
2019. évi határozatok 

 

Sorsz

ám 

Száma Tárgya Hivatkozás 

1.   1/2019. (I.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. 

/Cg.04-09-009438/ egyedüli tagja a társaság létesítő 

okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítja:  

 

1./ A társaság a mai naptól két ügyvezetővel 

működik.  

 

2./ Az alapító a mai napon – Mitykó Mihály 

ügyvezető 2019. 05. 31. napjáig szóló 

megbízatásának érintetlenül hagyása mellett – a 

társaság másik ügyvezetőjéül megválasztotta Dusik 

János /an.: Mikoly Margit/ 5666 Medgyesegyháza, 

Deák Ferenc u. 47. szám alatti lakost.  

Dusik János ügyvezető megbízatása a mai naptól 

kezdődően határozatlan időtartamra szól.  

 

3./ A társaság munkavállalói feletti munkáltatói 

jogokat Dusik János ügyvezető gyakorolja.  

 

4./ A cég jegyzésére a társaság ügyvezetői önállóan 

jogosultak.  

 

5./ A létesítő okirat IX/1. pontja helyébe az alábbi 

lép:  

A társaság állandó könyvvizsgálója Hankó Andrásné 

/an.: Papp Mária, könyvv. ig. száma: 005273/ 5600 

Békéscsaba, Kárpát u. 5. szám. alatti lakos 

megbízatása 2018. 12. 12. napjától 2021. 05. 31. 

napjáig szól.  

 

6./ A társaság létesítő okiratban feltüntetett nem 

közhasznú tevékenységi köre – a cégjegyzékbe 

korábban bejegyzett adatokkal egyezően – az 

alábbiakkal egészül ki:  

 

3101’08 Irodabútor gyártása  

3109’08 Egyéb bútor gyártása 

3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

 



5621’08 Rendezvényi étkeztetés 

5629’08 Egyéb vendéglátás 

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése 

8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

9609’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 

7./ A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.   2/2019. (I.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. 

egyedüli tagja a társaság 2019. január 9. napjával 

megválasztott új ügyvezetőjének, Dusik János; 5666 

Medgyesegyháza, Deák Ferenc u. 47. szám alatti 

lakosnak a megbízási díját havi bruttó 50 000 Ft 

összegben határozza meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3.   3/2019. (I.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Cg. 04-09-013754 sz. alatti 

cégjegyzékbe bejegyzett Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 

 



Felelősségű Társaság egyedüli tagja a társaság 

létesítő okiratát a mai napon az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

1./ A létesítő okirat II/2. és II/3. pontjában 

megnevezett tagok a cégjegyzékből korábban már 

törlésre kerültek, ennek megfelelően a létesítő okirat 

II. pontjának megnevezése  

/A társaság tagjai/ helyébe „A társaság egyedüli 

tagja” lép.  

A létesítő okirat II/1. pontjában foglaltak 

változatlanul hatályosak.  

 

2./ A társaság időközben történt egyszemélyessé 

válása folytán a létesítő okirat megnevezése alapító 

okiratra változik.  

 

3./ A létesítő okirat IV/1. pontjában foglaltak helyébe 

az alábbi kerül:  

A társaság jegyzett tőkéje 3 000 000 Ft befizetett 

készpénzből áll.  

 

4./ A létesítő okirat IV/2. pontja az alábbira módosul:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tag 

törzsbetétje 3 000 000 Ft pénzbetét.  

 

5./ A létesítő okirat IV/2-5. pontjai törlésre kerülnek.  

 

6./ A létesítő okirat V. pontja /A taggyűlés/ teljes 

egészében törlésre kerül.  

 

7./ A létesítő okirat VI/1. pontja helyébe az alábbi 

lép:  

A társaság a mai naptól 3 /három/ ügyvezetővel 

működik.  

A társaság alapításkor határozatlan időtartamra 

megválasztott ügyvezetői:  

Baukó Lászlóné /an. Ilcsák Erzsébet/ 5666 

Medgyesegyháza, Moravszki u. 38/3. sz. alatti és 

Mitykó Mihály /an.: Varga Erzsébet/ 5666 

Medgyesegyháza, Baross u. 93. sz. alatti lakosok, 

megbízatásának érintetlenül hagyása mellett az 

alapító a társaság harmadik ügyvezetőjéül a mai 

naptól kezdődően határozatlan időtartamra 

megválasztotta Dusik János /an.: Mikoly Margit/ 

5666 Medgyesegyháza, Deák Ferenc u. 47. szám 

alatti lakost. 

 

8./ A létesítő okirat VI/2. pontjának első mondata 



helyébe az alábbi kerül.  

A cég jegyzésére Mitykó Mihály és Baukó Lászlóné, 

Mitykó Mihály és Dusik János, illetve Baukó 

Lászlóné és Dusik János ügyvezetők együttesen 

jogosultak.  

9./ A létesítő okirat VI/3. pontja helyébe az alábbi 

lép:  

Az ügyvezetők tisztségüket megbízási jogviszony 

keretében látják el.  

 

10./ A létesítő okirat VII. /A nyereség felosztása/ 

pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi lép: A 

társaság tevékenységéből származó nyereség nem 

osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.  

 

11./ A társaság VIII. /Záró rendelkezések/ 2. alpontja 

törlésre kerül.  

