
2018. évi határozatok 

 

Sorsz

ám 

Száma Tárgya 

1.  1/2018.  (I.8.) Kt. 

határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 projekt 

azonosítószámú „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű pályázathoz tartozó – Rex 

Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft. által készített – V1 és V2 jelű terv-

variációikat és az alábbiak szerint határoz: 

 

- A beterjesztett variációkat áttekintve, összehasonlítva 

a V2 jelű terv-variáció továbbtervezése mellett dönt; 

 

- A V2 jelű terv továbbtervezésénél további 

egyeztetések szükségesek a projektelemek 

tekintetében annak érdekében, hogy a megvalósuló 

ipari terület tartalmazza az alapvető és minél 

teljesebb infrastruktúrát (villamos energia, földgáz, 

vízvezeték, csatornahálózat, szélessávú informatikai 

rendszer kiépítéséhez szükséges optikai kábel), 

amelyektől nem tud eltekinteni; 

 

- A gépjárműforgalom részére a lehető legszélesebb, 

megfelelő paraméterekkel rendelkező út kialakítása 

indokolt; 

 

- A gépjárműforgalom zavartalan biztosítása 

érdekében megfelelő távolságban tehergépjárművek 

számára is alkalmas „kitérősávok” létesítése; 

 

- A tehergépjármű-forgalom részére indokolt a 

területen belüli megfordulás lehetőségének 

biztosítása; 

 

- A zöldfelület kialakítása alacsony növésű, ritka 

beültetésű lombos fák ültetésével valósuljon meg, a 

tájidegen tujasor telepítését nem támogatja; 

 

- Indokolt annak a vizsgálata, hogy szükséges-e a 

tervben szereplő 36.000 m
3 

termőföld eltávolítása. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat tervezési munkáinak további 

koordinálására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



Határidő: értelem szerint 

 

2.  2/2018.  (I.8.) Kt. 

határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, a  

TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

tervezési feladatokat ellátó Rex Terra Kft. által megküldött, 

projektelemek megvalósítására irányuló javaslatot az alábbi 

eltérésekkel kívánja megvalósítani:  

 

- A Művelődési Ház és Könyvtár melletti részre 

tervezett digitális óra oszlopot, mely költsége bruttó 

2 367 369 Ft, valamint a tervezett 80 m
2
-es mobil 

színpadot, mely értéke bruttó 8 139 684 Ft, a 

költségvetési korlátokra való tekintettel nem kívánja 

megvalósítani; 

 

- A Sportpályára tervezett 1941 m
2
 rekortán futókört 

arányaiban csökkenteni javasolja, az eredetileg 

tervezett 4 m szélességről 3 m szélességűre, valamint 

kéri megvizsgálni a gyakorlati megvalósítás 

költségmegtakarítási lehetőségét, a technológia 

vonatkozásában; 

 

- A Sportpályára tervezett 1 db szelektív 

hulladékgyűjtő edényzetet, melynek bruttó értéke 

140 335 Ft, valamint a Szociális Otthonba tervezett 

szelektív hulladékgyűjtő konténert bruttó 792 480 Ft 

összegben nem tartja szükségesnek; 

 

- A további költségeket az egyes megvalósítási 

helyszíneken történő térkő burkolat 

szükségességének felülvizsgálatával, korlátozásával 

kívánja csökkenteni.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat tervezési munkáinak további 

koordinálására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3.  3/2018.  (I.8.) Kt. 

határozat 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár az EFFOP-

1.1.1-15. kódszámú projekt keretén belül lehívható 

bértámogatás igénybevételével, várhatóan 2018. február 1. 

napjától kezdődően 2018. augusztus 18. napjáig, 1 fő 



megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazzon.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 

 

4.  4/2018.  (I.8.) Kt. 

határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elítéli és aggasztónak találja a Végegyházán 2018. január 4-

én történt eseményeket. A Képviselő-testület álláspontja 

szerint a félelemkeltő magatartás bármilyen 

megnyilvánulása, a nyomásgyakorlás ilyen formája egy 

demokratikus berendezkedésű államban elfogadhatatlan.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.  6/2018.(I.12.)Kt. határozat 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint többségi tulajdonos megtárgyalta és úgy határozott, a 

Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2017. évi 

mérlegét 25.134 E Ft mérleg főösszeggel, -216 E Ft 

veszteséggel elfogadja.  
 

A veszteség összegét, -216 E Ft-ot eredménytartalékba kell 

helyezni. 

 

Felelős: Baukó Lászlóné ügyvezető 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

6.  7/2018.(I.12.)Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi 

tulajdonosaként megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához szükséges 

végleges más célú hasznosítást úgy kívánja megvalósítani, 

hogy párhuzamosan az alábbi két eljárás kezdeményezésére, 

megindítására felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert:  

 

- a Medgyesegyháza Külterület 0122/53, 

Medgyesegyháza Külterület 0122/54,  

Medgyesegyháza Külterület 0122/55 területeket 

Kormányhatározattal beruházási célterületté, vagy 

beruházási ingatlanok nyilváníttatja a Földművelési 

Minisztériumnál kezdeményezve, valamint  

 

- a Medgyesegyháza Külterület 0122/53, 

Medgyesegyháza Külterület 0122/54,  



Medgyesegyháza Külterület 0122/55 helyrajzi számú 

ingatlanokat belterületté nyilváníttatja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az 

eljárások megindítására, a kérelmek, indítványok 

benyújtására, valamint az ügyben a szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések hatóságok előtt 

történő megtételére, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, mint tulajdonos teljes jogkörrel történő 

ellátására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. év január 30. 

 

7.  8/2018.(I.12.)Kt. határozat 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Új ipari 

terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában felmerült problémák megoldása érdekében 

szorosan működjön együtt a Pusztaottlaka Községi 

Önkormányzattal.  

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

8.  9/2018.(I.12.)Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-15 

kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt 

vonatkozásában az előkészítő feladatokat ellátó 

Projektfelügyelet Kft. által megküldött tervet és 

látványterveket az alábbi eltérésekkel, a határozat 

mellékletét képező tervnek és látványtervnek megfelelően 

kívánja megvalósítani::  

 

- látványtervi homlokzatoknál a körablakok nem 

illeszkednek a korábbi épületrészhez, négyszögletes 

ablakok beépítését kéri,  

- a homlokzatok közül a módosításként megküldött 

“túlnyúlásos” megoldás kerüljön megvalósításra, 

- az eredeti tervek alapján meghatározott tároló 

helyiség méretek maradjanak,  

- sárgával jelzett 120/120 ablak helyett egy 120/210 

ajtó kerüljön.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat tervezési munkáinak további 

koordinálására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

9.  10/2018.(I.12.)Kt. 

határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy részt kíván venni a ZP-

1-2017 azonosítószámú, a „Zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázaton. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtási munkáinak további 

koordinálására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

10.   11/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11.   12/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2018. évi munkatervét a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

12.   13/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a civil szervezetek 2017. évi támogatásának felhasználásáról 

szóló beszámolót a 

 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete; 



- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi 

gyülekezete; 

- Boldog Otthon Alapítvány; 

- Medgyesegyháza Sportegyesület; 

- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány; 

 

vonatkozásában elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.   14/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul a TOP-5.2.1-15 

kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

komplex programok” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Projektfelügyelet Kft. között 2016. április 22. napján létrejött 

vállalkozási szerződés – előterjesztés mellékletét képező – 1. 

számú módosításához. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására és 

a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

14.   15/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi 

tulajdonosaként megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Külterület 0122/53, Medgyesegyháza 

Külterület 0122/54,  Medgyesegyháza Külterület 0122/55 

helyrajzi számú ingatlanokat belterületté nyilváníttatja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy e területek Belterületté 

nyilvánítását engedélyező határozat véglegessé válást követő 

4 éven belül azt belterületként kívánja hasznosítani.  

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

kérelem benyújtására, a Képviselő-testületi nyilatkozat 

határozati formában történő csatolására, valamint az ügyben 

a szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések 

hatóságok előtt történő megtételére. 

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15.   16/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a korábban megismert a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű pályázat anyagát, meg kívánja 

vásárolni a mellékelt vételi ajánlat szerinti területrészt, és 

tulajdonjogot kíván szerezni a Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala 

Földhivatali Főosztálya előtt vezetett, Medgyesegyháza 

Belterület 1/5 helyrajzi számú, kivett üzemi terület, és üzemi 

épület megnevezésű, 5682 négyzetméter alapterületű 

ingatlanból a Hőgye István által elkészített vagyonértékelés 

szerinti 736 négyzetméternek megfelelő területrészre. Az 

ezzel kapcsolatos vételi ajánlatot jóváhagyja, és a Nemzetei 

Vagyonkezelő Zrt. felé történő benyújtásához utólagos 

felhatalmazást ad Polgármester Úrnak.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az 

értékesítési eljárásban a részvételre, és az adásvételi 

szerződés aláírására és az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

16.   17/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2018. évi módosított Üzleti tervét  

17.445.000 Ft önkormányzati működési támogatással 

elfogadja. 

A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg 

nagysága az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében kerül 

meghatározásra. 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

17.   18/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint alapító a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 



Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

amelynél fogva a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.04-09-009438) létesítő 

okirata a mai napon az alábbiak szerint módosul: 

1. A létesítő okirat 4. pontja az alábbi rendelkezéssel 

egészül ki: 

„5621 Rendezvényi étkeztetés 

5629 Egyéb vendéglátás 

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése 

8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás” 

 

2. A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

Medgyesegyháza, 2018. …………………. 

     

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

         

alapító” 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

18.   19/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy a START munka mintaprogram 

számvitelileg szabályos működése érdekében a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat létszámkeretét 1 

fővel bővíti, a szükséges összeget a 2018. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. február 15. 

 

19.   20/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

létszámkeretét 1 fővel bővíti. A szükséges összeget a 

2018. évi, majd az azt követő rendes évi költségvetésébe 

beépíti. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: 2018. február 15. 

 

 

20.   21/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A Képviselő-testület 

továbbra is változatlan tartalommal fenntartja a 33/2016. 

(II.12.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21.   22/2018. (I.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 4429. és 4434. jelű, a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő országos 

közutak Medgyesegyházán átvezető teljes szakaszára a 12 

tonnát meghaladó össztömegű járművek számára 30 km/h 

sebességkorlátozást kíván bevezetni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. 

Kormányos László jegyzőt az ügyben szükséges eljárás 

lebonyolítására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. április 30. 

 

22.   25/2018. (II.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta és úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-

2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 



Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában – 

mint az összességében legkedvezőbb árajánlatot tevő – 

alábbi személyek töltsék be a projektben az alábbi 

feladatokat: 

 

- projektmenedzser: Molnár László; 

- pénzügyi vezető: Baukó Lászlóné; 

- projektasszisztens: Simonka Jánosné. 

 

A képviselő-testület többségi tulajdonosként hozzájárul 

ahhoz, hogy fenti személyekkel a megbízási szerződés 

aláírásra kerüljön. 

 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   Baukó Lászlóné ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

23.   26/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

24.   27/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, 

„Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” 

projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Fáy u. 

83. szám alatti 1601/17 hrsz., Fáy u. 91. szám alatti 1601/21 

hrsz., Wesselényi u. 61. szám alatti 812 hrsz., valamint a 

Dózsa u. 2. szám alatti 510/2 helyrajzi számú telek 

megosztásából kialakított új helyrajzi számon kíván új 

önkormányzati bérlakást kialakítani.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 



Közreműködő Szervezet felé éljen módosítási kérelemmel a 

bérlakások kialakításában bekövetkezett változások 

vonatkozásában. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

25.   28/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-

00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában a beavatkozási 

területet az alábbi lehatárolás szerint határozza meg:  

 

Dózsa György utca – 459/1, 0110/105, 0110/109, 0110/110, 

0110/25, 0110/27, 0110/28, 0110/29, 0110/30, 0110/31, 

0110/32, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 110/61, 

0110/62, 0110/63, 0110/64, 0110/65, 0110/69, 0110/70, 

0110/71, 0100/1, 093/22, 093/21, Lenkey utca - Wesselényi 

utca – Rákóczi utca – Damjanich utca - Árpád utca – 

Kossuth tér. Hősök u. – Petőfi u. – Jókai u. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

Közreműködő Szervezet felé éljen módosítási kérelemmel a 

beavatkozási terület vonatkozásában. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

26.   29/2018. (II.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 

kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” projekt keretében a Kossuth tér 24. szám 

alatti, 119/1 hrsz. helyszínen kívánja kialakítani a projektben 

vállalt közösségi teret.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 



 

27.   30/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* 

szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

28.   31/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy elfogadja a 2017. évi polgármesteri keret felhasználásáról készített 

beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

29.   32/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, 

„Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” 

megvalósításához szükséges végleges más célú hasznosítás iránti 

kérelem benyújtásához szükséges talajvédelmi terv, valamint 

humuszgazdálkodási terv elkészítésével a legjobb árajánlatot adó 

Mézes Zoltán talajvédelmi szakértőt kéri fel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

30.   33/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 

kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek 

fejlesztésére” megvalósításához szükséges végleges más 

célú hasznosítás tárgyában hozott 7/2018. ( I. 12. ) Kt. 

