 sz. előtt 3 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 20 sz. előtt 4 parkoló állás 
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- Dózsa Gy. 25 sz. előtt 3 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 30 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 33 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 35 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 37 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 51 sz. előtt 2 parkoló állás 

- Dózsa Gy. 53 sz. előtt 2 parkoló állás 

Dózsa Gy. és a Kiss Ernő utca sarkán 2 parkoló állás 

/15/ A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolóhelyet fásítani kell. 

Minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, 

túlkoros lombos fa ültetendő.  

/16/ A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan utat, ill. területet 

kell biztosítani, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és 

működésére. 

/17/ Az utak burkolatának kialakításakor és a tűzcsapok elhelyezésekor figyelemmel kell 

lenni, hogy a tűzcsapról a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet 

biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon 

maradjon. 

/18/
140

 Belterületi gyűjtőutak kiépítése időben eltérő ütemekben is engedélyezhető a burkolat 

szélessége vonatkozásában. Első ütemben minimum 4 m-es burkolatszélességet kell 

kialakítani. Fasorok csak teljes burkolatszélesség figyelembevételével helyezhetők el. 

/19/ A Wesselényi utca még ki nem épített szakaszán a közterület keskenysége miatt (11,2 

méter), 100 méter hosszon 5,00 méteres burkolatszélesség építhető ki, útszűkület 

jelzőtáblák kihelyezése mellett. Az utca további szakaszán a teljes burkolatszélesség 

6,00 méter. 

IV. FEJEZET 

Közmű területek, közműellátás 

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

51. §. 

 

/1/ A meglévő és a tervezett, építendő közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és 

csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a 

vezetékes hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti 

biztonsági övezetei számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. 

Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a közművek és biztonsági 

övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. 

Közművek számára új szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad 

bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. A már szolgalmi joggal terhelt 

telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező 

érintett hozzájárulásával engedélyezhető. 

/2/ A szabályozás terven Kmü-E és Kmű-G övezeti jellel jelölt terület transzformátor 

állomás valamint gázfogadó állomás számára biztosított, illetve fenntartott terület. 

/3/ A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK 

előírásai, a megfelelő ágazati szabványok és előírások mellett a jelen HÉSZ-ben 

rögzített szabályokat is figyelembe kell venni. Az ágazati előírásokban rögzített 

védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység 
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csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén 

engedélyezhető. 

/4/ A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a 

környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni.  

/5/ A közművesítésre kerülő területen levő telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló 

bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni. 

/6/ Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a meglévő 

közművek szükséges egyidejű felújításáról is gondoskodni kell. 

/7/ A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a 

feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték 

tömedékelését szakszerűen meg kell oldani.  

/8/ A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos 

területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél 

mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre 

szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek nyomvonalát és helyét úgy 

kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali fasor telepítését 

ne akadályozzák meg. 

/9/ A területen tereprendezési és feltárási munkát csak szakhatóságok és az érintett közmű 

üzemeltetők hozzájárulásával, szükség esetén felügyeletével szabad végezni. 

/10/ A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor 

lehetséges, ha: 

a központi belterületen, a beépített, illetve beépítésre szánt területeken, valamint a 

belterület beépítésre nem szánt részein is a teljes közműellátás rendelkezésre 

áll, biztosított a villamosenergia és a vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a jelen 

szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek; 

a külterület beépítésre nem szánt részén az illetékes hatóság
141

 által is elfogadott 

egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a 

jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai 

teljesülnek. 

 

VÍZELLÁTÁS - TŰZVÉDELEM 

52. § 

 

/1/ A közigazgatási területre eső vízmű kutak hidrogeológiai védőidomát figyelembe kell 

venni és annak előírások szerinti védelmét biztosítani kell. Védőidomon belül csak az 

előírások szerinti területhasznosítás engedélyezhető. 

/2/ A mértékadó külső tűzivíz szükségletet a hálózaton biztosítani kell
142

.  

/3/ Új utak tervezése esetén a vízvételi helyek mellett úgy kell felállítási helyet 

biztosítani, hogy a tűzoltó gépjárművek mellett legalább egy forgalmi sáv szabadon 

maradjon.  

/4/ A szükséges oltóvizet az egyes létesítmények használatbavételével egyidejűleg kell 

biztosítani.  

/5/ Az ivóvízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. 

/6/ A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől max. 100 m – közúton mért – 

megközelítési távolságra kell elhelyezni.  

/7/ A tűzcsapokat egymástól 5,0 m-nél közelebb nem szabad telepíteni.  
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/8/ A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében – lehetőség szerint 

– körvezetékként kell kiépíteni.  

/9/ Mindenféle házi-kút létesítése engedélyköteles. (Amennyiben a tervezett kút házi 

vízszükséglet kielégítése céljából készül és a tervezett vízhasználat nem haladja meg 

az 500 m
3
/év mennyiséget, valamint a talajvíz réteget, illetve az első vízadó réteget 

csapolja meg, akkor az Önkormányzat jegyzője engedélyezi a kút létesítését. Minden 

egyéb esetben a vízügyi hatóság az engedélyező hatóság.) 

 

SZENNYVÍZELVEZETÉS 

53. § 

 

/1/ A vízbázis, a talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a 

környezetet nem szabad szennyezni, ezért: 

a) Belterületen építési engedély csak teljes közművesítettség megléte esetén 

adható. 

b) A csatornahálózat kiépítéséig szigorúan vízzáró gyűjtőmedencékbe kell a 

szennyvizeket összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre 

szállíttatni. 

c) A majd csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követő egy éven 

belül kötelezni kell az érintett telkeket a közcsatornára való rákötésre. 

d) A szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az 

még átmenetileg sem engedélyezhető. 

e) Nyílt árokra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való 

szennyvízrákötéseket, valamint felhagyott kutakba történő szennyvíz 

bevezetéseket meg kell szüntetni. 

f) A beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező 

szennyvizeket ha :  

- a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 5 m
3
-t és a 

közcsatorna hálózat még nem került kiépítésre, a település 

közcsatornázásának kiépítését követően pedig nem közelíti meg a 

területet 100 m távolságon belül, akkor a közcsatorna hálózat kiépítéséig, 

a szennyvizeket ellenőrzötten, zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell 

összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt engedéllyel rendelkező 

folyékony hulladék ártalmatlanító telepre kell szállítani. Ha a közcsatorna 

hálózat a területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett 

ingatlanokat egy éven belül kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. 

- a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m
3
-t, a majd 

kiépítendő közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m távolságon belül 

nem lehet, megfelelő befogadó rendelkezésre áll továbbá egyéb előírások, 

korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok
143

 hozzájárulnak, 

akkor a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben 

létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés 

védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken. A tisztítóberendezéssel 

azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az 

illetékes szakhatóság
144

 meghatároz. Amennyiben a keletkező szennyvíz 

mennyisége meghaladja a napi 5 m
3
-t, de bármelyik illetékes szakhatóság 

nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés 
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létesítése nem engedélyezhető, ki kell várni a közcsatorna csatlakozás 

lehetőségét, különben addig új építési engedély nem adható. 

/2/ Bármely övezetben kibocsátott szennyvíz szennyezettségének meg kell felelnie a 

kommunális szennyvíz szennyezettség mértékének, a későbbi közcsatornára való 

rákötési előírásoknak. A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő 

szennyvízkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani. 

(Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi 

megoldást igényel, amelyhez a szakhatóságok
145

 engedélyének a beszerzése is 

szükséges.) 

 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

54. § 

 

/1/ Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

/2/ A csapadékvíz elvezetésére: 

a) a már beépített területeken a meglevő nyílt árkos felszíni vízelvezetés az 

útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következő 

rekonstrukciójáig fenntartható. Ezeken a területeken a szilárd burkolat 

kiépítésével, vagy rekonstrukciójával egyidejűleg kell a felszíni vízelvezetést 

hidraulikailag méretezett elvezetési rendszerrel kiépíteni. (Vízelvezetési 

tanulmányterv készítendő a vízelvezetési mód meghatározására), 

b) az új beépítésre szánt területeken célszerű a komfortosabb környezetet 

eredményező zárt csapadékvíz elvezető rendszert kiépíteni; 

a beépítésre nem szánt területeken legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési 

rendszert kell kiépíteni és annak zavarmentes üzemét folyamatos 

karbantartással kell biztosítani. 

/3/ A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése 

kötelező. 

/4/ A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a 

végbefogadóig ellenőrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás, 

telekosztás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, 

ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 

/5/ A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell 

kivitelezni. Ezekről a parkoló felületekről és a szénhidrogén szennyezésnek kitett 

gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó 

műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. Szilárd burkolat nélkül, vagy 

gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos.  

/6/ A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad az utcai 

vízelvezető hálózatba vezetni. Utcai vízelvezetés kiépítésének hiányában vissza kell 

vezetni az ereszcsatornával összegyűjtött vizet telken belülre. A terepszint feletti, 

közterületre nyúló ereszcsatornákat le kell bontani. 

/7/ A településen előforduló, fel nem tárt okból eredő épületkárosodásra tekintettel, a 

terepszint alatti építkezésnél a talaj és rétegvizek továbbvezetését meg kell oldani, a 

víz áramlási útját elzárni tilos. Magas talajvíz állásos területen építeni csak 

talajmechanikai szakvélemény alapján lehet, az abban előírtak szigorú betartásával. 

/8/ Élővízbe közvetlenül vizet bevezetni csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés 

után és vízjogi létesítési engedéllyel - az abban előírtak betartásával - lehet. 
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/9/ A vízfolyások partéleitől 6-6 m, az önkormányzati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-

3 m, a már elépített helyeken az árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a 

másik oldalon legalább 1 m-es sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni.  

/10/ Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, stb.) egyéb célra 

hasznosítani, a medret érintő bármilyen korrekciót csinálni, új vízfelületet létesíteni 

csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes szakhatóság
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 engedélyével 

szabad. 

 

GÁZVEZETÉK HÁLÓZATOK 

55. § 

 

/1/ Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak 

földben építhető.  

/2/ Házi gáznyomásszabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a 

berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 

homlokzatára szerelhető. 

/3/ Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.  

 

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK 

56. § 

 

/1/ A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, 

villamos szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek a vonatkozó, 

mindenkori hatályos biztonsági övezettel rendelkeznek
147

. 

/2/ A középfeszültségű hálózatok és berendezések további tervezési és kivitelezési munkái 

során be kell tartani a vonatkozó mindenkori hatályos előírásokat
148

. 

/3/ A belterületen, a beépítésre szánt területeken új közép-, kisfeszültségű, valamint 

közvilágítási villamosenergia ellátási hálózatokat célszerűbb föld alatti elhelyezéssel 

építeni. Ha a föld alatti elhelyezés nem valósítható meg, akkor egy oldali közös 

oszlopsoron kell ezeket a villamosenergia szolgáltatás t nyújtó és a vezetékes hírközlési 

hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 

elhelyezhetőek. 