Határozatot felülvizsgálta, azt a belterületté nyilvánítást 

tartalmazó részében hatályában fenntartja, egyebekben 

hatályon kívül helyezi. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 



polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

31.   34/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(2) bekezdésének b) pontja alapján – figyelemmel a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre – úgy döntött, hogy a 2018/2019. nevelési 

évre az óvodai általános beiratkozás időpontját  

 

2018. április 23 – április 24. (8:00 – 17:00 óráig) 

határozza meg 

helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda emeleti 

irodája,  

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, 

hogy gondoskodjon a beiratkozással kapcsolatos hirdetmény 

közzétételéről.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

              Varga Jánosné óvodavezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal  

 

32.   35/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

dr. Nagy Béla György polgármester szabadságolási 

ütemtervét a határozat mellékletét képező „értesítés a 2018. 

évi szabadság megállapításról” című melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

33.   36/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § 

(1) bekezdése alapján Medgyesegyháza város 

szavazatszámláló bizottságainak tagjává  

 



Berényi Mihályné 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 12. 

Duna András 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 39. 

Fehér György 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 58. 

Fülöp Erzsébet 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 1. 

Gácsér Béláné 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 65/A. 

Gazos Józsefné 

Hóbor Károlyné 

Ifj. Petrovszki László 

5666 Medgyesegyháza, Petőfi u. 15. 

5666 Medgyesegyháza, Vécsey u. 20. 

5666 Medgyesegyháza, Zrínyi u. 4. 

Ifj. Siflis János 

Likerné Buzás Edit 

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 34. 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 53. 

Mészárosné Hrubák Mária 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 16. 

Németh István Gyula 5666 Medgyesegyháza, Sport u. 14. 

Piják Andrásné 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 2/A. 

Pós Mihályné 

Ramasz András Károly 

5666 Medgyesegyháza, Bercsényi u. 1. 

5666 Medgyesegyháza, Rákóczi u. 6/F. 

Számely András 5666 Medgyesegyháza, Tanya 38. 

Uhrin András 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 14. 

 

szám alatti lakosokat, valamint a szavazatszámláló 

bizottságok póttagjává 

 

Balogh Beatrix 

Hegedűs Mariann 

5666 Medgyesegyháza, Arany J. u. 44. 

5666 Medgyesegyháza, Kiss Ernő u. 17. 

Joó Roxana Elena 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 1. 

Németh Jánosné 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 35. 

Oláhné Ádám Ilona Katalin 5666 Medgyesegyháza, József A. u. 2/A. 

Varga Ildikó 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 47. 

Zubán Beáta 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 15/A. 

 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

34.   37/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét 

képező tartalommal. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

megállapodás-módosítás aláírására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 



35.   38/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak 2018. évi 

támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati 

felhívást teszi közzé az önkormányzat honlapján. 

 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

36.   39/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy részt kíván venni az 

„Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására kiírt pályázaton. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

 

37.   40/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a tulajdonában álló 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan – 

az előterjesztés mellékletét képező bérleti ajánlatban, illetve 

alaprajzon körülhatárolt – összesen 191,96 m
2
 területű részét 

határozatlan ideig bérbe adja a TOPBALATON Kft. (8647 

Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5.) részére a bérleti 

ajánlatban szereplő 500 Ft/hó/m
2 

áron (ÁFA-mentes). A 

képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

38.   41/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a tulajdonában álló 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan 



bérbe adásának vonatkozásában a Nemzetközi 

Konfekcióipari Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) 

által benyújtott bérleti ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.  

Indokolás: a bérleti ajánlatban szereplő bérleti díj nem éri el 

a bérleti felhívásban meghatározott minimális 500 Ft/hó/m
2 

(ÁFA-mentes) árat. A képviselő-testület felhatalmazza dr. 

Nagy Béla György polgármestert az ajánlattevő 

kiértesítésére és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

39.   42/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a tulajdonában álló 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan 

vonatkozásában felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a bérlemény rendeltetésszerű használatához 

szükséges közüzemi szolgáltatások kiépítésére irányuló 

intézkedések megtételére azzal, hogy a megtett 

intézkedésekről a következő soros képviselő-testületi ülésen 

beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

40.   43/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy az 

Önkormányzat tulajdonát képező, szabadon álló, használaton 

kívüli ingatlanok bérbeadásra vonatkozó meghirdetéséről 

folyamatosan gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

41.   44/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy 

amennyiben az 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 2. szám 

alatti ingatlan 73 m
2
 alapterületű részét bérlő Nemzetközi 

Konfekció Kft. felszólítás ellenére sem vonul vissza a 2016. 

február 29. napján kötött bérleti szerződésben rögzített 

területre, kezdeményezzen jegyzői birtokvédelmi eljárást. A 

képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 



polgármestert a birtokvédelmi eljárás megindítására és az 

ügyben szüksége további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 15. 

 

42.   45/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a tulajdonában álló 

5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Baross utca 1874. helyrajzi 

számú ingatlant nem kívánja értékesíteni. A képviselő-

testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

vételi ajánlatot benyújtó személy jelen döntésről szóló 

kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

43.   46/2018. (II.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a 

továbbiakban nem kívánja működtetni, a feladatot 2018. 

március 1. napjával átadja a feladatellátásra kötelezett állami 

fenntartó intézményének. Felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a szolgáltatás szolgáltatói 

nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

44.   48/2018. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, a  

TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

tervezési feladatokat ellátó Rex Terra Kft. által megküldött, 

projektelemek megvalósítására irányuló javaslatot az alábbi 

eltérésekkel kívánja megvalósítani:  

 

- A Művelődési Ház nyugati és déli oldalán L alakban 

lévő parkoló területén tervezett 62 m
2
-es öltöző 

épületet mosdóval, kétnemű, illetve 



akadálymentesített illemhelyekkel nem kívánja 

megvalósítani (értéke: br. 24.765.000.- Ft); 

 

- A Sportpályán a pénztártól tervezett 145 m
2
 térkővel 

történő burkolást nem kívánja megvalósítani 

(értéke: br. 554.199.- Ft anyagköltség+1.149.096.- Ft 

munkadíj);  

 

- A Művelődési Ház területére tervezett 80 m
2
-es 

mobil színpadot bruttó 8.139.684 Ft költségvetéssel 

meg kívánja valósítani; 

 

- A Kossuth tér 22. és Kossuth tér 22/a szám alatti 

ingatlanok előtt parkolók kialakítását kéri 

betervezni; 

 

- A Sportpályán tervezett rekortán futókört az eredeti 

tervekben szereplő, lehető legteljesebb mértékben 

kívánja megvalósítani; 

 

- A Sportpályán elhelyezésre kerülő kispadok 

mindenképp ugyan arra a helyre kerüljenek, ahol 

jelenleg vannak, mivel az MLSZ előírásoknak a 

jelenlegi elhelyezési forma felel meg; 

 

- A Sportpályán olyan LED-es reflektorok kerüljenek 

beépítésre, amelyek biztosítani tudják sötétedés után 

edzések megtartását. 

 

A Képviselő-testület felkéri az előkészítő tevékenységet 

végző Projektfelügyelet Kft.-t, hogy az árazott 

költségvetésben szereplő, a rekortán futókör vonatkozásában 

jelzett árat támassza alá a piaci ár igazolásával, árajánlatok 

becsatolásával.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat tervezési munkáinak további 

koordinálására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

45.   49/2018. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az alábbi kódszámú és 

elnevezésű felhívásokra pályázatot kíván benyújtani: 

 



I. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-1-17 

Pályázat címe: „Háztáji kertészetek, állattartók támogatása - 

1. célterület” 

 

II. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-4-17  

Pályázat címe: „Civil szervezetek, önkormányzatok kis 

értékű beruházásainak a támogatása - 1. célterület” 

 

III. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-6-17  

Pályázat címe: „Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. 

célterület” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázatok benyújtására és az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

46.   50/2018. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociálisan rászoruló 

medgyesegyházi polgárok támogatására Népkonyha 

üzemeltetésében partnerként részt kíván venni. Ennek 

keretén belül szívességi használatra felajánlja a kizárólagos 

tulajdonában álló ingatlanát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert hogy – a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén – a Népkonyha üzemeltetéséhez szükséges további 

intézkedéseket megtegye azzal, hogy a megtett 

intézkedésekről legkésőbb a 2018. április havi rendes 

képviselő-testületi ülésen beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

47.   51/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a 

határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 



48.   52/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Negrea C. Dániel elnök 

Határidő: azonnal  

 

49.   53/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzatának 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: azonnal  

 

50.   54/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Szociális és Oktatási Bizottság 2017. december 11. 

napjától 2018. február 28. napjáig átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

51.   55/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta, tudomásul 

veszi, hogy a Bíráló Bizottság a kötelezően előírt 

nyilvánosság feladat ellátására a korábban történt 

tájékoztatásban felsorolt cégeknek kerültek megküldve az 

ajánlatkérések. Úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-

1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában – az ügyvezetők javaslatára – az alábbi 

tevékenységekre minimálisan az alábbi szervezetek legyenek 

ajánlatkérésre felkérve: 

 

Marketing, kommunikációs tevékenység 

vonatkozásában:  

 

- Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5663 



Medgyesbodzás, külterület 013/20.)  

- Kreatív Tanácsadó Központ Kft. (4100 

Berettyóújfalu, Bartók Béla utca 10.)  

- Healt Projekt Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 

46.)  

- Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. (5800 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.)  

- Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit 

Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 

 

Műszaki ellenőri tevékenység vonatkozásában:  

 

 VA_RO VILL Szolgáltató és Kivitelező Kft. 

varovill.kft@gmail.com 

 BQ Mérnöki Kft. (6722 Szeged, Bécsi krt. 23. A 

épület fsz. 1.) bqmernokiirodakft@gmail.com; 

bqmernokikft@gmail.com 

 RexTerra Kft. (6400 Kiskunhalas, Vörösmarty utca 

5.) Info@RexTerra.hu 

 Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 

szatmari.karoly@bamsz.hu 

 Kövimet Kft, kovimet@kovimet.hu 

 Bautender Ziegel Kft. (6724 Szeged, Hunyadi tér 23. 

fsz. 2.) 

 TCS Kert Kft. (6724 Szeged, Rókusi krt. 25. II. 

emelet 12.) 

 Okit-Lak Bt. (5742 Elek, Hétvezér u. 2.)  

 Hőgye István EV (5600 Békéscsaba, Degré u. 68.) 

 Berpromer Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 

Békéscsaba Penza Ltp. 22/A I/4.) 

- MLR Stúdió Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 

4. I. emelet 4.) 

 

Közbeszerzési szakértői tevékenység vonatkozásában:  

 

 JT Infoteka Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. 

fsz. 1. ) 

 Értékhatár Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (6000 

Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/7) 

 Dr. Domján Ákos Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, 

Rákóczi u. 9. I/7) 

 Dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, 

Honvéd u. 22.) 

 Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, 

Akadémia u. 9.) 

 RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 

179.) 

 Diconsult Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 

II. emelet 14.) 

mailto:varovill.kft@gmail.com
mailto:bqmernokiirodakft@gmail.com
mailto:bqmernokiirodakft@gmail.com
mailto:Info@RexTerra.hu
mailto:kovimet@kovimet.hu


 

A kivitelezési munkálatok vonatkozásában a Képviselő-

testület kéri, hogy az alábbi személy kerüljön be az 

ajánlatkérésre felkérendő személyek közé: 

 

 Oros-Ház Kft. (5900 Orosháza, Szőlő krt. 31.) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Mitykó Mihály és Baukó 

Lászlóné ügyvezetőket az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Mitykó Mihály és Baukó Lászlóné ügyvezetők 

Határidő: értelem szerint 

 

52.   56/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy elfogadja a 2017. évi Járási startmunka 

mintaprogramról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. március 31.  

 

53.   57/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester    

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

54.   58/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

összeférhetetlenség miatt kizárja a Románság 

Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet a medgyesegyházi 

civil szervezetek támogatására kiírt pályázati eljárásból. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

55.   59/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



a 2018. évi civil alap keretét 10 000 Ft-tal megemeli, a 2018. 

évi tartalékkeret terhére.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-

módosítás előkészítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

56.   60/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek 

támogatására elkülönített összegből  a 

 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 

Egyesületét      310 000,- Ft összeggel, 

 

- a Boldog Otthon Alapítvány működését                                             

150 000,- Ft összeggel, 

 

- a Medgyesegyháza Sportegyesület működését                                 

2 820 000,- Ft összeggel 

 

- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi 

gyülekezete  

   működését       

       100 000,- Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközséget  

        200 000 Ft összeggel  

 

- Szent Mihály Plébániát      

       200 000 Ft összeggel 

 

- Varázserdő Alapítványt                                                                    

230 000 Ft összeggel  

 

támogatta.  