/4/ A villamosenergia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése külterületen, beépítésre nem 

szánt területen fennmaradhat, de ott is területgazdálkodási okokból a villamosenergia 

elosztási, a közvilágítási szabadvezetékeket és a hírközlési hálózatokat közös egyoldali 

oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 

elhelyezhetőek. 

 

TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZATOK
149

 

57. § 
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/1/ A belterületen, a beépítésre szánt területeken új vezetékes hírközlési hálózatokat föld 

alatti elhelyezéssel kell építeni. Ha a föld alatti elhelyezés nem valósítható meg, akkor 

egy oldali közös oszlopsoron kell ezeket a villamosenergia ellátási és hírközlési 

hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 

elhelyezhetőek. 

/2/ A hírközlési hálózatainak föld feletti vezetése külterületen, beépítésre nem szánt 

területen fennmaradhat, de ott is területgazdálkodási okokból a villamosenergia 

elosztási, a közvilágítási és a hírközlési szabadvezetékeket közös egyoldali oszlopsorra 

kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. 

/3/ Hálózatbővítést a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új 

csőhálózat/oszlopsor kiépítésével kell megoldani.  

/4/ A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a tervezési terület 

100%-os ellátását kell szolgálnia.  

/5/ A tervezett hálózatot a járdák alatt, vagy zöldsávban kell elhelyezni. Ide kell telepíteni 

az alközpontokat összekötő törzs- és átkérő kábelhálózatokat is.  

/6/ Nyilvános távbeszélő állomást elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó épületek 

közterületi frontján kell elhelyezni. 

/7/ Légvezetékes távközlési hálózat a bel- és a külterületen egyaránt építhető.  

/8/ A 0,4 kV-os villamos hálózattal közös tartószerkezeten való elhelyezést a délalföldi
150

 

Áramszolgáltatóval, illetve a helyi Önkormányzattal előzetesen egyeztetni kell.  

 

V. FEJEZET 

A településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló 

sajátos jogintézmények 

 

58.§ 

 

/1/ A település területének rendezése során a következő sajátos jogintézmények 

alkalmazhatók: 

a) változtatási tilalom 

b) beültetési kötelezettség, 

/2/ Medgyesegyháza területén változtatási tilalom terheli a Szabályozási terv 

hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépését követő 3 évig a 6 számú 

melléklet /1/ pontja szerinti területeket. 

/3/ A változtatási tilalom a határidő letelte után automatikusan megszűnik. 

/4/ A változtatási tilalom elrendelését az építési hatóság
151

e rendelet kihirdetését követő 60 

napon belül köteles határozattal az érintettekkel közölni. 

/5/ A település területén beültetési kötelezettség terheli a 6. számú melléklet /2/ pontja 

szerinti ingatlanokat. 

/6/ A beültetési kötelezettség elrendelését az építési hatóság
152

e rendelet kihirdetését követő 

60 napon belül köteles határozattal az érintettekkel közölni. 

/7/ Az beültetési kötelezettséget az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni.  
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VI. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

59. § 

 

/1/ E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg 

Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselőtestületének: 

a) 10/1994. (VI.14.) Ök. rendelete a külterület szabályozásáról; 

b) 13/1996. (VII. 31.) Ök. rendelete a helyi építésügyi előírásokról; 

c) 32/2000.(XII.20.) Ök. rendelete a nagyközség külterületi ipari terület építési 

szabályozásáról; 

d) 33/2000.(XII.20.) Ök. rendelete a nagyközség külterületi Haladás I. majori 

terület építési szabályozásáról; 

e) 34/2000.(XII.20.) Ök. rendelete a nagyközség külterületi Mogyorós-Dinnyés 

építési szabályozásáról; 

f) 35/2000.(XII.20.) Ök. rendelete a nagyközség külterületi Haladás II. major 

építési szabályozásáról; 

g) 36/2000.(XII.20.) Ök. rendelete a nagyközség külterületi Rózsa major építési 

szabályozásáról; 

h) 37/2000.(XII.20.) Ök. rendelete a nagyközség külterületi László major építési 

szabályozásáról; 

hatályát veszti.  

/2/ Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell 

alkalmazni. 
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Záradék: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.” 

 

Medgyesegyháza, 2007. augusztus 22. 

 

Dr. Nagy Béla Gácsér Béla 

Polgármester Jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése 2007. augusztus 29-én megtörtént. 

 

         Gácsér Béla 

             jegyző 

 

Záradék: A rendelet és mellékletei a 2020. december 10. napján hatályos, egységes 

szerkezetbe foglalt rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

                                                                                                         dr. Kávássy Leila Viola 

                                                                                                                        jegyző 
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mellékletek 

 

1. SZ. MELLÉKLET 

 

FOGALOMMAGYARÁZAT 

 

E rendelet alkalmazásában:    

 

1. Beépítettség:  a bruttó földszinti alapterület és a telekterület hányadosa  

2. Birtokközpont: A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható 

ki. (Mezőgazdasági birtoktest: egy mezőgazdasági birtokközponthoz tartozó, attól – a 

közigazgatási egységtől függetlenül – legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az 

ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett és azonos családi 

mezőgazdasági vállalkozás tagjainak tulajdonában álló termőföldterületek és a 

működéshez szükséges üzemi és lakó építmények elhelyezésére szolgáló kivett 

területek összessége.) A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez 

tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható 

(birtokközpont). 

3. Építési hely (telek beépíthető része): az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti 

építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen - a védőtávolságok 

megtartásával - az övezeti előirások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) 

elhelyezhető(k).  

4. Építési vonal: az a hely, ahová az épület homlokvonala kerül, az előkertre vonatkozó 

előírások betartásával. 

5. Erdei termékek: Fa erdei termékek: faanyag, szaporítóanyag, karácsonyfa, bot, 

vessző, díszítőgally. „Nem fa” erdei termékek: gomba, vadgyümölcs, gyógynövény, 

vadhús. 

6. Főépület: fő rendeltetés szerinti funkciójú épület. 

7. Jelentős zavaró hatás: különlegesen veszélyes (pl: tűz-, robbanás-, fertőző-

veszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó tevékenységből eredő hatás 

8. Kegyeleti park: Olyan Korábban temetőként használt önálló terület, mely ma már 

nem szolgál temetkezési helyként, illetve a temető azon része, ahol a sírok fenntartása, 

gondozása megtörténik, de temetést már nem végeznek, azonban síremlékei 

fennmaradtak és távlatban is fenntartandók. 

9. Kertészeti szakvélemény (fakivágásról): Okleveles kertészmérnök által készített 

dokumentáció, melynek tartalma: 

műszaki leírás és számítás, helyszínrajz, a kivágandó fák értékelése (fafaj, méret, 

egészségi állapot), a kivágás oka és a pótlás módja.  

10. Kerti építmény: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára 

szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli 

terasz 

11. Kialakult telek: a település területén azon tömbbe tartozó telek, ahol a tömb 

felosztása már megtörtént, a tömbben található telkek tovább nem oszthatók.. 

Telekhatárkorrekció a K jel mellett zárójelben jelölt mértékig lehetséges. Amennyiben  

a K jel mellett zárójelben szám nem található, úgy a telekalakítást telekegyesítésen 

kívül nem végezhető. 

12. Kötelező telekhasználat: Adott építési övezeten belül a telek azon része,  ahol a terv 

nem biztosít építési helyet, s emellett konkrétan megjelöli e telekrész használatát. 

Kötelező telekhasználat lehet erdő (E), földterület/park (PARK), sportolási célú terület 

(Sp), parkoló (P). 



13. Közkert: 1ha- nál kisebb területű közcélú zöldterület 

14. Közpark: 1 ha- nál nagyobb területű közcélú zöldterület 

15. Melléképület: fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület. 

16. Nem jelentős zavaró hatás: minden olyan tevékenységből fakadó hatás, mely a 

környezetét kevésbé zavarja zajjal, bűzzel, környezetszennyező kibocsátással, pl.: 

a. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és  a 

személyzet számára szolgáló lakások,  

b. igazgatási, egyéb irodaépület,  

c. parkolóház, üzemanyagtöltő,  

d. sportépítmény 

e. egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épület,  

f. egyéb közösségi szórakoztató épület. 

g. 154
kereskedelmi és szolgáltatási jellegű épülettel 

17. Nyúlványos (nyeles telek): olyan telek, mely telekmegosztás során jön létre, úgy 

hogy a megosztást követően kialakul egy, a közterülettel továbbra is homlokvonalával 

kapcsolódó telek (visszamaradó telek) és egy „hátsó” telek (nyeles telek), mely a 

közterülethez mindössze egy, min. 3 m széles teleknyúlvánnyal kapcsolódik. 

18. Rekultivációs terv: hulladéklerakók, tájsebek környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő felszámolására, tájba illesztésére és további hasznosítására vonatkozó 

dokumentáció, amelyet a területileg illetékes hatóságok számára kell benyújtani. 

19. Rendezett telek: rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási tervekben előírt 

telekalakítási eljárást (közterület céljára való területlejegyzés stb.) maradéktalanul 

elvégezték, s azt végrehajtották (kerítésáthelyezés, épületbontás, stb.) 

20. Szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési 

szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a 

közműves szennyvízelvezetéssel -és tisztítással egyenértékű környezetvédelmi 

megoldást biztosít. A szennyvizek tisztítása biológiai módszerekkel történik. 

21. Tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és 

állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) 

céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám 

alatt hozzá tartozó föld együttese. 

22. Tájképvédelmi-tájesztétikai szakvélemény: Okleveles tájépítészmérnök által 

készített dokumentáció, mely szakmai szempontok értékelése alapján megállapítja, 

hogy az adott meglévő, vagy tervezett objektum tájesztétikai-tájképvédelmi 

szempontok alapján a tájban megtartható, illetve elhelyezhető-e. Amennyiben az 

objektum megtartható, a szakvéleménynek megalapozott szakmai szempontok alapján 

meg kell határozni, hogy milyen beavatkozások szükségesek a tájba illesztéshez, 

illetve a kedvezőtlen hatások milyen módon csökkenthetők.  

Az értékelés, tájba illesztés fő szempontjai: 

helykiválasztás, 

- formaválasztás,  

- színválasztás,  

- anyaghasználat, 

- növényalkalmazás stb. 

23. Telekalakítási terv: A vonatkozó rendelet
155

 alapján készítendő terv, legalább tömb 

nagyságú területre. 

A telekalakítás csak meglévő, vagy Szabályozási terv szerint tervezett szabályozási 

                                                           
154 Beiktatta a 14/2020. (XII.9.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 
155 85/2000. (XI.8) FVM rendelet 



vonal (meglévő, tervezett) figyelembe vételével készülhet. Ha a telekalakítási terv 

készítése során közterülethatár módosítása is szükségessé válik, úgy  Szabályozási 

tervet kell készíteni. 