 

Felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is 

tartalmazó támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 



 

57.   61/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgármesteri keret előirányzatát 190 000 Ft összeggel 

meg kívánja emelni a 2018. évi tartalékalap terhére.  

  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil 

szervezetek – kivéve alapítványok – támogatására használja 

fel.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-

módosítás előkészítésére.   

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

58.   62/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy helyt ad a Medgyesegyháza Varázserdő 

Óvoda kérelmének és az Óvoda 2018. évi költségvetésének 

Személyi juttatásait 150.400 Ft-tal a SZOCHÓ-ját 27.000 Ft-

tal és a dologi kiadásait 56.000 Ft-tal, összesen 233.400 Ft 

összeggel megemeli. Ezen kiadások finanszírozása a 2018. 

évi költségvetési tartalékkeret terhére történik. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés módosítása  

 

59.   63/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ Módosító Okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

60.   64/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Gondozási Központ egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

61.   65/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Nonprofit Hagyomány Alapítvány (6914 Pitvaros, Kossuth 

u. 33-35.) által benyújtott EFOP-5.2.2-17 Transznacionális 

együttműködések –„Kultúra határok nélkül” nyertes 

pályázatban konzorciumi tagként részt kíván venni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat 

aláírására, valamint az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

62.   66/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az előterjesztés alapján a 2018. április 8. napi 

választás költségvetését az alábbiak szerint:  

 

Bevételek: 

 Támogatás 1.153.399 Ft 

 Saját forrás 6.601 Ft 

 Bevételek összesen: 1.160.000 Ft 

 

Kiadások: 

 Személyi juttatások 870.000 Ft 

 Munkaadói járulékok 166.575 Ft 

 Dologi kiadások 103.425 Ft 

 Beruházások 20.000 Ft 

 Kiadások összesen 1.160.000 Ft 

 

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításakor a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 

kerüljön beépítésre a 2018. évi országgyűlési választás 

költségvetése. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2018. április 8. 

 

63.   67/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



megtárgyalta és úgy határozott, a Medgyesegyházi Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ keretén belül működő 

mintaátvevő hely működéséhez kért 105.800,- Ft összegű 

többlet működési támogatást a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret előirányzata terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

64.   68/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, a Nemzetközi Konfekcióipari Kft.-

vel (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) történő, a 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

65.   69/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a tulajdonában álló 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a sz. alatti ingatlan 

95 m
2
 területű részét határozatlan ideig bérbe adja a 

TOPSEC Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1088 Budapest, Múzeum u. 5. fszt. 5.) részére a 

bérleti ajánlatban szereplő 50.000 Ft/hó áron (ÁFA-mentes). 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

66.   70/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (5600 

Békéscsaba, Penza ltp. 5.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a 

kötelezően ellátandó feladatokra tekintettel nem támogatja a 

kérelmet. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról 



értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

67.   71/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyar Építőművészek Szövetsége (1085 Budapest, 

Ötpacsirta u. 2.) javaslatát megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei, és a 

kötelezően ellátandó feladatokra tekintettel nem kívánja 

Medgyesegyháza városát a Magyarország című útikönyvben 

bemutatni. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról 

értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

68.   72/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociálisan rászoruló 

medgyesegyházi polgárok támogatására Népkonyha 

üzemeltetésében partnerként részt kíván venni. Ennek 

keretén belül szívességi használatra felajánlja a kizárólagos 

tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 6. sz. 

(145 hrsz.) alatti ingatlan szolgálati lakás részét. 

Amennyiben a felajánlott ingatlan nem megfelelő a 

Népkonyha kialakítására, illetve üzemeltetésére, a 

Képviselő-testület kéri a Humán Szolgáltató Központot 

(1143 Budapest, Gizella út 37.), hogy folytasson 

tárgyalásokat medgyesegyházi üresen álló, nem 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosaival.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert hogy – a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén – a Népkonyha üzemeltetéséhez szükséges további 

intézkedéseket megtegye azzal, hogy a megtett 

intézkedésekről a soron következő rendes képviselő-testületi 

ülésen beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 



69.   73/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja a Szamosi Mihály kérelmében szereplő 2 db 

pihenőpad és egy db mobil Wc kihelyezését . A képviselő-

testület biztosítja az a szükséges 175.260 Ft –ot a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére. 

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

70.   74/2018. (III.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem kíván részt venni 

a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont 

által kiírt „Népi Építészeti Program”-ban.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

71.   77/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta és 

tudomásul veszi a Baukó Lászlóné ügyvezető által kért, a 

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában a Közreműködős Szervezet felé benyújtott, 

az előterjesztés mellékletét képező változás-bejelentést. 

A képviselő-testület kéri az ügyvezetőket és a 

projektmenedzsert, hogy a jövőben a hasonló jellegű 

bejelentések megtételekor szíveskedjenek megvárni a 

tulajdonosok döntését és csak ezután, a döntés függvényében 

tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A képviselő-testület felhívja a figyelmet, hogy a 

Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit 

Kft. képviselete a tulajdonostársak által 2016. május 4. 

napján kötött Társasági Szerződés VI. 2/. pontja alapján („a 

cég jegyzésére az ügyvezetők együttesen jogosultak”) a két 

ügyvezető, Baukó Lászlóné és Mitykó Mihály által 

együttesen történik. 

 

Felelős: Baukó Lászlóné és Mitykó Mihály ügyvezetők 



Határidő: értelem szerint 

 

72.   78/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadja „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-

00014 kódszámú, a „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” című, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 

kódszámú, a „Medgyesegyháza egészségügyi központ 

infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-BS1-2016-

00028 kódszámú és az „Összefogással Medgyesegyháza 

társadalmi integrációjáért” című, TOP-5.2.1-15-BS1-2016-

00007 kódszámú projektek vonatkozásában készült 

beszámolót.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” című, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 

kódszámú projekt vonatkozásában megtegye a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a projektben vállalt 

indikátorok a legteljesebb mértékben teljesüljenek – azzal, 

hogy a megtett intézkedésekről legkésőbb az április havi 

rendes képviselő-testületi ülésen beszámol.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

73.   79/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelen 

előterjesztés mellékletét képező, a lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és Közbeszerzési 

dokumentumait megismerte, jóváhagyja a TOP-1.4.1-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „A Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű projekt vonatkozásában.  

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelen 

előterjesztés mellékletét képező, a lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és Közbeszerzési 

dokumentumait megismerte, jóváhagyja a TOP-4.1.1-15-

BS1-2016-00028 kódszámú, „Medgyesegyháza 

Egészségügyi Központ infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű projekt vonatkozásában.  



 

3./  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, 

hogy a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „A 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű, valamint a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-

00028 kódszámú, „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projektek 

vonatkozásában a határozat mellékletét képező ajánlati 

felhívás legalább az alábbi gazdasági szereplők részére 

történő egyidejű és közvetlen megküldéséről gondoskodjon:  

 

1. Bólem Kft.; 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.  

2. Futizo Kft.; 5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/3. 

3. Építőmester Bt.; 5920 Csorvás, Kossuth L. u. 9.  

4. Bonag Kft.; 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2.  

5. Galériainvest Kft.; 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.  

6. Iványi Építőmester Kft.; 5900 Orosháza Deák F. u. 

14-16. fsz. 1.  

7. Épcenter Kft.; 5553 Kondoros, Csabai út 41.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

74.   80/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárul a 

tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. 

alatti ingatlan bérbeadásának vonatkozásában a bérlemény 

rendeltetésszerű használatához szükséges villamos hálózat 

kialakításához, illetve korszerűsítéséhez. A képviselő-

testület a munkálatok elvégzésével az összességében 

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Vozár Tamás egyéni 

vállalkozót bízza meg. A képviselő-testület az ehhez 

szükséges bruttó 937.536.- Ft összeget a 2018. évi 

költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 



75.   81/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

javasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésének, 

hogy a felügyelőbizottság tagjának válassza meg 

 

Szabó József (szül.: Berettyóújfalu, 1960.05.19., an.: Gál 

Mária) 5700 Gyula, Tavasz u. 29. sz. alatti lakost, mint 

munkavállalói küldöttet, 2018. április 20. napjától 2019. 

december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

javasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésének, 

hogy a tag részére 30.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapítson meg 

azzal, hogy a tag költségtérítésre nem jogosult. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője. 

Határidő: azonnal 

 

 

76.   82/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint társtulajdonos javasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 

taggyűlésének, hogy az „5948 Kaszaper, Árpád u. 40. (hrsz: 

698) Vízműtelep” és az „5948 Kaszaper, Külterület (hrsz: 

046/43.) Szennyvíztelep” fióktelepek kerüljenek törlésre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

társaság taggyűlésén a fentieket képviselje. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője. 

Határidő: azonnal 

 

77.   83/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint társtulajdonos javasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-003599) 

taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak 

szerint módosítsa: 

 

A tagok a társasági szerződés 2./ pontjában A társaság 



fióktelepeire vonatkozó rendelkezések közül az „5948 

Kaszaper, Árpád u. 40. (hrsz: 698) Vízműtelep” és „5948 

Kaszaper, Külterület (hrsz: 046/43.) Szennyvíztelep” 

fióktelepek törlésre kerülnek. 

 

A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés 

(„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra 

vonatkozó adatok) rendelkezései törlésre kerülnek. 

 

A társasági szerződés 7./pontjának első bekezdésében a 

Gyula Város Önkormányzata törzsbetétjére vonatkozó 

”156.390.000 Ft„ szövegrész helyébe a „156.490.000 Ft” 

szövegrész kerül. 

 

A társasági szerződés 7./pontjának első bekezdésében a 

„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

törzsbetétje 100.000 Ft„ rendelkezés törlésre kerül. 

A társasági szerződés 11./ pontjának harmadik bekezdésében 

Juhász József felügyelőbizottsági tagra vonatkozó 

rendelkezés törlésre kerül és helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

„Szabó József (Berettyóújfalu, 1960.05.19.,an:Gál Mária) 

5700 Gyula, Tavasz u. 29. szám alatti lakos.” 

 

A társasági szerződés 11./ pontjának negyedik bekezdésében 

„ A felügyelőbizottság tagjainak jogviszonya 2015. január 

hó 1.napjától 2019.december hó 31. napjáig jött létre.” 

rendelkezés törlésre kerül és helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„Nadabán János felügyelőbizottság elnökének és Török 

János felügyelőbizottsági tagnak a jogviszonya 2015. január 

hó 1. napjától 2019.december hó 31. napjáig határozott időre 

jött létre. 

Szabó József felügyelőbizottsági tag jogviszonya 2018. 

április hó 20. napjától 2019.december hó 31. napjáig 

határozott időre jött létre.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

társaság taggyűlésén a fentieket képviselje. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője. 

Határidő: azonnal. 

 

78.   84/2018. (IV.13.) Kt. határozat 

 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, részt kíván venni a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által kiírt „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton, 

azon belül a „C” alcélra vonatkozóan, melynek keretében az 

Arany János utca Rákóczi utca és a Deák Ferenc utca közötti 

részét kívánja felújítani.  

 

A képviselő-testület a szükséges forrást, mely minimum 

2 647 058 Ft, a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére 

biztosítja. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

pályázat benyújtására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

79.   86/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

80.   87/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2017. évi 

költségvetési maradványát 464.614.656 Ft összegben állapítja 

meg, ebből 463.759.493Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 

855.163 Ft szabad költségvetési maradvány. 

 

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja 

meg a 2017. évi költségvetési maradványt: 

 

Intézmény neve Megnevezés Összeg 

forintban 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

2017.é vi költségvetési maradványa 
463.751.093 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
463.751.093 



 2018. évi eredeti költségvetésbe beépítve 457.973.753 

 Alaptevékenység további kötelezettséggel 

terhelt maradványa 
5.777.340 

 ebből  

Tartalékba helyezve 

Dologi kiadások 

 

5.070.085 

707.255 

   

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

2017. évi költségvetési maradványa 
371.664 

 Alaptevékenység szabad maradványa 371.664 

 ebből  

Személyi juttatások előirányzatának emelése 

Munkaadói járulékok előirányzatának 

emelése 

311.000 

60.664 

   

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ 

2017. évi költségvetési maradványa 

483.499 

 Alaptevékenység szabad maradványa 483.499 

 ebből  

Személyi juttatások előirányzatának 

emelése 

Munkaadói járulékok előirányzatának 

emelése 

404.600 

78.899 

   

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2017. évi költségvetési maradványa 

8.400 

 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt 

maradványa 
8.400 

 ebből  

Dologi kiadás 
8.400 

 

 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

Határidő: 2018. április 30 

 

81.   88/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

Módosító Okiratát. 