24. Telek be nem építhető része: a telek azon része ahol épület nem helyezhető el. 

25. Telektömb: A telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy 

részben más beépítésre nem szánt terület határolt
156

.  

A tömb határait jelentheti tehát a közterületi határ (meglévő szabályozási vonal), a 

belterülethatár, az igazgatási határ, valamint beépítésre nem szánt terület határa is. 

 

2. SZ. MELLÉKLET 

 

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM - HELYI VÉDELEM 

 

Medgyesegyháza helyi védettség alatt álló építményei: 

 

Ssz. Cím Hrsz Funkció 

4. Luther u. 6 145 református imaház 

5. Luther u. 16 140 baptista imaház 

6. Luther u. 17 131/2 lakóház 

7. Jókai Mór u. 20. 188 lakóház 

8. Arany János u. 45. 731 lakóház 

9. Zsilinszky u. 46. 671 lakóház 

10. Zsilinszky u. 48 670 lakóház 

11. Damjanich u. 15. 536/2 lakóház 

12. Rákoczi u. 7. 603 lakóház 

13. Gárdonyi u. 3. 983/1 FESZÜLET 

14. Kossuth tér 2. 149 templom 

15. Kossuth tér 5. 198/1 szociális otthon 

16. Kossuth tér 10. 521 templom 

17. Szondy u. 4. 1213/2 „malom” 
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3. SZ. MELLÉKLET
157

 

 

RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

 

 

AZ

ON 

 

TELEP 

ME

GY

E 

L- 

SZ

A

M 

A

L- 

SZ

A

M 

NEV ERTEK HRSZ 
TLSZ

AM 

VET

ULE

T 

XKO

OR 

YKO

OR 

1045 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
0 2  

Általáno

s 
 

710-

311 

Orsz

ágos

- 

Stere

o 

0 

0 

 

 

1454 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
0 1 

Medgyesegyh

áza 

Zsilinszki 

Mihály 

bérlete 

Általáno

s 
   0 0 

1450 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
1 0 

Dankó-tanya 

I. 

Általáno

s 

0169/53 

0169/54 

0169/55 

38-441 EOV 
13225

5 

80431

4 

1451 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
2 0 

Dankó-tanya 

II. 

Általáno

s 
0169/52 38-443 EOV 

13197

6 

80444

7 

1452 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
3 0 

Transzformát

or 

állomás I. 

Általáno

s 

0122/46 

0122/8, 

0122/11, 

0122/12, 

0111, 

0112/1, 

38-434 EOV 
13089

5 

80070

2 

                                                           
157 Módosította a 2/2010.(I.27.) Ok. rendelet 36.§.  



445 

1453 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
4 0 

Transzformát

or 

állomás II. 

Általáno

s 
0110/48, 38-434 EOV 

13071

3 

80074

3 

1455 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
5 0 

Elszántott-

dűllő 

Általáno

s 

0169/14

9, 

0169/15

0, 

0169/15

1, 

0169/15

2, 

0169/15

3, 

0169/15

4, 

0169/15

5, 

0169/15

6, 

0169/15

7, 

0169/15

8, 

0169/15

9, 

0169/16

0, 

0169/16

1, 

0169/16

2, 

    



0169/16

3, 

0169/16

4, 

0169/16

5, 

0169/16

6, 

0169/16

7, 

0169/16

8, 

0169/16

9, 

1458 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
6 0 

Rákóczi utca 

29 

Általáno

s 

864, 

917/1, 

917/2 

38-434 EOV 
12924

8 

80145

9 

1459 
Medgyesegyh

áza  

Béké

s 
7 0 Juliska csárda 

Általáno

s 

080/24, 

080/25, 

080/26 

28-212 EOV 
12751

9 

80164

8 

1460 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
8 0 

Lenkei utca 

10. 

Általáno

s 

899, 

900, 

901, 849 

38-434 EOV 
12953

6 

80111

0 

1461 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
9 0 

Zahorán-tanya 

I. 

Általáno

s 
080/30 28-212 EOV 

12791

8 

80217

7 

1462 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
10 0 

Zahorán-tanya 

II. 

Általáno

s 
080/31 38-434 EOV 

12806

3 

80239

2 

1463 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
11 0 Szlávik-tanya 

Általáno

s 

080/27 

080/28 

080/29 

28-212 EOV 
12773

0 

80212

2 

1464 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
12 0 

Tyúkréti - 

dűllő 

Általáno

s 

0128/27, 

0128/26, 
    



0128/25, 

0128/24, 

0128/23, 

0128/22, 

0128/21, 

0128/20, 

0128/19, 

0128/18, 

0128/17, 

0128/16, 

0128/15, 

0128/36, 

0128/37, 

0128/38, 

0128/39, 

0128/40, 

0128/41, 

1465 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
13 0 Fabula-tanya 

Általáno

s 

06/61, 

06/60, 

06/43 

38-434 EOV 
13118

5 

80371

1 

1456 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
14 0 

Kettős-tere 

déli 

széle 

Általáno

s 
080/19 28-212 EOV 

12718

5 

80195

9 

1468 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
15 0 Nádas-halom 

Általáno

s 

169/199, 

169/200, 

169/201, 

169/202 

38-432 EOV 
13293

7 

80379

6 

1469 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
16 0 

Katolikus 

temető 

Általáno

s 

071/23, 

071/24, 

071/25 

38-434 EOV 
12957

7 

80317

9 

1470 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
17 0 Baross utca 3. 

Általáno

s 

993/1, 

993/2, 
38-434 EOV 

12928

7 

80203

3 



994, 

1004 

1602/14, 

1602/15, 

1602/16 

1457 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
18 0  

Általáno

s 

071/23, 

072 
38-434 EOV 

12958

3 

80325

6 

2677

2 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
19 0 

Kétegyházi 

út- 

Homokdomb 

Általáno

s 

0169/14

9, 

0169/15

0, 

0169/83, 

0169/17

5, 

0169/17

6,      

0169/17

7, 

0169/17

9 

38-441 EOV 
13304

5 

80492

2 

5697

5 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
20 0 

Újkígyósi út 

III. 

Általáno

s 
0154/32, 38-432 EOV 

13298

9 

80256

8 

5697

4 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
21 0 

Újkígyósi út 

IV. 

Általáno

s 

0154/32, 

0159 
38-432 EOV 

13330

0 

80264

0 

5697

6 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
22 0 

Újkígyósi út 

III. 

Általáno

s 

0489/3, 

0489/8, 

0154/32, 

0159, 

0165/28, 

0165/29, 

0165/30 

38-432 EOV 
13270

9 

80240

9 

5697 Medgyesegyh Béké 23 0 Újkígyósi út I. Általáno 0165/18, 38-432 EOV 13223 80244



7 áza s s 0165/19, 

0165/20, 

0165/21, 

0165/22, 

0158/27, 

0159 

6 3 

6310

2 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
24 0 

Bercsényi 

utca 13. 

Általáno

s 

392, 

393, 

394, 

401, 

408, 409 

38-434 EOV 
13076

0 

80131

6 

6310

6 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
25 0 Sallai utca 9. 

Általáno

s 

921, 

922, 

093/4, 

937 

38-434 EOV 
12929

2 

80134

3 

6310

8 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
26 0 

Moravszki 

utca 22 

Általáno

s 

227, 

228, 

211/4, 

211/5, 

210/2 

38-434 EOV 
13052

6 

80197

0 

6311

0 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
27 0 

Jókai utca 

vége 

Általáno

s 
0144/19 38-434 EOV 

13090

6 

80232

4 

6311

4 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
28 0 

Luther utcai 

iskola 

Általáno

s 
126, 135 38-434 EOV 

13028

0 

80223

2 

6311

6 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
29 0 

Petőfi Sándor 

utca 16 

Általáno

s 

64, 63, 

62, 61/2 

75, 88, 

89, 90, 

91 

38-434 EOV 
13054

2 

80245

6 

1480 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
31 0 

Bánkút, 

Rózsamajor, 

Vasútállomás 

Általáno

s 

1719, 

1720 
38-443 EOV 

13098

1 

80712

3 



1046 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
32 0 

Bánkút, 

Homokbánya 

Általáno

s 

0277/7 

0277/8 
38-443 EOV 

13090

3 

80654

7 

1481 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
33 0 

Bánkút, 

Rózsamajor, 

Központi 

homokbánya 

Általáno

s 

1740, 

1753, 

1742 

38-443 EOV 
13102

7 

80727

7 

1479 
Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
34 0 

Bánkút, 

Libicsi 

halom 

Általáno

s 
0242/3 38-443 EOV 

13134

7 

80750

0 

6314

4 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
35 0 

Bánkút, 

Rózsa-halom 

Általáno

s 
0274/46 38-443 EOV 

13011

2 

80768

6 

6314

6 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
36 0 

Kétegyházi út, 

Homokgödör 

Általáno

s 
0265/7 38-441 EOV 

13227

9 

80572

6 

6512

0 

Medgyesegyh

áza 

Béké

s 
37 0 

Lagzi-dülő 

földvár 

Általáno

s 
 38-434 EOV 

12951

9 

80033

9 

 



 

 

4. SZ. MELLÉKLET 

 

VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

/1/ Országos jelentőségű védett természeti értékek 

 

Nemzeti Ökológiai Hálózat:  

014/2-0194/10, 0197/4-0197/14, 0199, 200 hrsz-ú területek 

 

Kunhalmok (A Körös-Maros Nemzeti Park által szolgáltatott térképmelléklet alapján): 

0071/23 hrsz, 0242/3 hrsz, 0271/4-5 hrsz, 0274/12-15 hrsz. 

 

Síremlék: 

Megnevezés Jelleg Hrsz. 

Baross László síremléke síremlék  1701 

 

 

Natura 2000 területek: 

019/6-12 hrsz, 0197/4 hrsz, 0197/13-15 hrsz, 0199 hrsz 

 

/2/ Helyi jelentőségű védett természeti terület és természeti értékek. 

 

Helyi védelem alatt álló természeti értékek 

Megnevezés Jelleg Hrsz. 

Bánkút, Baross László lakhelyének parkja egykori kastélyparkja 1859  

Medgyesegyháza - Kossuth Lajos tér közpark 121/1 

Medgyesegyháza - Idősek Szociális Otthona egykori kastélypark 198/1 

Medgyesegyháza - gyurgyalag fészkelőhely  egykori homokbánya 0244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. SZ. MELLÉKLET 

 

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM TERÜLETÉRE VONATKOZÓ 

KORLÁTOZÁSOK 

 

 

 Felszíni és felszín 

alatti vízbázisok 

Felszín alatti vízbázisok 

hidrogeológiai 

belső külső A B 

védőövezetek védőövezetek 

Beépítés, üdülés     

     

Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása – – – o 

Lakó- vagy irodaépület csatornázással – x + + 

Lakóépületek csatornázás nélkül – – x o 

Szennyvízcsatorna átvezetése – x o o 

Szennyvíztisztító telep – – o + 

Házi szennyvíz szikkasztása – – o o 

Települési folyékony hulladék lerakó létesítése és 

üzemeltetése 

– – – x 

Települési hulladéklerakó (nem veszélyes 

hulladékok lerakása) 

– – – o 

Építési hulladék lerakása – – o + 

Temető – – x + 

Házikertek, kiskertművelés – – o o 

Sátorozás, fürdés – x + + 

Sportpálya – x + + 

     

Ipar     

     

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, 

tárolása 

– – – o 

Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, 

megfelelő szennyvízelvezetéssel 

– x o + 

Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, 

feldolgozása, tárolása 

– – x o 

Veszélyes hulladék ártalmatlanító – – – x 

Veszélyes hulladék lerakó – – – – 

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő – – x o 

Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, 

hulladékaik tárolása 

– – – o 

Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás – – – – 

Salak, hamu lerakása – – o o 

     

Mezőgazdaság     

     

Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés – + + + 



 

 

 Felszíni és felszín 

alatti vízbázisok 

Felszín alatti vízbázisok 

hidrogeológiai 

belső külső A B 

védőövezetek védőövezetek 

nélkül 

Növénytermesztés* – o o o 

Komposztáló telep – – x o 

Önellátást meghaladó állattartás – – x o 

Legeltetés, háziállat tartás – o o + 

Szervestrágyázás* – o o + 

Műtrágyázás* – o o o 

Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre – – – o 

Hígtrágya- és trágyalé leürítés – – – – 

Szennyvízöntözés* – – – o 

Tisztított szennyízzel való öntözés* – – o + 

Növényvédőszerek alkalmazása* – o o o 

Növényvédőszer-kijuttatás légi úton* – – – o 

Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés – – – x 

Növényvédőszeres eszközök mosása, 

hulladékvizek elhelyezése 

– – – o 

Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása – – x o 

Szennyvíziszap tárolása – – x o 

Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése* – – x o 

Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és 

működtetése 

– – – o 

Haltenyésztés, haletetés – – o o 

     

Közlekedés     

     

Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt 

csapadékvízárok-rendszerrel 

– x o + 

Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-

rendszerrel 

– x + + 

Egyéb út – – x + 

Vasút – – o + 

Gépkocsi parkoló – – o + 

Üzemanyagtöltő állomás – – x o 

Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia – – o + 

     

Egyéb tevékenység     

     

Bányászat – – x o 

Fúrás, új kút létesítése – o o o 

A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb 

tevékenység 

– – o o 

 

Jelmagyarázat: 



 

 

– = tilos 

x = új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi 

felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 

o = új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, 

illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú 

egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető 

+ = nincs korlátozva 

* Az egyedi vizsgálatnál célszerű a mezőgazdasági forrásból származó nitrátos 

szennyezés elleni vízvédelemről szóló 91/676. EGK irányelvben foglaltakat 

figyelembe venni. 



 

 

6. SZ. MELLÉKLET 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 

 

/1/ Változtatási tilalommal terhelt ingatlanok: 

0143/8-9 hrsz, 

0144/2-4 hrsz, 

0144/9-12 hrsz, 

0144/18-26 hrsz, 

0144/28-30 hrsz. 

 

/2/ Beültetési kötelezettséggel terhelt ingatlanok: 

976 hrsz, 

096 hrsz, 

0139/2 hrsz, 

0143/10-11 hrsz. 

 

 

 

7. SZ. MELLÉKLET 

 

KERESZTSZELVÉNYEK 

 

 

8. SZ. MELLÉKLET
158

 

 

SZABÁLYOZÁSI TERVEK 

 

 

9. SZ. MELLÉKLET
159

 

 

Báthori-Áchim utcák közötti tömb szabályozási terve, melynek 

területén az SZT-1 jelű terv nem alkalmazható 

 

10. SZ. MELLÉKLET160 VÉCSEY – SZONDY UTCÁK ÁLTAL 

HATÁROLT TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE, MELYNEK 

TERÜLETÉN AZ SZT-1 JELŰ TERV NEM ALKALMAZHATÓ 

 

11. melléklet
161

,
162,163

:Nyugati ipari terület szabályozási terve, 

melynek területén az SZT-3 jelű terv nem alkalmazható.  

 

                                                           
158 Módosította a 14/2020. XII.9) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 
159 Beiktatta a 18/2011. (IX.28.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2011. október 28-tól. 
160 Beiktatta a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 9.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től 
161 Beiktatta a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2013. szeptember 27-től. 
162 Módosította a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
163 Módosította a 14/2020. XII.9) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2020. december 10-től. 



 

 

12. melléklet
164

:  Északi ipari terület szabályozási terve, melynek 

területén az SZT-3 jelű és SZT-1 jelű terv nem 

alkalmazható 

 

13
165

. melléklet Belváros szabályozási terve, melynek területén az 

SZT-1 jelű terv nem alkalmazható 

 

14
166

. melléklet:  Fáy András u. tömbjének szabályozási terve, melynek 

területén az SZT-1 jelű terv nem alkalmazható 

 

 

                                                           
164 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
165 Beiktatta a 6/2020. (III.17.) Ök. rendelet 14.§. Hatályos: 2020. március 18-tól. 
166 Módosította a 14/2017. (IX.15.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2017. szeptember 16-tól. 



 

 

1.SZ. FÜGGELÉK 

ÉPÜLET ELHELYEZÉS 

 

 
 

 



 

 

2.SZ. FÜGGELÉK 

KÖZMŰVEK, KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGAI 

 

A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság (MSz 7487/2 szerint) méretek m-

ben 

 

 

Vezeték 

megnevezése 

Vízvezeté

k 

Csatorn

a 

Közép- 

feszültség

ű 

kábel 

Távközlő 

vezeték 

(védőszerke- 

zetben) 

Gázelosztó 

vezeték 

Vízvezeték - 1,5 0,7 0,7 0,7 

Csatorna 1,5 - 1,0 1,0 1,0 

Középfesz. kábel 1,0 1,0 - 0,5 0,5 

Távközlő vezeték 

(védőszerkezetben

) 

0,7 1,0 0,5 - 0,5 

Gázelosztó vezeték 0,7 1,0 0,5 0,5 - 

 

1) Vízellátás – tűzvédelem  

Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint: Ivóvízvezeték (épület alapjától)  

– D 300 mm-ig  3,0 m  

- D 301-700 mm-ig  5,0 m. 

2) Szennyvízelvezetés  

Gravitációs csatorna (épület alapjától)  3,0 m,  

Szennyvíz nyomócső D 300 mm-ig  3,0 m  

3) Csapadékvíz elvezetés  

Felszíni vízfolyás mindkét part mentén a partélétől számított 6,0 m széles szabadon 

hagyandó sáv. 

4) Gázvezeték hálózatok  

A biztonsági övezet:  

Nagyközépnyomású hálózatoknál: 5,0 – 5,0 m 

Középnyomású hálózatoknál: 4,0 – 4,0 m 

Gáznyomás-szabályozó berendezésnél: 10,0x10,0 m-es terület. 

A biztonsági övezeten belül a fent hivatkozott IpM 6/1982. (V.6.) számú törvényerejű 

rendeletben rögzített szigorú tilalmak és korlátozások érvényesek, melyek betartása 

minden esetben kötelező! 

Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz 7487/2-80. számú 

szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot és az 

egyéb közművezetékektől mért 0,5-1,0 méteres védőtávolságot biztosítani kell.  

5) Villamosenergia - hálózatok  

Föld feletti 20 kV-os villamos hálózat védőtávolsága mindkét oldalon a nyugalomban 

lévő legszélső vezetőktől mérve  külterületen  2,5– 2,5 m 

belterületen, illetve fokozott biztonságra vonatkozó előírások 

megtartásával épített szakaszokon 1,25 – 1,25 m távolságig 

terjed. 

Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózatnál mindkét oldalon a 

nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért 1,0 – 1,0 m távolságig terjed. 

Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a nyugalomban lévő 

áramvezetőtől mérve 0,5 – 0,5 m távolságig terjed. 



 

 

Földben elhelyezett, 35kV-nál kisebb névleges feszültségű vezeték biztonsági övezete a 

vezeték szélétől mért 1,0-1,0 m távolságig terjed. 

A szükségessé váló 20/0,4 kV-os oszloptranszformátor állomások telepítésénél ki kell 

építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot és biztosítani kell a teherautóval történő 

megközelítést. A biztonsági övezet. az elhelyezésre szolgáló terület szélétől vízszintesen 

mérve  5,0 m.  

6) Távközlési - hálózatok  

Föld feletti távközlési légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 

1,0 méteres távolságig terjed. 

Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények biztonsági övezete a 

nyomvonal mindkét oldalán 1,0 méteres távolságig terjed. 

Kraller József Medgyesegyháza Város polgármestere megállapítja, hogy a 

módosított 2020. március 18. napjától hatályos településrendezési terv a mai naptól 

nem alkalmazandó, a Településrendezési terv helyébe e Településrendezési Terv 

lép. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 160/2020.(XII.28.) 

számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 

11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

továbbiakban is megbízom 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig Zipperer 

Viktort a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátásával, az eredeti kinevezésében meghatározott 

könyvtáros munkakörének változatlanul hagyása mellett. Vezetői illetménypótlékát a 

kinevezésében meghatározott illetményén felül 2021. január 01. napjától 2021. június 

30. napjáig havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítom meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(I.5.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. 

november 3. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, likviditásának biztosítása érdekében az OTP 

Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető 

pénzintézettől 20.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz igénybe a 2021. 

költségvetési évben. 

 

Folyószámlahitel lejárata: 2021. december 31. 

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2021. december 28. 

Folyószámlahitel törlesztése: fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső 

lejárat időpontjában. 

 

A folyószámlahitel fedezetére felajánlott biztosítékok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata  visszavonhatatlan megbízást ad az OTP 

Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen 

szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 

rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret 

szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások 

elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó 

gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat 

fizetési számlájára átvezesse. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaink 

megfizetésére az előzőekben leírt biztosítékok felajánlásával.  