 

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 



Határidő: 2018. május 31. 

 

82.   89/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. május 31. 

 

83.   90/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot adó Szabó – TLM Bt. (2120 

Dunakeszi, Tisza u. 37.) kivitelezővel kíván szerződést kötni 

a Rákóczi utca útburkolatának felújítására. A nyertes ajánlat 

tartalma: nettó ajánlati ár 16 000 000 Ft, a kivitelezés 

tervezett időtartama 4 nap, a kopórétegre vállalt garancia 60 

hónap. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

84.   91/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázaton az önkormányzati tulajdonú Arany János utca 

Rákóczi és Fáy András utcák közötti szakaszának, valamint 

a Kiss Ernő utca felújítására nyújt be támogatási kérelmet. A 

képviselő-testület a szükséges önerőt, 2 708 816 Ft-ot a 

2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

 

85.   92/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű, 

KEHOP-1.2.1 kódszámú felhívás keretében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

86.   93/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízza a 

Városökológia Bt.-t (1048 Budapest, Böröndös utca 10. II. 

em. 4), hogy készítse el a pályázatot a „Helyi 

klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” elnevezésű, KEHOP-1.2.1 

kódszámú felhívásra.  

 

A képviselő-testület a pályázatírás 50 000 Ft-os összegét a 

2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

szaktanácsadói szerződés aláírására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

87.   94/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 

megismerte a „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

című, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú projekt 

vonatkozásában előterjesztett költségvetés tervezetet, és a 

tervezett megvalósítási helyszíneket.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projektet az eredeti 



Támogatási Szerződésben szereplő megvalósítási 

helyszínektől eltérően az alábbi módosításokkal kívánja 

megvalósítani:  

 

TSZ szerinti 

helyszín neve 

TSZ szerinti hrsz. Megvalósítandó 

helyszín neve 

Megvalósítandó  

hrsz. 

Kossuth tér 

Művelődési Ház 

525 Kossuth tér 

Művelődési Ház 

525, 526/1 

Sporttelep 212 Sporttelep 212 

Kossuth tér (park) 121/2 Kossuth tér (park) 120/1, 121/1, 8/1 

Kossuth tér (Idősek 

Otthona) 

198/1 Kossuth tér (Idősek 

Otthona) 

198/1 

Szondy utca 1184 Szondy utca 1184,1198 

Gárdonyi utca 1/6 Csanád vezér park 1182/8 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy a projektben vállalt indikátorok a 

legteljesebb mértékben teljesüljenek – azzal, hogy a megtett 

intézkedésekről legkésőbb a májusi havi rendes képviselő-

testületi ülésen beszámol.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

88.   95/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 2018. augusztus 1-től megüresedő 

intézményvezetői álláshelyére – a nevelőtestület egyetértése 

esetén – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 67. § (7) bekezdése alapján nem kíván nyilvános 

pályázatot kiírni. A képviselő-testület felkéri Varga Jánosné 

intézményvezetőt, hogy az intézmény további vezetésére 

vonatkozó szakmai programját nyújtsa be a képviselő-

testület részére legkésőbb 2018. június 15. napjáig. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

 Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

89.   96/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárul a Holecz 

István egyéni vállalkozóval 2017. december 11. napján 

kötött, a Medgyesegyháza Wesselényi (Lenkey és Batthyány 

közti részének) és az Irányi utcák útalap elkészítésére 



vonatkozó vállalkozói szerződés időbeli hatályának 

módosításához olyan formán, hogy a felek a befejezési 

határidőt 2018. május 31-re módosítják. A szerződés egyéb 

pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testület 

felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a Dózsa u. 

2/a és 2/b előtti útszakasz aszfaltozására vonatkozóan kérjen 

árajánlatot.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

90.   97/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy Medgyesegyháza közigazgatási területén a 

kátyúzás és a padkarendezés a Mitykó Mihály ügyvezető úr 

által benyújtott ütemezés alapján történjen meg.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

 

91.   98/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 4434. jelű, a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő országos közút 

Medgyesegyháza, Hősök utca teljes szakaszára és ennek 

folytatásaként a településjelző tábláig a 12 tonnát meghaladó 

össztömegű járművek számára 30 km/h sebességkorlátozást 

kíván bevezetni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. 

Kormányos László jegyzőt az ügyben szükséges eljárás 

lebonyolítására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt, 22/2018. 

(I.30.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. június 30. 

 



92.   99/2018. (IV.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Új ipari terület 

kialakítása Medgyesegyházán projekt vonatkozásában dr. 

Kávássy Leila Viola aljegyző által készített „Kérelem 

belterületbe vonással történő végleges más célú hasznosítás 

engedélyezése iránti kérelem” tartalmával, annak 

Mezőkovácsházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához 

történő benyújtásával egyetért.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

Mézes Zoltán agrármérnök, talajvédelmi szakértő 

megbízólevelének aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

 

 

93.   100/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli 

mérlegbeszámolóját 1.412.503 ezer forint eszköz – forrás 

főösszeggel és a 231.768 ezer forint összegű adózott 

eredménnyel, mely kerüljön eredménytartalékba helyezésre, 

valamint a 2017. évről készült beszámoló részét képező 

mellékletekkel és üzleti jelentéssel együtt. * 

 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

  

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó összesen 

nettó 255.398 ezer forint beruházási tervét (melyből nettó 

144.590 ezer forint önkormányzati és nettó 110.808 ezer 

forint saját beruházási keret). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

94.   101/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét 

2.385.807 ezer forint bevételi, 2.377.571 ezer forint kiadási 

főösszeggel, 8.236 ezer forint tervezett adózás előtti 

eredmény összeggel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

95.   102/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. vonatkozásában Daróczi László 

ügyvezető igazgató és általános igazgató 2017. évi 

prémiumfeladatainak előzetes értékeléséről készített 

tájékoztatót. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

96.   103/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja, hogy a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Daróczi 

Lászlónak a 2018. évben 4 havi bruttó juttatásnak 

(megbízási díj és munkabér együttes összege) megfelelő 

jutalom kerüljön megállapításra. A meghatározott jutalom 



kifizethetőségére a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

Javadalmazási Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

97.   104/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. és Újkígyós Város Önkormányzata 

között meglévő Bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú 

mellékletének módosítását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

98.   105/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. és Kondoros Város 

Önkormányzata között meglévő Bérleti üzemeltetési 

szerződés 2. számú mellékletének módosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

99.   106/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel folytasson 

egyeztetéseket a víziközművek üzemeltetésére megkötött 

Bérleti-üzemeltetési szerződés bérleti díj összegének 

megemelésére vonatkozóan.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Határidő: 2018. május 9.  

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 

  Dr. Kormányos László jegyző 

 

100.   107/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Mitykó Mihály, a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. alkalmazott munkavállalója 2009. november 

1-től határozatlan időtartamra, munka- és termelésszervezői 

munkakörre megkötött munkaszerződése 2018. május 6. 

napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

A képviselő-testület szabadságmegváltásként a munkavállaló 

101 napra járó 918.182,- Ft és járulékai (13 %), összesen 

1.037.545.- Ft kifizetését tudomásul veszi és engedélyezi. A 

képviselő-testület elrendeli fenti összeg támogatáskénti 

átutalását a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére a költségvetési 

tartalékkeret terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

101.   108/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Mitykó Mihálynak a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft.-vel 2017. június 1-től 2019. május 31-ig 

terjedő időtartamra ügyvezetői feladatok ellátására 

megkötött megbízási szerződése 2018. május 6. napjával 



közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

102.   109/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Mitykó Mihályt 

2018. május 9-től határozatlan időtartamra a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. a korábbi feltételekkel munka- és 

termelésszervező munkakörben munkaszerződés keretében 

alkalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

103.   110/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Mitykó Mihályt 

2018. május 9. napjától 2019. május 31. napjáig a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. a korábbi feltételekkel ügyvezetői feladatok 

ellátásra megbízási szerződés keretében alkalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

104.   111/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 



Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátására 2019. január hónapban 

írjon ki pályázatot.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

105.   112/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 

felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy hat havi 

rendszerességgel adjon tájékoztatót Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat intézményvezetőinek, valamint a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

meglévő fizetett szabadságáról. Az első tájékoztató 

időpontja a 2018. október havi soros képviselő-testületi ülés.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

 

106.   113/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja TOP-1.4.1-15 

kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt 

közbeszerzési feladatainak ellátására irányuló, a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Sonkoly János 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó között 2018. 

április 24. napján létrejött megbízási szerződés – az 

előterjesztés mellékletét képező – módosítását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a megbízási szerződés-módosítás aláírására és 

a szükséges további intézkedések megtételére.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

107.   114/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja tiltakozását a Medgyesegyházán 2018. május 4-

én történt, a román munkavállalók jelenléte ellen 

demonstráló állampolgári megmozdulással szemben. A 



képviselő-testület álláspontja, hogy körbiztonsági, 

közrendvédelmi problémák fennállása esetén az intézkedésre 

kizárólag a hivatalos rendvédelmi szervek jogosultak és 

kötelesek. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

108.   115/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2018. június 2-3-án megrendezésre kerülő Békéscsaba-

Arad-Békéscsaba Szupermaraton rendezvény 

lebonyolítására 600 000 Ft összeget biztosít a 2018. évi 

költségvetése terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Farkas Gyula intézményvezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

109.   118/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-5.2.1-15-BS1-

2016-00007 „Összefogással Medgyesegyháza Társadalmi 

Integrációjáért” projekt keretében elkészült Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezetét elfogadja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

110.   119/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-

2016-00014 kódszámú, „Zöld Város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában 

felmerült áttervezési többletköltségét maximum 400 000 Ft 

+ ÁFA (bruttó 508 000 Ft) összegben a RexTerra Kft. 

részére megfizeti a 2018. évi költségvetési tartalékkeret 



terhére. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy 

folytasson tárgyalásokat az áttervezési költségek lehetséges 

csökkentésről.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

111.   120/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. (5800 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) 2017. évi egyszerűsített 

éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

112.   121/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. (5800 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) 2018. évi üzleti tervét az 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

113.   122/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített 

beszámolóját 228.471 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.078 ezer 

Ft mérleg szerinti eredménnyel és -136.431 ezer Ft saját 

tőkével nem fogadja el, az ügyvezető részére a felmentvényt 

nem adja meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal     

 



114.   123/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, nem fogadja el a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének azon 

felvetését, amely szerint a társaság tőkehelyzetének 

rendezése érdekében a tagönkormányzatok hozzák meg azt a 

döntést, hogy az eddigi tagi kölcsön befizetéseiket 

pótbefizetés jogcímre módosítsák.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

115.   124/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, nem fogadja el a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre 

vonatkozó üzleti tervét. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

116.   125/2018. (V.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a leghatározottabban visszautasítja, hogy különféle médiák 

és egyéb informális, hivatalosan be nem jegyzett 

szerveződések megalapozatlanul Medgyesegyháza negatív 

hírét keltik, ezzel a településnek súlyos gazdasági, 

társadalmi károkat okozva. Amennyiben ez a tendencia 

tovább folytatódik, a képviselő-testület megteszi a szükséges 

jogi lépéseket. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

117.   126/2018. (V.30.) Kt. határozat 

 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint alapító a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentését és 

mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források 

egyező végösszege 18.963 E Ft, az adózott eredménye 

(veszteség), - 5.232 E Ft elfogadja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

 

118.   127/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

119.   128/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

120.   129/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról 

szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről értesítse az intézményvezetőt. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

121.   130/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint alapító a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának  



 

Dr. Kulcsár Lászlóné 

 

címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 6. szám alatti lakost 

választja meg 2018. június 1. napjától 2020. május 31. 

napjáig. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

122.   131/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

123.   132/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ Szakmai Programjának – a határozat mellékletét 

képező tartalmú – módosításait elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

     Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

124.   133/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ keretén belül működő szociális étkeztetés 

átalakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a szociális étkeztetést a továbbiakban 

szociális konyha keretén belül biztosítja az arra rászorulók 

számára. Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás 

adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban történő 

módosításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 



125.   134/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a VP6 – 7.2.1 

– 7.4.1.2 – 16 kódszámú “Külterületi utak felújítása és 

gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” című pályázat 

módosult költségvetését a következők alapján: 

 

A projekt teljes költsége: 101 487 436 – Ft. 

A projekt elszámolható költsége összesen: 101 487 436 – 

Ft. 

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 – Ft. 

Az elnyert támogatás összege: 96 413 055 – Ft  

A vállalt önerő összege: 5 074 374 – Ft 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

126.   135/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 

– 16 kódszámú “Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza településen” című projekt, amely 5666 

Medgyesegyháza Külterületen, 0148/1, 0148/2 helyrajzi 

számon, 101 487 436 – Ft összköltséggel, 101 487 436 – Ft 

elszámolható költséggel, 96 413 055 – Ft elnyert 

támogatással valósul meg, sikeres megvalósításához 

szükséges 48 206 527 Ft előleget le kívánja hívni. 