 

A folyószámlahitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 

2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés 

aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 6/2021.(I.27.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. 

november 3. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 2021. február 01. 

napjától 2021. június 30. napjáig Mészárosné Hrubák Máriát a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával az eredeti 

kinevezésében meghatározott munkakörének és illetményének változatlanul hagyása 

mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül havi 

bruttó 50.000,- Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (I.29.) számú 

polgármesteri határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. 

november 3. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi munkatervét a 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 11/2021.(I.29.) számú 

határozata: 



 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. 

november 3. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

elfogadom a Békéscsabai Tankerületi Központ által elkészített, a 2021/2022. tanévre a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozóan megküldött 

körzetbeosztást.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2021.(I.29.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. 

november 3. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere úgy döntök, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott Medgyesegyháza 

Belterület  113/4. hrsz alatti kivett beépítetlen terület, a Medgyesegyháza Belterület 114. 

hrsz alatti kivett lakóház, udvar, melléképület gazdasági épület megnevezésű ingatlant, 

valamint a Medgyesegyháza Belterület 115. hrsz alatti kivett óvoda intézményi terület  

megnevezésű ingatlant  egy intézményi területként funkcionáló ingatlanná  szükséges 

összevonni. A 2021. január 18. napján kelt 12-1/2021 munkaszámú - 2021. január 29. 

napján E-6/2021 számon záradékkal ellátott – változási vázrajzban foglaltakat e l f o g a 

d o m ,  e dokumentum szerinti ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel egyesített 

telekalakítási eljárás lefolytatását kérem. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere akként nyilatkozom, hogy a 

fenti döntés szerinti és szükséges ingatlan-nyilvántartási átvezetést is magában foglaló 

egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet benyújtom az illetékes ingatlanügyi 

hatósághoz és a telekalakítási eljárást, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 

szükséges valamennyi intézkedést, nyilatkozatot m e g t e s z e m. 



 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 16/2021. (II.12.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Dr. 

Várszegi Tamás Károlyt, volt települési háziorvost, képviselőt, alpolgármestert, 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti. A méltó eltemettetés 

és búcsúzás költségét, azaz 252 765 Ft-nak megfelelő összeget a 2021. évi költségvetés 

terhére biztosítom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 17/2021. (II.12.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy az alábbi 

- Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési 

szabályzatról szóló 17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelete 2. sz. melléklete szerinti -

Medgyesegyháza helyi védettség alatt álló  

 

Ssz. Cím Hrsz Funkció 

4. Luther u. 6 145 református imaház 



 

 

5. Luther u. 16 140 baptista imaház 

6. Luther u. 17 131/2 lakóház 

7. Jókai Mór u. 20. 188 lakóház 

8. Arany János u. 45. 731 lakóház 

9. Zsilinszky u. 46. 671 lakóház 

10. Zsilinszky u. 48 670 lakóház 

11. Damjanich u. 15. 536/2 lakóház 

12. Rákóczi u. 7. 603 lakóház 

13. Gárdonyi u. 3. 983/1 feszület 

14. Kossuth tér 2. 149 templom 

15. Kossuth tér 5. 198/1 szociális otthon 

16. Kossuth tér 10. 521 templom 

17. Szondy u. 4. 1213/2 „malom” 

 

ingatlanok vonatkozásában „ helyi védettség” tényének ingatlan-nyilvántartásba 

kerüléséhez szükséges  - amennyiben lehetséges a magántulajdonú ingatlanok esetét is 

ideértve - valamennyi intézkedést megteszek.  

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 18/2021. (II.12.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott Medgyesegyháza 

Belterület 1/8 hrsz alatti, természetben az 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 18. szám 

alatti, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, a Magyar Államvasutak 

vagyonkezelési jogával terhelt „felvételi épület” helyi védetté nyilvánításához 

hozzájárulok és a „helyi védettség” tényének ingatlan-nyilvántartásba kerüléséhez a 

hozzájárulást szükség esetén megadom. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 19/2021. (II.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 2021. 

március 01. napjától 2022. február 28. napjáig 11 fővel, napi 8 órás munkaidőben 

megnövelésre kerül Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszám 

annak érdekében, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Belügyminisztérium 

által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 11 fő regisztrált 

munkanélküli személyt foglalkoztathasson.    

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 25/2021. (III.5.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet A helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai II. 5. pontja alapján rendkívüli támogatás iránti kérelmet nyújt 

be 7 245 922 Ft összegben. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

              Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: 2021. március 8. 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 26/2021. (III.5.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

 

Kovács Gizella Regina 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 29. szám alatti,  

Hrubák Ibolya 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti,  

 

2021. március 1. napjától, 2022. február 28. napjáig szemétszállítási díjkedvezményt 

(50 %) állapítok meg e legkisebb szállító edényre (60 l) vonatkozó költség mindenkori 

összegének megtérítéséhez.  

 

Kérelmezőket a bizottság döntéséről államigazgatási határozatban kell értesíteni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 27/2021. (III.9.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. 

melléklet szerint az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztések megvalósításának támogatása. 



 

 

Az előzetes árajánlat alapján a beruházás és a műszaki ellenőr költsége összege 

23 545 744 Ft.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

keretén belül maximum 20 millió forint támogatásra, 25% önerő biztosítása mellett 

nyújt be pályázatot a Bánkút település részén található Petőfi utca két részének 

felújítására: helyrajzi száma:  1857, 1843. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vállalja a 25% önerő biztosítását, maximum 

bruttó 5 886 436 Ft összegben, a 2021. évi költségvetése terhére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: 2021. március 12.  

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 31/2021. (III.19.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 5666 Medgyesegyháza, 

Luther u. 1. szám alatti mintavételi helyen engedélyezem 1 fő asszisztens egészségügyi 

szolgálati jogviszony keretén belül történő alkalmazását 2021. március 22. napjától 

kezdődően. Mint fenntartó engedélyezem, hogy a dolgozó egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban megállapított bére kiegészítésre kerüljön munkáltatói döntésen alapuló 

illetménnyel, melynek havi összege 49 525 Ft. Az álláshely költségeinek fedezetét az 

intézmény 2021. évi költségvetése biztosítja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (III.22) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 



 

 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként, - mint a Schéner Mihály 

Általános Iskola 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonosa - 

tudomásul veszem, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ a Schéner Mihály 

Általános Iskola 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 43. szám alatti telephelyét 

2021/2022. köznevelési évtől jogutóddal meg kívánja szűntetni. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 33/2021. (III.22) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként akként döntök, hogy 

Hegedűs Sándor ( 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György utca 26. szám ) vállalkozó a 

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza belterület 526/1 hrsz alatti „kivett művelődési ház udvar, 

kereskedelmi üzlet és vendéglátó üzlet és pavilon” megnevezésű ingatlant érintő, annak 

egy részének megvásárlása iránti kérelmét elutasítom, és a kérelem szerinti 126 

négyzetméter alapterülettel rendelkező ingatlanrészt nem kívánom a kérelmező 

részére értékesíteni.  

 

A kérelmező e Határozattal történő értesítése iránt intézkedem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése ázsiós tőkeemelés jogcímén új pénzbeli 

vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a Társaság törzstőkéjét 157 090 000 Ft összegről 

167 590 000 Ft összegre felemelje, valamint 124 966 000 Ft-ot tőketartalékba 

helyezzen. Az ázsiós tőkeemelés Gyula Város Önkormányzat Tag részéről 135 466 000 

Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik, akként, hogy 10 500 000 Ft-

tal a törzstőkét emeli, míg 124 966 000 Ft-ot a tőketartalékba helyez. A 135 466 000 Ft 

pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása a 135 466 000 Ft pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást a törzstőke felemelést elhatározó taggyűlési határozat időpontjától 

számított 3 munkanapon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani átutalás 

útján. A határozattal Gyula Város Önkormányzata Tag törzsbetétje 166 990 000 Ft 

összegre emelkedik.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy nyilatkozom, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Tag a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

tőkeemelésében nem kíván részt venni, elsőbbségi jogával nem kíván élni.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 35/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése 2021. március hónap 27. napjától 2026. 



 

 

március hónap 27. napjáig terjedő 5 éves időtartamra a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének megválasztja Daróczi László 5700 Gyula, Petik Ambrus u. 47/C. szám 

alatti lakost, aki önállóan jogosult a társaság képviseletében eljárni és a céget jegyezni. 

A cég jegyzése akként történik, hogy a kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy 

nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét, az ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintájának megfelelően.  

 

Az ügyvezetői feladatok ellátásáért a megbízási díját havi bruttó 275 000 Ft összegben 

javasolja megállapítani. A taggyűlés fogadja el a melléklet megbízási szerződést.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 36/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése felhatalmazza Gyula Város 

Önkormányzata polgármesterét, dr. Görgényi Ernőt, Daróczi László 5700 Gyula, Petik 

Ambrus u. 47/C. szám alatti lakos, ügyvezető megbízási szerződésének, valamint 

jövőbeni esetleges módosításainak az aláírására.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 37/2021. (III.23.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 



 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hozzájárulok, 

hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szt. László utca 16. szám, Cg.04-

09-003599) taggyűlése a társasági szerződés rendelkezéseit az alábbiak szerint 

módosítsa:  

 

I.) A társasági szerződés 6./pontjának első mondata hatályát veszti és helyébe az 

alábbi rendelkezés lép:  

„A társaság törzstőkéje 167 590 000 Ft, azaz, Egyszázhatvanhétmillió-

ötszázkilencvenezer forint, melyből pénzbeli vagyoni hozzájárulás 127 404 000 Ft, 

nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 40 186 000 Ft.  

 

II.) A társasági szerződés 7./pontjának elnevezése az alábbiakra módosul:  

„7./ A társaság tagjainak törzsbetétje, üzletrészek, szavazati jog mértéke és 

tőketartalék.” 

 

III.) A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésének első sora az alábbiakra 

módosul:  

„Gyula Város Önkormányzata törzsbetétje 166 990 000 Ft” 

 

IV.) A társasági szerződés 7./ pontja az első bekezdést követően kiegészült az alábbi 

rendelkezéssel:  

„Gyula Város Önkormányzata tag által a társaság rendelkezésére bocsátott 

tőketartalék összege 124 966 000 Ft, azaz egyszázhuszonnégymillió-

kilencszázhatvanhatezer forint.” 

 

 

V.) A társasági szerződés 10.) pontjában az ügyvezető anyja neve pontosításra kerül 

a következők szerint:  

„a.n: Gyarmathy Sarolta Erzsébet” 

 

VI.) A társasági szerződés 10.) pontja utolsó bekezdésének utolsó előtti mondata az 

alábbiakra módosul:  

„Az ügyvezető megbízatása 2021. március hó 27. napjától kezdődően 2026. 

március hó 27. napjáig tart.” 

 

Gyula, 2021. március 11.  

              ügyvezető 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2021. március 24.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 38/2021. (III.25.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 



 

 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján úgy döntök, hogy a 

2021/2022. nevelési évre az óvodai általános beiratkozás időpontját az alábbiak szerint 

határozom meg:  

 

Személyes beíratás esetén:  

 

2021. április 28 – április 29. (8:00 – 16:00 óráig) 

Helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde emeleti irodája,  

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2., előzetes időpont egyeztetés alapján.  

 

VAGY 

 

Elektronikus beíratás esetén: 

2021. április 28. - április 29. napján 

a varazserdoovi@gmail.com elektronikus levelezési címen.  

 

Felkérem dr. Kávássy Leila Viola jegyzőt, hogy gondoskodjon a beiratkozással 

kapcsolatos hirdetmény közzétételéről.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

              Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 41/2021. (IV.1.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadom.  

 

mailto:varazserdoovi@gmail.com


 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 42/2021. (IV.8.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményben a 

mintavételi helyen egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott Misurné Nagy 

Krisztina részére ellátási érdekből engedélyezi további munkavégzésre irányuló 

jogviszony létesítését.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 46/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 

8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

intézményeire kiterjedően, valamint a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok nemzetiségi Önkormányzatára is 

irányadó Beszerzési Szabályzatot az alábbi tartalommal elfogadom. 

 

E Szabályzat alkalmazását eredményező valamennyi szükséges intézkedést megteszek. 



 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde  

Művelődési Ház és Könyvtár      

Gondozási Központ       

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata  

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

államháztartás szervezete 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza, 2021. április 27.  

 

 

 

 

          Kraller József  

           polgármester 

Beszerzések lebonyolításának eljárásrendje szabályzat 

 

   

Jelen szabályzat 2021 május 1. napjától érvényes.  

 

 

Jóváhagyta:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat                     /2021. (  számú Polgármesteri 

határozattal 

   

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal                     .......................... jegyző 

 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde ....................intézményvezető 

Művelődési Ház és Könyvtár     ....................intézményvezető 

Gondozási Központ      ....................intézményvezető 

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata ....................intézményvezető 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat ....................intézményvezető 

 

 

Záradék: 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületi hatáskörében hozta Medgyesegyháza Polgármestere 

 

ELŐSZÓ 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt előírás alapján a költségvetési szervnek 



 

 

belső szabályzatban rendezni kell a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és 

pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így többek között 

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.  

A szabályzat célja, hogy szabályozza a közbeszerzési értékhatár alatti, de a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI. 5) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

beszerzések szabályait.  

E Szabályzat hatálya kiterjed a 2014-2020 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alapból 

(a továbbiakban: ESZA), a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: KA), az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: ETHA, ), az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) , az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésből és a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai 

Segítségnyújtási Alapból származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, 

a programok tervezésére, végrehajtására, nyomon követésére, továbbá a teljesítés 

ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő 

szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.  

E Szabályzatot nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi 

Együttműködés programjaiból nyújtandó támogatásokra, valamint azokra a 

beszerzésekre, amelyek a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának és az 

önkormányzat fenntartásában működő intézmények beszerzési rendjéről szóló, 2017. 

január 1. napján hatályba lépett Szabályzat hatálya alá tartoznak. 

 

Beszerzések lebonyolításának szabályzata  

 

A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított 

közbeszerzési értékhatárokat el nem érő árubeszerzések, építési beruházások és 

szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 

melyeket a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata és Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetésének terhére megvalósított beszerzések előkészítése, lefolytatása, 

ellenőrzése során alkalmazni kell, továbbá a beszerzési eljárásba bevont személyek 

illetve szervezetek felelősségi körét, valamint a beszerzési eljárás dokumentálási 

rendjét, amennyiben azok a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI. 5) 

Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. 

 

A szabályzat rendelkezései arra irányulnak, hogy a beszerzési eljárás során a számviteli, 

pénzügyi és egyéb jogszabályok, a szervezet belső szabályzatainak ide vonatkozó 

előírásai érvényesüljenek, a beszerzések a tisztességes verseny követelményének 

megfeleljenek, átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek. 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata és 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – 

beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

kormányrendelet) 13. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 2014-2020 programozási 



 

 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről 272/2014. ( XI. 5) Korm. rendelet alapján a következők szerint szabályozzuk:  

 

I. Szabályzat hatálya 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. §- ban  

foglalt előírás alapján, figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. ( XI. 5) Korm. rendelet hatálya alá tartozó  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, valamint  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 

 Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 

 Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat, 

mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek. 

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 9. §-ban meghatározott - gazdálkodással kapcsolatos feladatait a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv látja el.  

Ennek figyelembevételével az Áht. 10. § (4a) bekezdése, valamint az Ávr. 9. § (1) 

bekezdése alapján ezen szabályzat hatálya a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

272/2014. ( XI. 5) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében 

 a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatra,    

 a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalra  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központra 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárra 

 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsődére 

 Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatára, valamint 

 Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzatra 

terjed ki. 

Az ÁHt. 10. §. (4a) bek. alapján ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, gazdasági szervezet feladatait az irányító 

szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal, 

vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, 

gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el.  

 

II. Általános rendelkezések 

 

II. 1. A szabályzat célja: hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja rögzítse a szabályzat 

hatálya alá tartozó államháztartási szervezet(ek) – közbeszerzési értékhatár alatti – 

beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 

nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 

felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal.   

 

II. 2. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére, 



 

 

(továbbiakban: beszerzés) amelyek vonatkozásában a szabályzat hatálya alá tartozó 

államháztartási szervezet a megrendelő, ajánlatkérő vagy ajánlati felhívást 

közzétevő. Az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények, valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 

és Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat, mint ajánlatkérők nettó 

1.000.000 Ft-ot elérő (nagy értékű), de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű 

beszerzéseire terjed ki, amennyiben azok elszámolására, felhasználására a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről272/2014. ( XI. 5) Korm. rendelet alkalmazandó. 

 

A szabályzat hatálya nem terjed ki  

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbtv.) hatálya alá tartozó, valamint 

 a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, 

azonnali beszerzésekre, 

 az élet- illetve balesetveszély elhárítása, rendkívüli esemény, valamint a 

vagyonvédelem érdekében szükségessé váló haladéktalan intézkedést 

igénylő beszerzésekre, 

 arra a beszerzésre, amelynek becsült értéke a nettó 1.000.000 Ft-ot nem 

haladja meg, 

 kizárólagos joggal érintet (pl.: szerzői jog), vagy művészeti jellegű (pl.: 

alkotó, előadó művészeti) beszerzésekre 

 azon beszerzésekre, amelyeket a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatának és az önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények beszerzési rendjéről szóló, 2017. január 1. napján hatályba 

lépett Szabályzat hatálya alá tartoznak. 

Pályázati támogatásból megvalósuló beszerzések esetén az eljárás során a jelen 

szabályzatban foglaltakon túl a projektútmutatóban, valamint az adott programozási 

időszak szerinti mindenkor hatályos Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban foglaltakat 

is figyelembe kell venni. 

 

 

II. 3. A beszerzési eljárás során érvényesítendő alapelvek  

 A beszerzési eljárásban szervezetünk, mint Árajánlatot kérő köteles 

biztosítani, a szállító, mint Árajánlatot tevő pedig köteles tiszteletben 

tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 

 Árajánlatot kérőként szervezetünknek az eljárás egésze alatt azonos 

bánásmódot és esélyegyenlőséget kell biztosítani az árajánlatkérésben 

résztvevő Árajánlatot tevők számára.  

 A jelen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok 

rendeltetésével összhangban, a jóhiszeműség követelményének 

megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni.  

 A beszerzési eljárásnak átláthatónak, minden mozzanatában 

dokumentáltnak kell lennie.  

 A beszerzés csak olyan módon bontható részekre, amely nem 

eredményezi jelen szabályzatban foglaltak megkerülését. 

 

Ajánlatkérő továbbá elvárja, hogy:  



 

 

 Résztvevők tiszteletben tartsák a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 

nyilvánosságát.  

 Résztvevők a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményeinek megfelelően járjanak el. 

 

II. 4. A beszerzések tárgya 

 

A beszerzés tárgya lehet: 

a.) árubeszerzés,  

b.) építési beruházás,  

c.) szolgáltatás megrendelése. 

 

a.) Árubeszerzés: 

 

Forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy 

használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül 

történő –  megszerzése a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az 

önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata és Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat (mint megrendelő, ajánlatkérő, ajánlati felhívást 

közzétevő) részéről.  

Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.  

 

b.) Építési beruházás: 

 

A következő valamely munka megrendelése (és átvétele) a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, 

valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata és 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat (mint megrendelő, 

ajánlatkérő, ajánlati felhívást közzétevő) részéről: 

 a Kbtv. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez 

kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 

meghatározott tervezése együtt; 

 építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 

meghatározott tervezése együtt; 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az önkormányzat 

fenntartásában működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata és Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat (mint megrendelő vagy ajánlatkérő, ajánlati 

felhívást közzétevő) által meghatározott követelményeknek megfelelő 

építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. 

 

c.) Szolgáltatás megrendelése: 

 

Árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan beszerzés, 

amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata és Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat (mint 

megrendelő, ajánlatkérő, ajánlati felhívást közzétevő) részéről. 



 

 

 

Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat 

foglal magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést 

minősíteni.  

 

 

 II. 5.  Összeférhetetlenség  

 

5.1. ÖSSZEFÉRHETETLEN és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 

lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, 

amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 

különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel 

fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

 

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással 

vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy 

szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,  

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)-bb)pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját a 

megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy 

annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,  

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

 

5.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az 

ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy 

annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – 

a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint – írásban köteles 

nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az 5.1. és 5.2. pont szerinti 

összeférhetetlenség. 

III. A beszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok 

 

III. 1. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése 

 

A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 

illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű 

teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).  

 

A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlatkérés, 

megrendelés feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni.  

 

 III. 2. A beszerzések értékhatára 

 

A becsült érték kiszámítása során a beszerzés tárgyának értékét nem kell 

egybeszámítani, a beszerzések értékhatára beszerzésenként egyedileg számítandó.  

 

IV. Beszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 



 

 

 

IV. 1 A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervetek közül  

 

IV. 1.1 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál, valamint az önkormányzat 

fenntartásában működő intézmények   

 

a.) a nettó 1.000.000 Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén 

elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.  

 

b.) az a.) pontban megjelölt értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell 

bekérni a lehetséges szállítóktól,  

 

c.) A közbeszerzési egyedi beszerzési értéket elérő, vagy meghaladó 

beszerzések esetén hirdetményt (ajánlati felhívást) kell közzétenni.  

 

IV. 1.2 

 

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatánál, illetve a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzatnál  

 

a) a nettó 1.000.000 Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén 

elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.  

 

b) az a.) pontban megjelölt értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell 

bekérni a lehetséges szállítóktól,  

 

c) A közbeszerzési egyedi beszerzési értéket elérő, vagy meghaladó 

beszerzések esetén hirdetményt (ajánlati felhívást) kell közzétenni.  

 

 

A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve 

létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

A beszerzések esetében az átláthatósági nyilatkozatot is be kell szerezni.  (Áht. 41. §. 

(6) bek.) 