A képviselő-testület a szükséges önerőt, 5 074 374 Ft-ot a 

2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

127.   136/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 2018. évben meg kívánja szervezni az 

általános iskolás korú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



128.   137/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztésben 

ismertetett kockázatokat mérlegelve a „Mini bölcsődét” nem 

az eredeti benyújtott pályázat alapján kívánja megvalósítani, 

ezért módosítási kérelemmel fordul a Nemzetgazdasági 

Minisztérium felé. 

 

A képviselő-testület az áttervezési többletköltségek 

fedezeteként bruttó 250.000.- Ft-ot biztosít a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

129.   138/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 

pályázati felhívására a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárba új bútorok 

beszerzésére. 

A képviselő-testület a szükséges 10 000 Ft nevezési díjat és 

az összköltség minimum 10 %-ának megfelelő önerőt, 

maximum 299 230 Ft-ot a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

130.   139/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-5.2.1-15-BS1-

2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza 

Társadalmi Integrációjáért” elnevezésű projekt keretében 

elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 



131.   140/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-5.2.1-15-BS1-

2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza 

Társadalmi Integrációjáért” elnevezésű projekt keretében 

elkészült Közösségi Beavatkozási Tervet elfogadja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

132.   141/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Szabadtorna SE – 

ACID Jazz AMI medgyesegyházi csoportjának a Brassóban, 

2018. június 27. – július 1. között megrendezésre kerülő 

Moderntánc Európa bajnokságon való részvételét támogatja.   

 

A támogatás az utazás, a szállás az étkezés, és a nevezési díj 

számlával igazolható költségeinek fedezésére szolgál 

maximum 150 000 Ft összegben, a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

133.   142/2018. (V.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, a Nemzetközi Konfekcióipari Kft.-

vel (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) történő, a 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére.  

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt 68/2018. 

(III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



134.   144/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és tudomásul veszi a TOP-1.4.1-15 kódszámú, 

„A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” és a TOP-4.1.1-15 kódszámú, a 

„Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projektek vonatkozásában 

lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménytelenségét. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy fenti projektek 

esetében a megismételt eljárásban a Kbt. 113. § szerinti 

összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti nyílt eljárás 

szabályait kívánja alkalmazni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

135.   145/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a TOP-os 

projektek kivitelezői-közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban 

kialakult problémákat jelezze az Irányító Hatóság, valamint 

az országgyűlési képviselő úr felé. A képviselő-testület kéri, 

hogy ezen személyek lehetőség szerint segítsék elő a 

megfelelő megoldás kialakítását az ilyen és hasonló 

helyzetek megoldása érdekében, hogy az elnyert 

támogatások teljes mértékben felhasználásra kerülhessenek.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

136.   146/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, támogatja az Önkormányzat 

jelentkezését a „Virágos Magyarország Környezetszépítő 

Verseny”-re. A pályázathoz szükséges 30.000 Ft összeget a 

2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

pályázat benyújtására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 



137.   147/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

által kiírt Magyarországon található I. világháborús 

hadisírok és emlékművek felújítása témában a 

Medgyesegyháza Evangélikus Egyház temetőjében található 

21 db hadisír és 1db emlékmű helyreállítása céljából. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

pályázat benyújtására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: 2018. június 30. 

 

138.   148/2018. (VI.14.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy vizsgálja 

meg a Kossuth téri, hajdan I. világháborúsnak épült 

emlékmű történetét, felújítási lehetőségét, bevonhatóságát 

valamely pályázati konstrukcióba.  A képviselő-testület 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

vonatkozó pályázat benyújtására és az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére azzal, hogy pályázat 

benyújtása esetén a képviselő-testületet a következő rendes 

ülésén tájékoztatja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

139.   154/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

140.   155/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szociális és Oktatási Bizottság 2018. március 01. napjától 2018. 

május 30. napjáig átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

141.   156/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány 2017. 06. 01- és 

2018. 05. 31-ig tartó időszakának szakmai beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

142.   157/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda szakmai programját, a 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

143.   158/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul a TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Projektfelügyelet Kft. között 2016. május 10. napján létrejött 

vállalkozási szerződés – előterjesztés mellékletét képező – 1. 

számú módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására és 

a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

144.   159/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, a Vidékfejlesztési Program 

VP6-721-7412-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 



munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhíváson 

nyertes pályázatával kapcsolatosan: 

 

A pályázat címe: Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza településen  

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 

Medgyesegyháza, 0148/1,0148/2 

A projekt összes költsége (a támogatási kérelemmel 

(költségvetési táblával) megegyezően az alábbi):  

 Projekt teljes költsége pályázatkor:    

  111 782 056 Ft,  

 Pályázat benyújtásakor tervezett önerő:   

      5 589 105 Ft,  

 Igényelt támogatás:      

  106 192 951 Ft  

 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:   

  111 782 056 Ft,  

Projekt elszámolható költségei összesen:    

  101 487 429 Ft,  

Projekt nem elszámolható költségei összesen:   

    10 294 627 Ft,  

Támogatás összege:       

    96 413 055 Ft,  

Önerő:        

    15 369 001 Ft 

 

Gépek vásárlására irányuló célterület elutasítása miatti 

elfogadott változásbejelentést követően a  

 Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:  

  101 487 436 Ft,  

 Projekt elszámolható költségei összesen:   

  101 487 429 Ft, 

 Projekt nem elszámolható költségei összesen:  

               0 Ft,  

 Támogatás összege:      

    96 413 055 Ft,  

 Önerő:       

      5 074 374 Ft 

 

Fentieknek megfelelő az Önkormányzat a saját forrást 

5 074 374 Ft, önerőt 2018. és 2019. évi költségvetésében 

biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási összeg 

50%-a összegű támogatási előleg igénylésével. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 



145.   160/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata  

1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-

testületének, Csárdaszállás Községi Önkormányzat 

képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat 

képviselő-testületének, Kaszaper Község Önkormányzat 

képviselő-testületének, Kondoros Város Önkormányzat 

képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat 

képviselő-testületének, Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas Város 

Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő 

csatlakozását jóváhagyja, 

2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást a 

Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a 

Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. július 12. 

 

146.   161/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

– mint a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős 

önkormányzat – kezdeményezi a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft.-nél, mint víziközmű üzemeltetőnél, hogy a 

felek között a víziközművek üzemeltetésére megkötött 

bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklete kerüljön 

módosításra annak érdekében, hogy az Önkormányzatot 

terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség megfizetése 

alól, a szolidaritás elvére tekintettel az Önkormányzat 

mentesüljön. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

tárgyalások lefolytatására és a megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

147.   162/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



az Antenna Hungária Zrt. Medgyesegyháza belterületi 978/2 

helyrajzi számú ingatlanon található Telekom toronyra 

benyújtott tulajdonosi hozzájárulás kérelmét megtárgyalta, a 

további tisztázandó kérdések megválaszolásáig elnapolja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

148.   163/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy csatlakozik a Rákóczi Szövetség felvidéki 

magyar iskolába beiratkozni vágyó gyermekeket támogató 

programjához. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a határozat mellékletét képező Támogatási 

Szerződés 100.000.- Ft támogatási összeggel történő 

aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére 

azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg a felvidéki Gúta 

testvérváros javára kerüljön felhasználásra. Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat a fenti összeget a 2018. évi 

költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

149.   164/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy dönt, hogy dr. Bagyinszky Marianna 

Emlékezésül… című könyvéből, az előzetes adatgyűjtés 

során feltárt maximálisan a 98 kitelepítéssel érintett család 

részére családonként 1 db példányt térítésmentesen biztosít. 

A Képviselő-testület Polgármester úr hatáskörébe utal 50 

példányt ajándékozási célra, célzottan azon családok részére, 

- családonként egy példányt - akik az adatgyűjtés során nem 

kerültek feltárásra.  

Az érintett családok a könyvek térítésmentes példányát 

személyesen vagy meghatalmazottja útján a Művelődési Ház 

és Könyvtárban vehetik át, átvételi elismervény ellenében.  

 

A könyv megvásárlására a Művelődési Ház és Könyvtárban 

van lehetőség, a könyv ára 1 800 Ft. 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a könyv 40 

példánya dr. Bagyinszky Marianna részére, 10 példánya 

Forgó Pál részére, 10 példánya Győrffy Sándor 

szobrászművész részére, 10 példánya Gúta város 



Polgármestere részére, 3 példánya Nagykároly település 

képviselői részére, 1 példánya Nagy Ferenc részére, 1 

példánya dr. Nagy Béla György polgármester részére 

ingyenesen átadásra került.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: értelem szerint  

 

150.   165/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

Módosító Okiratát. 

  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. július 15.  

 

151.   166/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. július 15. 

 

152.   167/2018. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda javaslatát figyelembe 

véve egyetért azzal, hogy az óvodai takarítási szünet 

időpontja az alábbiak szerint legyen meghatározva: 

 

- Bánkút, Kossuth utca 12.:             2018. július 30-tól 

augusztus 10-ig;  

- Medgyesegyháza, Hősök u. 2.:     2018. augusztus 13-24-

ig.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 



153.   170/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi 

tulajdonosaként megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához szükséges 

belterületbe vonással történő végleges más célú hasznosítási 

iránti kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházi Járási Hivatala Földhivatali Osztályához 

ismételten be kívánja nyújtani a 2018. április 27. napján 

benyújtott kérelemmel mindenben egyező tartalommal.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

kérelem benyújtására, valamint az ügyben a szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések hatóságok előtt 

történő megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

154.   171/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 

tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. 

alatti ingatlanrészre vonatkozó, a TOPBALATON Kft.-vel 

(8647 Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5.) 2018. 

március 7. napján kötött bérleti szerződés módosításra 

kerüljön oly módon, hogy a bérlemény 33,91 m
2
-es „terem” 

és 21,7 m
2
 területű „közlekedő” része vonatkozásában a 

bérleti szerződés alapján a TOPBALATON Kft.-t terhelő, a 

2018. április 1-től 2018. június 15-ig terjedő időszakra járó – 

összesen 69.510.- Ft – bérleti díj megfizetésétől – mivel ezen 

időszakban bérlő nem tudta fenti helyiségeket birtokba venni 

– eltekint. A bérleti szerződés egyéb rendelkezései 

változatlanok. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a bérleti szerződés-módosítás aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

155.   172/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 



tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. 

alatti ingatlanrészre vonatkozó, a Nemzetközi 

Konfekcióipari Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 

2.) 2018. június 6. napján kötött bérleti szerződés 

módosításra kerüljön oly módon, hogy a fenti ingatlan 33,91 

m
2
-es „terem” és 21,7 m

2
 területű „közlekedő” része 

vonatkozásában, amelyet bérlő szerződésen kívül használt – 

a Nemzetközi Konfekcióipari Kft.-t a 2018. január 1-től 

2018. június 15-ig terjedő időszakra – a szerződésben 

szereplő rendes bérleti díjon felül összesen 152.920.- Ft 

többlet használati díj fizetési kötelezettség terheli. A bérleti 

szerződés egyéb rendelkezései változatlanok. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a bérleti szerződés-módosítás aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

156.   173/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és tudomásul veszi a TOP-1.4.1-15 kódszámú, 

„A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt 

vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező Bírálati 

jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre 

irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás 

nyertesével, az Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft.-vel (5830, Battonya, Kossuth u. 40.). 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

157.   174/2018. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és tudomásul veszi a TOP-4.1.1-15 kódszámú, 

„Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt 



vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező Bírálati 

jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre 

irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás 

nyertesével, az Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft.-vel (5830, Battonya, Kossuth u. 40.). 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

158.   175/2018. (VIII.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és tudomásul veszi a „Mini bölcsőde 

kialakítása” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt 

vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező 

Döntési javaslat alapján – a kivitelezésre irányuló 

vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás 

nyertesével, az Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft.-vel (5830, Battonya, Kossuth u. 40.). 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

159.   176/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervének módosítását a határozat mellékletét 

képező tartalommal jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: r. Nagy Béla György polgármester    

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



160.   177/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul a TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Projektfelügyelet Kft. között 2016. május 10. napján létrejött 

vállalkozási szerződés – a határozat mellékletét* képező – 2. 

számú módosításához.  

 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

vállalkozási szerződés 2. számú módosításának aláírására és 

a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

161.   178/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, részt kíván venni a TOP-

3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” elnevezésű pályázaton. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a 

szükséges előkészítő intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

162.   179/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megerősíti a 39/2018. (II.27.) számú határozatában foglalt 

szándékát, amely szerin részt kíván venni az „Európa a 

polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók támogatására 

kiírt pályázaton. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

megbízza az Inter Grant Kft.-t (2120 Dunakeszi, Kádár u. 

5.), hogy készítse el az angol nyelvű pályázatot, nyertes 

pályázat esetén az angol nyelvű pályázati zárójelentést a 

„Testvérváros – program” (Európa a Polgárokért 2014 – 

2020) felhívásra.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megbízási 



szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 

bruttó 85.000.- Ft-ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

163.   180/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

– az elfogadott szakmai program alapján, az óvodai 

nevelőtestület egyetértésével – megbízza a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda intézményvezetőjének 

Varga Jánosnét 

 

2018. augusztus 01. napjától, öt év időtartamra 2023. július 

31. napjáig. Havi alapilletményét bruttó 347.130,- Ft-ban, 

munkáltatói döntésen alapuló illetmény 2.511,- Ft-ban, 

vezetői pótlékát 123.715,- Ft-ban állapítja meg.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

164.   181/2018.(VIII.9.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től 

érkezett, a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási 

Igazgatóság tájékoztatását is tartalmazó levélben említett 

nyilatkozat kiállításához – a MÁV Zrt. 9115-3/2018/MAV 

iktatószámú levelében szereplő tartalommal – hozzájárul. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy fenti szervek felé a nyilatkozatot és a 

szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

165.   182/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  



 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

166.   183/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

167.   184/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a medgyesegyházi köz- és magántulajdonban álló 

zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről és 

a megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Felszólítja dr. Kormányos László jegyzőt az előterjesztésben 

foglaltak leghatározottabb betartatására, kiemelt figyelmet 

fordítva az ellenőrzésre.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

168.   185/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri Mitykó Mihályt, a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 

hogy vizsgálja meg és készítsen írásbeli beszámolót arra 

vonatkozóan, hogy milyen módon, milyen szervezeti keretek 

között, mekkora költségvetési forrással, mekkora kapacitás 

szükséges ahhoz, hogy a lakosság részére az Önkormányzat a 

jövőben térítés ellenében a fűkaszálás szolgáltatás lehetőségét 

biztosíthassa. Az elkészítendő beszámoló terjedjen ki arra is, 

hogy ez a szolgáltatás a jelenlegi személyi és tárgyi 

feltételekkel, esetlegesen létszámbővítéssel vagy külső 

vállalkozó bevonásával valósulhat meg. 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 



169.   186/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 

2017. évi C. törvény 3. melléklet I. Működési célú 

támogatások 10. pontjában meghatározott rendkívüli 

önkormányzati támogatásra. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

170.   187/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-

2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában az 

526/1 hrsz.-on az öltöző-kiszolgáló épület kialakítását meg 

kívánja valósítani.  

 

Ennek során a Művelődési Ház és Könyvtár épület Sörkert 

része kerül részben felújításra, valamint bővítésre két 

irányban. Az egyik oldalon kialakításra kerül egy szociális 

tér, a másik oldalon öltözők, kétnemű, illetve 

akadálymentesített illemhelyek kerülnek építésre, valamint a 

Sörkert épületében lévő vizesblokk kerül felújításra, 

összesen 76 m
2
 nagyságban.   

 

A Képviselő-testület megismerte a RexTerra Kft. által 

készített terveket, azzal egyetért, felkéri az előkészítő 

tevékenységet végző Projektfelügyelet Kft.-t, hogy az 

elkészült tervek alapján az öltöző-kiszolgáló épület 

vonatkozásában az engedélyeztetési eljárást megindítsa.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

171.   188/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte a TOP-4.3.1-15 kódszámú, „Lászlótelep 

szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” elnevezésű 

projekt vonatkozásában a RexTerra Kft. által 2018. június 



27. napján, - az előterjesztés mellékletét képező 

mintaterveket.  

 

A Képviselő-testület az Oláh Gábor Helyettes Államtitkár 

úrtól megérkező állásfoglalás, valamint az elkészült tervezői 

költségbecslés kézhezvételét követően kíván végleges 

döntést hozni a tervezési folyamat továbbfolytatásáról, 

valamint az engedélyezési eljárás megindításáról.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

172.   189/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatási igényt kíván benyújtani a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton,  

 

1.500 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-testület a 

tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-Ft/q +ÁFA összegű, 

összesen legfeljebb bruttó 952.500,-Ft összegű önrészt 

biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

szociális előirányzata terhére. 

 

A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának 

költségeit, a rászorulókhoz történő eljuttatását vállalja, 

ellenértéket a lakosságtól nem kér.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a lebonyolításhoz szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szociális igazgatásról és a települési 

támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló helyi 

rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a 

támogatás elbírálása érdekében.      

            

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető  

  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

 

Határidő: a pályázat benyújtására - elektronikusan 2018. 

augusztus 31. és papír alapon 2018. szeptember 03.  

 

173.   190/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



úgy dönt, hogy helyt ad a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda kérésének, és az Óvoda 2018. évi költségvetésének 

„Dologi kiadások” előirányzatról átcsoportosít 100.000 Ft-ot 

a „Beruházási kiadások” előirányzatra. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés módosítása 

 

174.   191/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy helyt ad a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kérelmének, 

amely szerint az intézmény 2018. évi költségvetésének 

„Dologi kiadások” előirányzatról átcsoportosít 100.000 Ft-ot 

a „Beruházási kiadások” előirányzatra. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés módosítása 

 

175.   192/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a TOP – 3.2.1 – 16 kódszámú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra, az Idősek 

Otthona (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.) és a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) fejlesztése érdekében. 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

megbízza az Opera Solar Kft.-t (1172 Budapest, Ananász u. 

4.) a pályázat elkészítésére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megbízási 

szerződések aláírására, a pályázat benyújtására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

A képviselő-testület a pályázatíráshoz szükséges bruttó 

460.350.- Ft-ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére 

biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

176.   193/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a VP6 – 19.2.1 – 49 – 



6 – 17 kódszámú, „Kisléptékű turisztikai fejlesztések” című 

pályázaton támogatási igényt nyújt be a bánkúti Közösségi 

Ház berendezéseinek cseréjére, eszközbeszerzésre az 

előterjesztés alapján. 

 

A képviselő-testület a szükséges önerőt, bruttó 205.988.- Ft-

ot a 2019. évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

177.   194/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem kíván csatlakozni 

az „Nemzeti Ovi – Sport Program” - hoz. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

178.   195/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy csatlakozni kíván az 

„Európai Mobilitási Hét” kampányhoz Autómentes Nap 

szervezésével 2018. szeptember 22-én. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező KARTA 

2018 aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

179.   196/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint az 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 

3. szám alatti „Rendőrőrs” ingatlan tulajdonosa 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az épület 

állagmegóvási munkálatainak keretében támogatja az 

ingatlan padlózatának felújítását. A felújításhoz szükséges 

bruttó 500.000.- Ft-ot az önkormányzat a 2019. évi 

rendes költségvetés terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

180.   197/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint az 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 

3. szám alatti „Rendőrőrs” ingatlan tulajdonosa 

megtárgyalta és úgy határozott, felkéri dr. Kormányos 

László jegyzőt, hogy az ingatlan használatára vonatkozó 

szükséges egyeztetéseket folytassa le, a szívességi 

használati szerződés tervezetét készítse el és terjessze be a 

képviselő-testület felé. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. december 31. 

 

181.   198/2018. (VIII.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 978/2 helyrajzi szám 

alatti belterületi ingatlanon álló hírközlési célokat szolgáló, a 

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló torony 

használatának vonatkozásában az Antenna Hungária Zrt. 

által kért tulajdonosi hozzájárulásának megadását a Magyar 

Telekom Nyrt.-vel kötendő új bérleti szerződés feltételeitől 

teszi függővé, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos 

bérleti szerződés 2019. február 1. napjával lejár. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

182.   199/2018.(VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár az EFOP-

1.1.1.-15. kódszámú projekt keretén belül lehívható 

bértámogatás igénybevételével, várhatóan 2018. szeptember 

03. napjától kezdődően 2019. február 03. napjáig, 1 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállalót 4 órás 

munkaidőben alkalmazzon.  

 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 

183.   200/2018. (VIII.28.) Kt. határozat 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője 

kérjen árajánlatokat a Medgyesegyháza, Bocskai utca 

aszfaltozási munkáinak elvégzésére.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Balla László műszaki ügyintéző 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

184.   201/2018. (VIII.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft.-t, hogy a Medgyesegyháza, Bocskai utca 

kátyúzását az önkormányzat tulajdonában álló „mart 

aszfalt”-ból végezze el.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2018. október 31.  

 

185.   215/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a 

határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

186.   216/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-

2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

187.   217/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és magántulajdonban álló 

zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről 

és a megtett intézkedésekről szóló újabb beszámolót 



elfogadja. Felszólítja dr. Kormányos László jegyzőt az 

előterjesztésben foglaltak leghatározottabb betartatására, 

kiemelt figyelmet fordítva az ellenőrzésre. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

188.   218/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. 

fűkaszálás szolgáltatás lehetőségének jövőbeni biztosításáról 

szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Felkéri 

Mitykó Mihály ügyvezetőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, 

hogy amennyiben a tevékenység elvégzése érdekében 

folyamatos, illetve egész évi foglalkoztatásra kerülne sor, az 

alkalmazandó személyek milyen más jövedelemtermelő 

munkát tudnának végezni. A tárgyban elkészített beszámoló 

kerüljön beterjesztésre a képviselő-testület felé.  

 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

 

189.   219/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2017/2018-as tanév 

Szakmai Beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

190.   220/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Szociális és Oktatási Bizottság 2018. június 01. napjától 

2018. szeptember 03. napjáig átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

191.   221/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a határozat mellékletei szerint elfogadja a vízellátási és 

szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2019 – 2033. évre 

vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek 

forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 



tekintetében a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél 

a rendelkezésre álló keretösszegből (évente fizetendő bérleti 

díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év mint év 

tartalékkeretként került betervezésre.  

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, 

hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2018. szeptember 30-ig 

jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az 

ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a gördülő 

fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester, 

  Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna Pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

192.   222/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2018/2019. nevelési 

évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

193.   223/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzatának a mellékelt* tájékoztató levél 

szerinti módosítását jóváhagyja. 

Felkéri az intézményvezetőt a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt okiratok elkészítésére. 

 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

194.   224/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda házirendjének 3.5, 3.8, 

valamint E pontjának a mellékelt* tájékoztató levél szerinti 

módosításával egyetért. 

 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

195.   225/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ részére összesen 270.000,- Ft – ezen 

belül az Idősek Otthona részére 210.000,- Ft, a Védőnői 

Szolgálat részére 60.000,- Ft – összegű többlet működési 

támogatást a 2018. évi költségvetési tartalékkeret 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

     Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

196.   226/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert szükséges további intézkedések megtételére. 

 

 Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

197.   227/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 

Tanácsa által kiírt „Befogadó Magyar Település” 

programhoz. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

 Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

198.   228/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 



Kodolányi János Egyetemmel (korábban: Kodolányi 

János Főiskola – 5900 Orosháza, Gyopárosi út 4.) 

megkötött, duális képzésre vonatkozó együttműködési 

megállapodás határozatlan időtartamúvá történő 

módosításához hozzájárul. A megállapodás a határozat 

mellékletét képezi. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására 

és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

199.   229/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Dr. Hargel és 

Társa Bt. közötti, házi gyermekorvosi feladat ellátására 

irányuló, területi ellátási kötelezettséggel járó szerződést. 

 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  dr.  Nagy  Béla  

György  polgármestert  –  a  határozat mellékletét képező – 

szerződés aláírására és az ügyben további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : dr. Nagy Béla György polgármester 

 

200.   230/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, támogatja a 

Medgyesegyháza Sportegyesület kérelmében foglaltakat a 

Sportpálya kispadjainak felújításával, a nagykapuk 

lefestésével, valamint az öltöző melletti mellékhelyiség 

világításának kialakításával. Az anyagköltségekhez 

szükséges 100.000.- Ft összeget a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. A képviselő-testület a 

munkálatok elvégzésére felkéri a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.-t.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: 2018. október 31. 

 

201.   231/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (5600 

Békéscsaba, Kossuth tér 10.) támogatási kérelmét 

megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a 

kötelezően ellátandó feladatokra tekintettel nem támogatja a 

kérelmet. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról 

értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

202.   232/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza DIGI Távközlési és 

Szolgáltatási Kft. kérelmének helyt ad, és a telekalakítási 

eljárásban keletkezett Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos 

tulajdonában álló Medgyesegyháza Külterület 0295 hrsz. 

ingatlanon tornyos állomás létesítéséhez, mint tulajdonos 

hozzájárul.  

 

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

203.   233/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, 

Perczel Mór utca 42. III/12.) a Szentesi Légimentő Bázis 

támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Magyarországi Légimentésért 

Alapítványt (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. III/12.) 