 

IV. 1.3 A beszerzési eljárás során a szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási 

szervek (mint megrendelő, ajánlatkérő, ajánlati felhívást közzétevő) nevében eljáró 

személyek, szervezeti egységek körét a jelen szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

IV. 1.4 A megrendelés, az ajánlatkérés csak akkor küldhető el, illetve az ajánlattételi 

felhívás – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – csak akkor 

tehető közzé, ha szervezetünk (mint megrendelő, ajánlatkérő, ajánlati felhívást 

közzétevő) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra 



 

 

vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre 

áll. 

 

A megrendelést, valamint az ajánlatkérést, valamint az ajánlati felhívást 

közérthetően, célratörően, szabatosan, a magyar nyelv általános jelentésére 

figyelemmel, és a műszaki tartamra, valamint a beszerzési cselekmény 

körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és elküldeni a lehetséges szállító 

részére, illetve közzétenni. 

 

Az ajánlatkérést, valamint az ajánlati felhívást a jelen szabályzat 3. számú melléklete 

szerinti tartalommal kell (értelemszerűen) megküldeni, illetve közzétenni.  

 

Az ajánlati felhívást az a honlapon kell közzétenni.  

 

IV. 1.5 Az eljárást megindító felhívásban (ajánlatkérés, ajánlati felhívás) meg kell 

határozni az ajánlatok értékelésének szempontjait.  

 

Az ajánlatok értékelési szempontjai a következők lehetnek:  

 a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 

 az összességében legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztása. 

 

Abban az esetben, ha összességében a legelőnyösebb ajánlatot kívánjuk 

kiválasztani, az eljárást megindító felhívásban (ajánlatkérés, ajánlati felhívás) 

meg kell határozni: 

 az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló 

részszempontokat; 

 részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont 

tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: 

súlyszám); 

 az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont 

esetében azonos; 

 

IV. 1.6 A beszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok 

megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök. 

 

IV. 1.6.1  A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata és Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat beszerzési 

tevékenységének irányításáért a törvényes képviselő/ intézményvezető felelős. 

 

Feladata különösen: 

 felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési 

eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, 

 azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden 

olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 

 jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a 

beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, 



 

 

 rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s azt a dolgozók 

munkaköri leírásában rögzíti, stb.   

 

IV. 1.6.2 A szervezetünk beszerzésivel kapcsolatos teendők előkészítése és 

koordinálása Medgyesegyháza Városi Önkormányzat/ Önkormányzati Hivatal 

pályázati referense feladata és hatásköre. 

 

Ezen belül feladata különösen: 

 az ajánlatkérés, a hirdetmény, szükség szerint a dokumentáció előkészítése és 

intézkedés a közzétételről, valamint az ajánlat bekéréséről, 

 az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények 

meghatározása, 

 a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, 

szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek, kiválasztása, 

azokra javaslattétel,  

 folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, 

 rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás, arányát és összhangját, 

 gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról, 

 azonnal tájékoztatja a szervezet vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó munkájának 

végzése során szabálytalanságot vagy szervezetünk működési köre 

vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál intézkedés 

megtételét kezdeményezi, stb., 

 a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása. 

 A beszerzési eljárásban közreműködő a beszerzési eljárással kapcsolatosan munkája 

során tudomására jutott valamennyi információt, tényt és körülményt megőrizni köteles, 

azt harmadik személynek nem adhatja át, és nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve a 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) vonatkozó rendelkezései szerinti közérdekű, 

illetve közérdekből nyilvános adatokat. 

 

IV. 1.6.3 A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, és az önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata és Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a szerződések 

kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés stb.) 

betartásával köti meg a szerződést a legjobb árajánlatot adóval, illetve az ajánlati 

felhívás nyertesével. Amennyiben az ajánlat benyújtója, illetve az eljárás nyertese 

visszalép – és az ajánlati felhívásban (ajánlatkérésben) ezen kitétel szerepel – akkor 

szervezetünk jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel megkötni a szerződést.  

 

IV. 1.6.4 Az Áht. 37. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásnak 

(megrendelésnek, szerződésnek) írásban kell megtörténnie, kivéve a 8. pontban 

található kisértékű kifizetéseket 
 

IV. 1.6.5 Az Ávr. 53. § (1) bekezdése alapján nem szükséges előzetesen az írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amelyek  

 értéke a kétszázezer forintot nem éri el, 



 

 

 a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi 

pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, vagy 

 az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségnek 

minősül. 

(Más fizetési kötelezettségnek minősül a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal 

végrehajtható hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az 

összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és 

kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség. )  

 

IV. 1.6.6 A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos 

feltételekre vonatkozó előírásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

V. EGYES BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE 

 

V. 1. A szabályzat hatálya alá tartozó Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, és az 

önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata és Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat a IV. bekezdés 1.1 pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok, 

valamint  

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának c.) alpontja alapján közzétett ajánlati 

felhívásra érkezett ajánlatok  
 

elbírálására legalább 3 fős bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz 

létre, amely nem egyenlő az adott Szervezet Közbeszerzési Bíráló Bizottságával. A 

Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a beszerzési 

eljárást lezáró döntést hozó Polgármester részére.  

 

A bírálóbizottság tagjaira a képviselő-testület tesz javaslatot és dönt a bizottsági 

tagok személyéről.  

 

A bíráló bizottságot a beszerzések tárgyától függetlenül azonos személyek alkotják. 

 

A bíráló bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább 1-1 tag a megfelelő jogi 

(mindenkori jegyző), az ajánlattevők - beszerzés tárgya szerinti - gazdasági-pénzügyi 

(mindenkori pénzügyi vezető, valamint a képviselő-testület pénzügyi bizottságának 

elnöke) alkalmasságának a megítélésére vonatkozóan megfelelő szakértelemmel 

rendelkezzék. 

 

V. 2 Az ajánlatok felbontásakor a bíráló bizottság köteles megállapítani az ajánlatok 

érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét. 

 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: 

 az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, 

 az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, 

 az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek,  

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, 



 

 

 az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. 

szerinti közbeszerzési értékhatárt,   

 egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Az ár alacsony voltának megítélésekor a korábbi tapasztalatokra, a beszerzést 

megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a beszerzést megelőzően a 

szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell 

figyelemmel lenni.  

 

V. 3 Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról 

jegyzőkönyvet kell készíteni:  
 

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 az ajánlat felbontásának helyét, idejét, 

 az ajánlatot felbontó személyek nevét, 

 az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),  

 az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, 

 az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, 

 az érvénytelennek minősített ajánlatokat, 

 az ajánlata érvénytelenségének okát, 

 az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 

 az ajánlatot felbontók aláírását, 

 

A jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyzőkönyvvezető a felelős.  

 

V. 4 A beszerzési eljárást lezáró döntést 

 

V. 5 A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál  

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok 

vonatkozásában a polgármester hozza meg, míg  

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának c.) alpontja alapján közzétett ajánlati 

felhívásra érkezett ajánlatok vonatkozásában a polgármester hozza meg. 

 

V. 6 A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál 

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok 

vonatkozásában jegyző hozza meg, míg  

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának c.) alpontja alapján közzétett ajánlati 

felhívásra érkezett ajánlatok vonatkozásában jegyző hozza meg. 

 

V. 7 A Gondozási Központnál, a Művelődési Ház és Könyvtárnál, a Varázserdő 

Óvoda és Mini Bölcsődénél 

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok 

vonatkozásában az adott intézmény vezetője hozza meg, míg  

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának c.) alpontja alapján közzétett ajánlati 

felhívásra érkezett ajánlatok vonatkozásában az adott intézmény 

vezetője hozza meg. 

  



 

 

V. 8 A Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatánál, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzatnál 

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok 

vonatkozásában a nemzetiségi polgármester hozza meg, míg  

 a IV. bekezdés 1.1 pontjának c.) alpontja alapján közzétett ajánlati 

felhívásra érkezett ajánlatok vonatkozásában a nemzetiségi polgármester 

hozza meg. 

 

 

V. 9 A beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírásáról, a döntést követő 5 

munkanapon belül írásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket.  

 

A tájékoztatás elküldéséért a jegyzőkönyvvezető felelős.  

 

VI. A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése 

 

VI. 1. A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a 

mindenkori gazdasági vezető iránymutatása alapján a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat  pénzügyi csoportjának hatás- és felelősségi körébe tartozik.  

Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 

szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére azzal, 

hogy az elbírálásért a Bíráló Bizottság a felelős. 

 

VI. 2. Amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat köteles a képviselő testületet haladéktalanul 

tájékoztatni.  

 

VII. Záró rendelkezések 

 

A szabályzata hatálya alá tartozó államháztartási szervezetek beszerzését végző 

személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat 

előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük 

elvárható gondossággal eljárni. 

A beszerzések lebonyolításának szabályzata 

2021. május 1. napján lép hatályba. 

Ezzel egy időben a korábban érvényes szabályzat hatályát veszti. 

A szabályzatot módosítani kell  

 olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos 

szabályzat előírásait, valamint  

 ha a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat sajátosságai, működésének 

változása alapján indokolttá vált. 

A módosításokat az ok felmerülésétől számított 30 napon belül kell végrehajtani. 

A módosítások elvégzéséért Jegyző felelős. 

 

Medgyesegyháza, 2021. április….. 

  

            ……………………………….                      ………………………………. 

                         Polgármester                                                    Jegyző 

 

Megismerési nyilatkozat 



 

 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (önkormányzat, költségvetési szerv) 2021. 

május 1–től hatályos, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI. 5) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre megalkotott Beszerzési 

szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 

leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.  

 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat                                             1. számú melléklet 

 

A beszerzési eljárás során szervezetünk nevében  

Eljáró személyek (szervezetek) 

 

Beszerzés tárgya Beszerzés Megrendelésre Ajánlatkérésre Ajánlati felhívás  



 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. május 1. 

 

 

 

                 ……………………..                           ………………….. 

                       Polgármester                                         Jegyző  

    

(becsült) 

egyedi értéke Ft 

(Nettó)  

közzétételére 

Jogosult személy (szervezeti egység) 

     

     

     

     



 

 

2/a. számú melléklet  

 

 

 

 

Összeférhetetlenségi  

Nyilatkozat  

 

 

 

Alulírott ……………………………………..…… (lakcím: ……………...…………….)  

mint a ………………………………….. (cím: ………………………………………..) 

ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a 

beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll 

fenn.    

 

Jelen nyilatkozatomat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által a 

………………………………………………. tárgyban lefolytatandó beszerzési 

eljárással kapcsolatban teszem. 

 

 

 

Dátum: ……………………………… 

 

 

 

 

                                                                                        ………………………………. 

                                                                                          nyilatkozattevő aláírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/b. számú melléklet  

 

 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  

NYILATKOZAT  

 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………..……… (lakcím: ………….…..…………….)  

mint a ………………………………….. (cím: ………………………………………..) 

ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet 

(………………………………………………………….) képviselője kijelentem, hogy a 

beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt 

szervezettel szemben nem áll fenn.    