20.000.- Ft összeggel támogatja, a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 



 

204.   234/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-521-15-BS1-

2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza 

társadalmi integrációjáért” elnevezésű projekt keretében 

elkészült Közösségi Beavatkozási Terv KF5SA7420571-es 

számú számla elszámolására, valamint az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia KF5SA7420573-as számú 

számla elszámolására vonatkozó döntés ellen, a 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet 152. § alapján, kifogással kíván élni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

kifogás benyújtására és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 
 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

205.   235/2018. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

temetők karbantartásával és használatával kapcsolatos 

egyeztető megbeszélést kezdeményezzen a fenntartó 

egyházak és a temetkezési szolgáltatást végző 

vállalkozásokkal.  

Az egyeztető megbeszélésre a képviselő-testület tagjai is 

kapjanak meghívást.  

 
Felelős: dr. Nagy Béla polgármester   

Határidő: azonnal 

 

206.   238/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Kft. többségi tulajdonosaként kinyilvánítja, hogy 

a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari 

terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

megvalósítása mellett továbbra is elkötelezett és minden 



szükséges intézkedést megtesz a projekt sikeres 

megvalósítása érdekében.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

207.   239/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-

1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges, 2018. augusztus 15-én a 

Medgyesegyháza külterület 0122/53, 0122/54, 0122/55 

önkormányzati tulajdonú szántó ingatlanok végleges más 

célú hasznosítására irányuló kérelmet – tekintettel arra, 

hogy az azt engedélyező határozat nem vált véglegessé – a 

mai nappal visszavonja. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

kérelem haladéktalanul történő visszavonására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

208.   240/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-

2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat megvalósításához 

szükséges belterületbe vonással történő végleges más célú 

hasznosítási iránti kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházi Járási Hivatala Földhivatali Osztályához 

ismételten be kívánja nyújtani a 2018. augusztus 15. napján 

benyújtott kérelemmel mindenben egyező tartalommal.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

kérelem benyújtására, valamint az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések hatóságok előtt 

történő megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 



209.   241/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megbízza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-

00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt megvalósítása 

érdekében kezdeményezzen tárgyalást a Mentor 

Menedzsment Szolgáltató Kft., a PAPRIKAKERT TÉSZ 

Termelői Értékesítő Kft. és a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat között 2016. május 4. napján megkötött 

megállapodás végrehajtása, illetve felülvizsgálata érdekében.  

 

A tárgyalás terjedjen ki különös tekintettel a művelési ágból 

történő kivonás díjára (földvédelmi járulék) vonatkozó 

fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére.  

 

A tárgyalás nyomán elkészült megállapodás-tervezet 

elfogadás céljából kerüljön benyújtásra a képviselő-testület 

felé.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

210.   242/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza dr. Kormányos László jegyzőt és Sulczné Lipcsei 

Zsuzsanna pénzügyi vezetőt,  hogy folytasson tárgyalásokat 

a Medgyesegyháza Sportegyesület képviselőivel a 

Sportcsarnok és az Uszoda használatának során felmerülő 

költségek csökkentésének lehetőségéről.   

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

211.   243/2018. (X.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. október 16-tól 2019. április 30-ig 1 fővel megnöveli a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a munkavállalói 

létszámot annak érdekében, hogy a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított, EFOP-

1.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Megváltozott 

munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt 



projekt keretében 1 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállalót alkalmazzon napi 4 órás munkaidőben. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

212.   246/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri az intézményvezetőket, hogy intézményük 

vonatkozásában készítsenek a 2018. évi és azt megelőző, ki 

nem vett szabadságok felhasználására ütemtervet, melyet a 

következő, november havi soros képviselő-testületi ülésre 

nyújtsanak be.  

 

Határidő: november havi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

   Varga Jánosné intézményvezető 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

213.   247/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri Mitykó Mihályt, a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a Medgyesegyházi Hírlapban, illetve a 

helyben szokásos módon tájékoztassa a település lakosságát 

a társaság által ellátható és a lakosság részéről igénybe 

vehető szolgáltatásokról, melynek nyomán a településen 

készítsen igényfelmérést ezen szolgáltatások 

vonatkozásában. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

 

 

214.   248/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



215.   249/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete 

elfogadja a 2018. évi Nyári diákmunkáról szóló beszámolót.  

 

A Képviselő-testület kéri a pénzügyi csoportot, hogy a 

következő előirányzat-módosításkor építse be az 

Önkormányzat költségvetésébe a Önkormányzat 

üzemeltetési feladatok város- és községgazdálkodás 

feladatokból sorra a 2018. évi Nyári diákmunkára kapott 

1.235.610 Ft támogatást, a támogatásból teljesített 1.058.520 

Ft bruttó bért és 177.090 Ft munkaadói járulékot. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. december 31. 

 

216.   250/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és tudomásul veszi az előterjesztés mellékletét 

képező, 2018. november 8. napján megtartásra kerülő 

Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. taggyűlésére szóló 

meghívót, az abban szereplő napirendi pontokat.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a taggyűlésen a napirendi pontok 

vonatkozásában az önkormányzat képviseletére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

 

217.   251/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2019. évben az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait 

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás útján látja el. 

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 
1. A 2018. évi normatíva elszámolás ellenőrzése 

(szakosított ellátás, szociális alapellátás, óvoda, 

gyermekétkeztetés és szünidei étkezés). 

2. Térítési díj megállapítás (szakosított ellátás, szociális 

étkeztetés és gyermekétkeztetés). 

3. Munkavállalói szabadság-felhasználás rendjének 

ellenőrzése (megfelelő revizori  kapacitás esetén) 

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 

2019. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 



 

218.   252/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása elnevezésű napirendi 

pontot az előzetes vizsgálatok lefolytatásáig elnapolja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

219.   253/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és tudomásul veszi a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú, „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza településen” elnevezésű projekt 

vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségét. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy fenti projekt 

esetében a megismételt közbeszerzési eljárásban változatlan 

műszaki tartalommal és alkalmassági feltételekkel a Kbt. 

115. § szerinti nyílt eljárás szabályait kívánja alkalmazni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

220.   254/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 23. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 

ügye” elnevezésű napirendi pontot elnapolja. A képviselő-

testület abban az esetben tárgyalja az ügyet, amennyiben a 

bérlő az elmaradt bérleti, illetve közüzemi díjakat 

kiegyenlíti. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

221.   255/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy az Önkormányzat likviditásának 

biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 



Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető 

pénzintézettől 27.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt 

vesz igénybe a 2018. költségvetési évben. 

 

Folyószámlahitel lejárata: 2018. december 31. 

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2018. december 28. 

Folyószámlahitel törlesztése: fizetési számlára érkező 

jóváírásokkal, legkésőbb a végső lejárat időpontjában. 

 

A folyószámlahitel fedezetére felajánlott biztosítékok: 

 

„Medgyesegyháza Város 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 folyószámlahitel fennállása 

alatt a teljes visszafizetéséig a központi támogatások 

elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és 

a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló 

számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájáról 

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: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

222.   256/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy az Önkormányzat likviditásának 

biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 

Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető 

pénzintézettől 27.000.000,- Ft összegben felvételre kerülő 

folyószámlahitel felhasználása során 100.000.- Ft összeg 

feletti kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület előzetes 

hozzájárulás szükséges.  



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

223.   257/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy hozzájárul a Xerox WC 5855 

másoló/nyomtató megvásárlásához. A beruházás fedezetét a 

dologi kiadásokból 23.000 Ft átcsoportosítása szolgálja. 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez. 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 

224.   258/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a módosított LEADER pályázati kiírások alábbi 

kódszámú és elnevezésű felhívásra: 

 

VP6 – 19.2.1 – 49 – 1 – 17 – „Háztáji kertészetek, állattartók 

támogatása” célterület. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

225.   259/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, köszönettel elfogadja a szociális célú 

tüzelőanyag pályázaton nyert 2.940.050.- Ft állami 

támogatást. A tüzelőanyag megvásárláshoz szükséges 

1.088.050.- Ft önerőt a szociális keretből biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez. 



Határidő: azonnal 

 

226.   260/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 107/2017. (IV.25.) Kt. 

határozat alábbi szövegrészét hatályon kívül helyezi:  

„ …azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető az esedékes 

munkabérek, aktuális közüzemi számlák teljesítésének 

kivételével minden 100.000 Ft feletti 

kötelezettségvállaláshoz vagy utaláshoz a polgármester és a 

pénzügyi vezető előzetes ellenjegyzését köteles megkérni.”  

A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is 

hatályban maradnak. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György 

Határidő: azonnal 

 

227.   261/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete 

úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 3 fő 

hosszabb távú közfoglalkoztatását. 

Felkéri a pénzügyi csoportvezetőt, hogy a következő 

előirányzat-módosításkor kerüljön beépítésre a 2018. évi 

rész, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési 

Ház és Könyvtár költségvetésébe az alábbiak szerint: 

 

2018. évi támogatási előleg:  701.664 Ft 

2018. évi támogatás:          1.754.160 Ft 

2018. évi személyi juttatás:  1.598.323 Ft 

2018. évi munkaadói járulék: 155.837 Ft 

2019. évi költségvetésbe a következő értékeket kell 

beépíteni: 

2019. évi támogatás:  350.832 Ft 

2019. évi személyi juttatás: 958.994 Ft 

2019. évi munkaadói járulék:   93.502 Ft 

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez. 

Határidő: értelem szerint 

 

228.   262/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

dr. Szeverényi László fogszakorvos kérelmét megtárgyalta 

és úgy határozott, hogy a VP6-19.2.1.-49-3-17 kódszámú 

felhívásra vonatkozó pályázat pozitív elbírálása esetén 

1.000.000.- Ft támogatást biztosít az új fogászati 



kezelőegység megvásárlásához, a 2019. évi költségvetése 

terhére.  

 

Amennyiben a pályázat nem kap pozitív elbírálást, úgy a 

képviselő-testület a fogszakorvosi rendelőben található Kavo 

1058 típusú fogászati kezelőegység felújítására használja fel 

a fenti összeget.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki 

és az ügyben szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

229.   263/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy amennyiben a VP6-

19.2.1.-49-3-17 kódszámú pályázati felhívás kapcsán elnyert 

összeg és a képviselő-testület által biztosított 1.000.000.- Ft 

támogatás nem fedezi teljes egészében az új fogászati 

kezelőegység megvásárlását, akkor a fogszakorvosi 

rendelőben található Kavo 1058 típusú fogászati 

kezelőegység értékesítéséből származó bevétel is 

felhasználható az új fogászati kezelőegység 

megvásárlásához.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki 

és az ügyben szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

230.   264/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Medgyesegyházi 

Szent Mihály Katolikus Plébánia udvarán megépített 

gyülekezeti terem befejezéséhez 200.000.- Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: azonnal 

 

231.   271/2018. (XI.8.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és jóváhagyja a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 

kódszámú, „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt 

vonatkozásában a kivitelezési munkákat végző Országos 

Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-vel (5830, 

Battonya, Kossuth u. 40.) az előterjesztés mellékletét képező 

vállalkozási szerződés-kiegészítés megkötését.  

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szerződés-kiegészítés aláírására és az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

232.   273/2018. (XI.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat termőföld 

végleges más célú hasznosítása ügyében a Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala által 10.087-

8/2018 ügyszámon kiadott határozat alapján az OTP Bank Nyrt. 

Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint 

számlavezető pénzintézettől 37.243.444,- Ft összegű célhitelt vesz 

igénybe. 

 

Hitel célja: Ipari Park kialakításához szükséges termőföld 

végleges más célú hasznosítása – művelési ágból való kivonás 

díjának megfizetése. 

Hitel típusa: célhitel 

Hitel összege: 37.243.444.- Ft 

Hitel végső lejárata: 2025. 12. 30. 

Rendelkezésre tartás: Szerződés hatályba lépésétől 2018. 

december 28-ig. 

Türelmi idő: 2019. március 29-ig 

Törlesztés: türelmi időt követően negyedévente egyenlő 

részletekben. 

 

Hitel fedezetére felajánlott biztosítékok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat visszavonhatatlan 

megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Célhitel 

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 célhitel fennállása alatt a teljes visszafizetéséig az 

óvadékfizetési számláról és a helyi adók számláról a szükséges 

összeget átvezesse (óvadék zárolás nélkül),  

továbbá ingatlanfedezet Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25. 

szám, a mellékelt 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap alapján. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és 

a hitel járulékaink megfizetésére az előzőekben leírt biztosítékok 

felajánlásával.  

 

A célhitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági 

stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak. 

 

A képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

233.   274/2018. (XI.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat 

saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegéről szóló kimutatást 

a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. november 20. 

 

234.   275/2018. (XI.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Medgyesegyháza 1601/26 helyrajzi számú 

ingatlant 117/2018 munkaszámú változási vázrajzok szerinti 

tartalommal Külterületbe vonja. 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtegye, kérje a T. Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályát, hogy jelen határozathoz mellékelt 

117/2018 munkaszámon felvett, záradékolt változási 

vázrajzokban foglaltakat, azzal azonos tartalommal az 



ingatlan-nyilvántartási átvezetését szíveskedjen foganatba 

venni. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester Úr 

  dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: értelem szerűen 

 

235.   276/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

meghatározott véleménynyilvánításra felhatalmazott szerv 

egyetért dr. Sióréti Gabriella 5 évre történő intézményvezetői 

kinevezésével a medgyesegyházi Schéner Mihály Általános 

Iskolában.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az érintettek kiértesítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

236.   277/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

237.   278/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és elfogadja a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi 

állásáról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 



Határidő: értelem szerint 

 

238.   279/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és elfogadja a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021 

kódszámú, „Medgyesegyháza Város 

szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a 

szennyvíztisztító telep bővítése” elnevezésű projekt 

garanciális bejárásának tapasztalatairól készített beszámolót. 

A képviselő-testület, mint a víziközmű rendszer tulajdonosa 

kéri, hogy a garanciális bejárás csak abban az esetben 

kerüljön lezárásra, ha az üzemeltető Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. írásban javaslatot tesz erre, illetve nyilatkozik 

a garanciális hibák kijavításáról. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

239.   280/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2018. háromnegyed-évi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

240.   281/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. - mint víziközmű üzemeltető - és 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – mint a 

víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat - 

között a víziközművek üzemeltetésére megkötött bérleti-

üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének 

módosításához a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. november 29.  

 



241.   282/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és Végegyháza 

Község Önkormányzata – mint a víziközmű szolgáltatás 

ellátásáért felelős önkormányzatok - és a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. – mint víziközmű üzemeltető - között a 

víziközművek üzemeltetésére megkötött bérleti-

üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének módosítását 

a határozat mellékletét képező tartalommal.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. november 29.  

 

242.   283/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata – mint a 

víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat - 

és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. – mint víziközmű 

üzemeltető - között a víziközművek üzemeltetésére 

megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú 

mellékletének módosítását a határozat mellékletét képező 

tartalommal.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. november 29.  

 

243.   284/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Medgyesegyháza 

Város Településképi Arculati Kézikönyvéről és 

Településképi Rendeletéről a következő soros képviselő-

testületi ülésén hoz döntést.    

  

Felelős: Dr. Nagy Béla György 

  Dr. Kormányos László Jegyző 



Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

244.   285/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy helyt ad a Medgyesegyháza Varázserdő 

Óvoda kérelmének és az Óvoda 2018. évi költségvetésének 

„dologi kiadások” soráról átcsoportosít 1.065.000.- Ft-ot a 

„beruházási kiadások” sorra.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

 

245.   286/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja a 2019. évi startmunka program kérelmének 

benyújtását, valamint a pályázatok pozitív elbírálása esetén a 

Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges 

közbeszerzési eljárások megindítását. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

246.   287/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja a 2019. évi startmunka program mezőgazdasági 

programelem keretében megtermelt paprika szociális célú 

felhasználását. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

247.   288/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte és elfogadja a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2019. évi startmunka program tervezésére 

benyújtott javaslatot. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 



248.   289/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a medgyesegyházi 509/3 helyrajzi számú 

közterületen létesített útalap kivitelezéséről szóló műszaki és 

pénzügyi előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

- A megvalósult kivitelezéssel egyetért, a bruttó 

313.960,- Ft kivitelezési költséget elfogadja. 

- A pénzügyi telesítést a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

249.   290/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte a medgyesegyházi Bocskai utcára bekért 

előzetes aszfaltozási ajánlatokat.  

 

- A képviselő-testület egyetért a felület 4,0 cm vastag 

aszfalt kopóréteggel való ellátásával; 

- A becsült kivitelezési költséget, bruttó 5,2 millió Ft-

ot – amennyiben a képviselő-testület a forrást 

biztosítottnak látja – betervezi az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésébe.  
 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésekor  

 

250.   291/2018. (XI.27.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy nem fogadja el a Junior Vendéglátó Zrt. 

által javasolt 15 %-os szolgáltatási díj emelést.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vásárolt étkezetés 

szolgáltatási díjának 10 %-os emeléséhez járul hozzá, az 

alábbiak szerint: 

 Nettó szolgáltatási díj 10 % emelés esetén (Forintban!) 

Ellátás megnevezése Nyersanyag Rezsi Összesen 



Óvodai 3*-i étkezés 368 227 595 

Iskolai 3*-i étkezés 472 354 826 

Iskolai T + E 353 265 618 

Iskolai ebéd 252 188 440 

Szociális ebéd 293 167 460 

Szakosított ellátás 5*-i étkezés
1
 a 2018. évi szinten marad 

 

Felkéri a polgármestert a szerződés-módosításhoz szükséges 

lépések megtételére. Az elfogadott szolgáltatási díj emelés 

kerüljön beépítésre a 2019. évi költségvetésbe.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. február 15. 

 

251.   292/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy László Attila Tibor 

(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/4. szám alatti lakos) 

kérelmét elutasítja, és az „Összefogás a Jövőnkért 

Medgyesegyházán Egyesület” névhasználatához nem járul 

hozzá.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

252.   293/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15 

kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a beruházás 

helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban álló 

Medgyesegyháza külterület 0122/53, 0122/54 és 0122/55 

hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 2018. december 01. 

napjától a projekt-fenntartási időszak végéig nevezett 



ingatlanokat térítésmentesen használatba kívánja adni a 100 

%-os önkormányzati tulajdonban álló Medgyesegyházi Ipari 

Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. részére. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a használatra irányuló szerződés aláírására és 

az ügyben szükséges további intézkedések megtételére azzal, 

hogy az aláírt szerződést jóváhagyásra beterjeszti a 

képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

253.   294/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a medgyesegyházi Hősök utca lakóinak 

fakivágásra- és pótlásra irányuló kérelmét. A képviselő-

testület úgy határozott, hogy a kérelmet nem támogatja.  

A képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőket, hogy – 

egyedi esetekben, amennyiben a fa/fák állapota indokolja – 

illetékköteles kérelemmel fordulhatnak Medgyesegyháza 

Város Jegyzőjéhez az élet- vagy vagyonbiztonságot 

veszélyeztető fa/fák kivágása és pótlása ügyében. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

254.   295/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem kíván bérleti 

szerződést kötni a Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám 

alatti ingatlan 143 m
2
 alapterületű nagytermének 

használatára a Jandi Fitness Sport- és Kulturális Egyesülettel 

(székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u. 15/1. adószám: 

18738054-1-04, képviseli: Jankó Andrea elnök).  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a kérelmező jelen döntésről szóló 

kiértesítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 



255.   296/2018. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Kossuth téren felszerelt LT SOL 

Kombo 15 23/74 megnevezésű, három darab közvilágítási 

lámpatest véglegesen működjön tovább. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a három darab 

lámpatestet egyenként nettó 49.9000,- Ft + ÁFA, azaz 

összesen bruttó 190.119,- Ft áron meg kívánja vásárolni a 

LUMINO-TECH Világítástechnikai Kft-től. A képviselő-

testület a vételárat a 2018. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

256.   301/2018. (XII.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a „2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendelet elfogadása”, valamint „A Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

tájékoztatója a társaság 2019. évi üzleti tervéről” elnevezésű 

napirendi pontokat elnapolja. 

 

A döntés meghozatalára a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 

üzleti tervének elkészültét követően hoz döntést.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

257.   302/2018. (XII.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat 

melléklete* szerint elfogadja.  
 

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

258.   303/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Szociális és Oktatási Bizottság 2018. szeptember 04. 

napjától 2018. november 30. napjáig átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

259.   304/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a medgyesegyházi köz- és magántulajdonban álló 

zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről, a 

közterületek állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót nem fogadja el. Amennyiben a tárgyban 2019. 

január 31. napjáig nem történik lényeges pozitív változás, a 

képviselő-testület javasolni fogja a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatalban a felelősségre vonást. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Takács Tímea településüzemeltetési ügyintéző 

Határidő: 2019. január 31.  

 

260.   305/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint alapító a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának  

 

Hankó Andrásné 

 

címe: 5600 Békéscsaba, Kárpát u. 5. szám alatti lakost 

választja meg 2018. december 12. napjától 2021. május 31. 

napjáig. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

261.   306/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy jóváhagyja a TOP-

4.1.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú, „Medgyesegyháza 

Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a Gondozási 

Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak 

a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alól a Kossuth tér 23. 

szám alá történő ideiglenes átköltözését. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt az ügyben 



szükséges intézkedések megtételére, különös tekintettel az 

engedélyeztetési eljárás megindítására és az abban való 

közreműködésre. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

262.   307/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét* képező, a 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak a helyzetelemzést és 
az intézkedési tervet egyaránt magába foglaló 2018-2023. évi 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az intézkedési 
tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében. 
 
*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: azonnal, illetve az intézkedési tervben meghatározott 
határidők szerint 

 

263.   308/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Medgyesegyháza, Damjanich utca 62. 

házszám előtt lévő oszlopra közvilágítási lámpatest kerüljön 

felszerelésre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a munkálatokat rendelje meg és kösse 

meg az erre irányuló szerződést. 

 

A képviselő-testület a munkálatok elvégzéséhez szükséges 

113.600,- Ft + Áfa bekerülési költséget a 2018. évi 

költségvetési tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

264.   309/2018. (XII.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

továbbra is fenntartja, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-

00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” projekt keretében az Önkormányzat 



tulajdonában lévő Fáy u. 83. szám alatti 1601/17. hrsz., Fáy 

u. 91. szám alatti 1601/21. hrsz., Wesselényi u. 61. szám 

alatti 812. helyrajzi számon kíván új önkormányzati 

bérlakásokat kialakítani.  

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy – amennyiben a Dózsa 

u. 2. szám alatti 510/2 helyrajzi számú telek megosztásából 

kialakított új helyrajzi számon nem lehetséges a negyedik 

bérlakás kialakítása – felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, keresse a lehetőségét egy arra alkalmas 

ingatlan megvásárlására.  

 

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt, 27/2018. 

(II.13.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

265.   310/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 

kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” projekt keretében az 5752 

Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u. 44. szám alatti, 1859 

hrsz. helyszínen kívánja kialakítani a projektben vállalt 

közösségi teret.   

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

Közreműködő Szervezet felé éljen módosítási kérelemmel a 

közösségi tér kialakításában bekövetkezett változás 

vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt, 29/2018. 

(II.13.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

266.   311/2018. (XII.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem kívánja 

megvásárolni Kaszaper Község Önkormányzatától az 

Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben meglévő 

75.000.- Ft névértékű üzletrészét. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a megkereső önkormányzat jelen döntésről 



történő kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

267.   315/2018. (XII.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét 14 768 385,- Ft 

önkormányzati működési támogatással elfogadja. 

A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg 

nagysága az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében kerül 

meghatározásra.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

268.   316/2018. (XII.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a TOP-

5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt 

- A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projektet 

továbbra is meg kívánja valósítani.  

 

A képviselő-testület álláspontja, hogy a megvalósíthatóság 

érdekében szükséges megtalálni a megfelelő személyt a 

projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokra. 

Amennyiben azonban 2019. január 15. napjáig a megjelölt 

feladatokra nem sikerül megtalálni az arra alkalmas 

személyeket, a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, 

„Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és kohézió 

erősítése” elnevezésű projekt megvalósításától visszalép. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az 

érintettek jelen döntésről szóló kiértesítésére és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

269.   317/2018. (XII.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, 

„Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” 

projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Fáy u. 



83. szám alatti 1601/17 hrsz., Fáy u. 91. szám alatti 1601/21 

hrsz., Wesselényi u. 61. szám alatti 812 hrsz., valamint a 

Dózsa u. 2. szám alatti 510/2 helyrajzi számú telek 

megosztásából kialakított új helyrajzi számon kíván négy új 

önkormányzati bérlakást kialakítani.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Kormányos László 

jegyzőt a Dózsa u. 2. szám alatti 510/2 helyrajzi számú telek 

megosztására irányuló hatósági eljárás megindítására 

alkalmas kérelem benyújtására (ide értve a változási 

vázrajzok elkészíttetését is). 

 

A képviselő-testület a tárgyban korábban kelt, 309/2018. 

(XII.11.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

270.   318/2018. (XII.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte a TOP-4.3.1-15 kódszámú, „Lászlótelep 

szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” elnevezésű 

projekt vonatkozásában a RexTerra Kft. által 2018. június 

27. napján, - az előterjesztés mellékletét képező 

mintaterveket.  

 

A Képviselő-testület a mintaterveket elfogadja, azokat 

továbbtervezésre (tükrözés, elforgatás, válaszfalak 

áthelyezése) alkalmasra találja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

271.   319/2018. (XII.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és 

az MLR Műhely Bt. között létrejött megbízási szerződést – a 

Településképi Rendelet megalkotásának tényére 

figyelemmel – közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. 

Felhatalmazza a dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy 

a főépítészi megbízási jogviszony közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 



   dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 
 