 

Jelen nyilatkozatomat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által a 

………………………………………………. tárgyban lefolytatandó beszerzési 

eljárással kapcsolatban teszem. 

 

 

 

Dátum: ……………………………… 

 

 

 

 

                                                                                         ……………………………… 

                                                                                             nyilatkozattevő aláírása 



 

 

3. számú melléklet  

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATKÉRÉS  

 

 

………………………………..tevékenység elvégzésére  

 

 

I. Ajánlatkérő: 

Neve:  

Címe: 

Képviselője:  

Telefon/fax: 

E-mail:  

Kapcsolattartó neve:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

 

II. A beszerzés tárgya:  

 

III. A szerződés típusának meghatározása:  

 

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):  

 

V. A teljesítés helye:  

 

VI. Fizetési feltételek:  

 

VII. Alkalmassági követelmények:  

           (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód) 

 

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:  

 

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:  

 

X. Ajánlattételei határidő: 

 

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:  

 

XII. Az ajánlattétel nyelve: 

 

XIII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 

 

XIV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat 

tárgyalás nélkül bírálj el:  

XV. A szerződéskötés tervezett időpontja:  

 

XVI. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? 

 

XVII. Rész ajánlattétel megengedett-e? 

 

XVIII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? 



 

 

 

XIX. A dokumentáció rendelkezésének módja:  

 

XX. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:  

 

XXI. Egyéb információk 

 

XXII. Érvénytelen az ajánlat:  

 

XXIII.  Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, 

címe:  

 

XXIV. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  

 

 

Dátum: …………………………. 

 

                                                                   …………………………………… 

                                                                                          aláírás  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 47/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a Polgármester elfgoadja 

a 2021. évi szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „értesítés a 2021. évi 

szabadság megállapításról” című melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 48/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 



 

 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadom.  

  

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

melléklet a 48/2021.(IV.27.) polgármesteri döntéshez 
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 III. Szolgáltatás-megrendelés 

       

IV. Építési koncesszió 

       

V. Szolgáltatási koncesszió 



 

 

       

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések 

       

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 49/2021. (IV.27.) számú 

határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 51/2021. (V.6.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Boldog Otthon 

Alapítvány (nyilvántartási száma: 04-01-0002538, székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki 

utca 57.) szervezeti képviselője, Baloghné Süli Beáta Anikó által benyújtott kérelemnek helyt adok, 

és hozzájárulok, hogy a Boldog Otthon Alapítvány a szívalakú kupakgyűjtőt közérdekű céllal a 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám alatt található Művelődési Ház melletti járdaszigetre 

kihelyezze.  

 

A kérelmezőt döntésemről e határozat kézbesítésével kell értesíteni.   

 



 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 52/2021. (V.26.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 53/2021.(V.26.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként elvi éllel ügy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlan tulajdonjogát 

rendezni kívánom, ide értve a telekhatárok rendezését, az ingatlan-nyilvántartás szerinti és azon 

kívüli  rendezett tulajdoni viszonyok elérését, az esetlegesen osztatlan közös tulajdonban maradt 

ingatlanok megosztást a Ptk. szerint biztosított jogi eszközök alapján, amely magában foglalja az 

esetlegesen túlhasznált önkormányzati ingatlanok visszavételét is.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként ügy döntök, hogy valamennyi bérleti 

joggal, vagyonkezelési joggal érintett ingatlan, vagy egyéb vagyon – ide értve a  vagyoni értékű 

jogot is – felülvizsgálata felől intézkedem, és a nemzeti vagyon védelmére törekedve  

Medgyesegyháza Város javát szolgálva a település költségvetésének biztonsága mellett az ingatlan 

– és egyéb vagyon gyarapítására határozom el magam. 

Az önkormányzati vagyonunk gyarapítása, valamint a települési szolgáltatási rendszer  fejlesztését 

célzó valamennyi pályázati lehetőséget figyelem, és a nemzeti -  gazdasági stabilitási garanciák 

biztosítása mellett beruházási lehetőségeket kutatva az önkormányzati vagyon hosszú távú 

gyarapítását szorgalmazom. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként ügy döntök, hogy az ingyenes -  

legfőképpen államtól, vagy állami szervtől történő - tulajdonszerzési lehetőségeket  ( ideértve pl. az 



 

 

árveréseket, egyéb állami értékesítéseket, cserejogügyleteket is mind ingatlan-mind vagyoni értékű 

jog tekintetében ) felkutatom és kiaknázom, a megszerzett javakat a köz szolgálatára hasznosítom, 

gyarapítom.  

Fenti elvi éllel kihírdetett Határozat végrehajtásához szükséges valamennyi egyeztetést, tárgyalást 

és intézkedést lefolytatom, megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 54/2021.(V.26.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy az önkormányzati 

tulajdonban álló, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám előtti közterületen lévő, közvetlen 

közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló6 m2 alapterületű 4 db faházra vonatkozóan 

bérleti jogviszonyra irányuló pályázati felhívást teszünk közzé.  

 

A hosszútávú bérleti szerződések esetén a veszélyhelyzet ideje alatt ingyenesen, majd a 

veszélyhelyzet végét követően 20 000 Ft/hó bérleti díj összegért.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 55/2021.(V.26.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a megüresedett helyekre az 

alábbi személyeket választja meg:  

 

Tag:  Grósz Pál Medgyesegyháza, Damjanich u. 54.  

 

Tag:  Jakab Ágnes Medgyesegyháza-Bánkút Dózsa u. 17.  



 

 

 

Tag:  Kotri Gergő Medgyesegyháza, Fáy u. 54. 

 

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2021. május 26. napjától öt éves 

időtartamra.  

 

Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 56/2021.(V.27.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-

2017-00006 kódszámú, Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű 

projektet Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nem kívánja folytatni, nem kíván a konzorcium 

tagja maradni.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 57/2021.(V.27.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

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

30 000 Ft összeggel támogatja Rálik Dorka (5666 Medgyesegyháza, Tanya 135.), a Szabadtorna SE 

versenyzőjének részvételét a Spanyolországban 2021. június 25. – 27. között megrendezésre kerülő 

Online IDF Tánc Világbajnokságon.   

 

A Képviselő-testület a támogatási összeget a 2021. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.  

 



 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 60/2021. (V.31.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Medgyesegyházi 

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

tulajdonosa a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 413 253 E Ft mérlegfőösszeggel 

és -4 824 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 61/2021. (V.31.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy mint alapító, a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 11 437 E Ft, az adózott 

eredménye (veszteség), - 3 552 E Ft, elfogadja.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 62/2021. (V.31.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

összevont 2020. évi költségvetési maradványát 328 133 751 Ft összegben állapítja meg, ebből 

320 911 341 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 7 222 410 Ft szabad költségvetési maradvány. 

 

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2020. évi költségvetési 

maradványt: 

 

Intézmény neve Megnevezés 
Összeg 

forintban 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 
2020. évi költségvetési maradványa 320 911 341 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
320 911 341 

 2021. évi eredeti költségvetésbe beépítve 310 034 481 

 Kötelezettséggel terhelt maradványa 10 876 860 

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

 

 

2020. évi költségvetési maradványa 2 724 900 

 Alaptevékenység szabad maradványa 2 724 900 

 Személyi juttatások 

SZOCHÓ 

2 359 220  

365 680  

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ 

2020. évi költségvetési maradványa 531 064 

 Alaptevékenység szabad maradványa 531 064 

 Dologi kiadás 531 064 

Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda és 

Mini Bölcsőde 

2020. évi költségvetési maradványa 

95 000 

 Alaptevékenység szabad maradványa 95 000 

 Dologi kiadások 95 000 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2020. évi költségvetési maradványa 3 871 446 

 Alaptevékenység szabad maradványa 3 871 446 

 Dologi kiadás 1 671 446 

 Felhalmozási kiadás 2 200 000 

 

 

 



 

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola 

Határidő: 2021. május 3. napja 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 63/2021. (V.31.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. szám alatti épület előtt található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 

álló 6 m
2
 alapterületű faházát ( továbbiakban 3. számú Faház)  Tóth Gyöngyi egyéni vállalkozónak 

(székhely: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 45. adószám: 63613360-1-24) 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. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 

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

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

6. A bérleti díj összege 20 000,- Ft/hó. 

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

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

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

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

feltételekkel történő megkötése iránt intézkedek azzal, hogy a bérleti díj, valamint a kaucióra 

vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet végét 

követően kerülhet sor. 

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. szám alatti épület előtt található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 

álló 6 m
2
 alapterületű faházát ( továbbiakban 2. számú Faház) Márkoktél Kft. (székhely: 5666 

Medgyesegyháza, Vécsey u. 11/a. adószám: 2489889-2-04) 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. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 

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

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



 

 

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

6. A bérleti díj összege 20 000,- Ft/hó. 

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

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

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

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

feltételekkel történő megkötése iránt intézkedek azzal, hogy a bérleti díj, valamint a kaucióra 

vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet végét 

követően kerülhet sor. 

 

3./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 25. szám alatti épület előtt található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből 

álló 6 m
2
 alapterületű faházát (továbbiakban 1. számú Faház) Boldog Otthon Alapítvány. (székhely: 

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki u. 57. adószám: 2489889-2-04) 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. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő. 

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

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

hivatalosan közzétett várható infláció mértéke. 

6. A bérleti díj összege 20 000,- Ft/hó. 

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

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat felé.   

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

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestereként a kérelmezővel a bérleti szerződés fenti 

feltételekkel történő megkötése iránt intézkedek azzal, hogy a bérleti díj, valamint a kaucióra 

vonatkozó rendelkezések fentiek szerinti meghatározására leghamarabb a veszélyhelyzet végét 

követően kerülhet sor. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 66/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  



 

 

 

Medgyesegyháza Város Polgármestere a 271/2021. (V.21.)  Kormányrendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, de fentiekre 

figyelemmel saját jogkörében eljárva úgy határozott, hogy a 2021. évben meg kívánja szervezni az 

általános iskolás gyermekek nyári gyermekfelügyeletét.  

 

Kraller József polgármester felhatalmazza dr. Kávássy Leila Viola jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 67/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a továbbiakban is 

megbízom 2021. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig Zipperer Viktort a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával, az 

eredeti kinevezésében meghatározott könyvtáros munkakörének változatlanul hagyása mellett. 

Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül 2021. július 01. napjától 

2021. szeptember 30. napjáig havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítom meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 68/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 2021. július 01. napjától 

2021. december 31. napjáig Mészárosné Hrubák Máriát a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával az eredeti kinevezésében 

meghatározott munkakörének és illetményének változatlanul hagyása mellett. Vezetői 



 

 

illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül havi bruttó 50.000,- Ft 

összegben állapítja meg. 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 69/2021. (VI.14.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. május 22. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

2019-2024 évekre szóló gazdasági programját elfogadom. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