 

12./ A létesítő okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4.   4/2019. (I.9.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Cg. 04-09-013754 sz. alatti 

cégjegyzékbe bejegyzett Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság egyedüli tagja a társaság 

létesítő okiratának 8./ pontját, mely a képviseleti 

kérdést tartalmazza, Mitykó Mihály ügyvezető úr 

felgyógyulását követően újra kívánja tárgyalni.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5.   5/2019. (I.24.) 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 2. 

közbeszerzési eljárás eredménytelenségét. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert 

az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.   6/2019. (I.24.) 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” elnevezésű projekt vonatkozásában 

újabb közbeszerzési eljárást indít változatlan műszaki 

tartalommal és alkalmassági feltételekkel, a Kbt. 113. 

§ szerint. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 

az eljárás eredményessége érdekében a meghívandó 

ajánlattevők körét országosra kívánja bővíteni. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert 

az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.   7/2019. (I.24.) 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 mellékletben felvázolt műszaki 

tartalom-módosítással egyetért.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy az előkészítő 

tevékenységet végző Projektfelügyelet Kft. felé 

továbbítsa a döntést és az ügyben szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



8.   8/2019. (I.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által 

meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatására”. A Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat vállalja, hogy 2019. évre a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál a 

köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben 

rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 

46 380 forintban állapítja meg.  

 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásának 

kapcsán kijelenti, hogy a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők 

vonatkozásában a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot alkalmazták 2018. 

július 1-jén. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a pályázat benyújtására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

9.   9/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a megjelenő „Magyar Falu 

Program” pályázatok előkészítő tevékenységének és 

projektmenedzseri feladatainak elvégzésére 

ajánlattételre kérjen fel arra alkalmas személyeket, 

vállalkozásokat.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

10.   10/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy 

vizsgálja meg, milyen jogszabályi feltételek 

szükségesek egy testépítő terem kialakításához, 

működtetéséhez.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 



 

11.   11/2019. (I.29.) 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 

 

 

12.   12/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

megtett intézkedésekről számoljon be minden soros 

képviselő-testületi ülésen. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Takács Tímea településüzemeltetési 

ügyintéző 

Határidő: minden soros képviselő-testületi ülés 

 

 

13.   13/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2019. évi munkatervét a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

14.   14/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a civil szervezetek 2018. évi támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámolót a 

 

 



- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete;           

- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete;                                                                           

- Boldog Otthon Alapítvány;          

- Medgyesegyháza Sportegyesület;                                      

 

- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány;                    

 

- Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség;           

 

- Szent Mihály Plébánia               

 

vonatkozásában elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15.   15/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi módosított 

Üzleti tervét 16 636 005,- 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, Dusik János ügyvezetők  

Határidő: értelem szerint 

 

 

16.   16/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőit, hogy kidolgozott díjszabás mellett a 

helyben szokásos módon kerüljenek meghirdetésre a 

Kft. által a település lakossága részére nyújtható 

szolgáltatások.  

 

Felelős: Mitykó Mihály, Dusik János ügyvezetők  

Határidő: értelem szerint 

 

 



17.   17/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint alapító megtárgyalta és úgy határozott, 

a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja, 

a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására 

kiírandó pályázati felhívás szövegét.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

18.   18/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte a Mezőkovácsházi járásban 

működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervet, 

az abban foglaltakkal egyetért.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

19.   19/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete – megismerve a Medgyesegyháza Város 

Belvízvédelmi Tervével kapcsolatos folyamatokat és 

figyelembe bevéve az tervezői árajánlati 

előzményeket – az alábbi döntést hozta: 

 

- A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

vonatkozásában szükséges a Belvízvédelmi 

Terv jelenlegi jogszabályi követelményeknek 

megfelelő elkészítése. 

- Erre a feladatra a tervkészítés becsült 

összegét, bruttó 600.000,- Ft-ot be kell 

tervezni az önkormányzat 2019. évi 

költségvetési rendeletébe.  

- Felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy 

2019. február 8-i határidőre készüljön olyan 

egységes árajánlati bírálati anyag, amely 

alkalmas a tervkészítő kiválasztására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 



   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 

csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

20.   20/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Modern Táncművészeti Alapítvány – Acid Jazz 

Alapfokú Művészeti Iskola (5700 Gyula, Árpád u. 4-

6.; OM: 200344, adószáma: 26933931-1-04) 

szervezettel 2017. szeptember 01. napjától hatályos 

bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez 2019. január 31. napjával 

hozzájárul. A képviselő-testület felhatalmazza dr. 

Nagy Béla György polgármestert az ügyben 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

21.   21/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2019. 

február 01. napjától változatlan feltételekkel új bérleti 

szerződést kíván kötni a Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 23. szám alatti ingatlan 143 m
2
 alapterületű 

nagytermének használatára, a Békés Megyei 

Művészeti és Kulturális Egyesülettel, mint bérlővel 

(székhely: 5600, Békéscsaba, Egység u. 126., 

adószám: 18944778-1-04, képviseli: Botta-Dukát 

Tibor János elnök). A képviselő-testület úgy 

határozott, hogy – mivel az egyesület a bérleményt 

már 2019. január 01. napjától használatba vette – a 

2019. januári bérleti- és közüzemi díjakra egyedi 

megállapodás kerüljön megkötésre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a bérleti szerződés aláírására 

és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

22.   22/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

 



kívánja megvásárolni Kisdombegyház 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 

 

23.   23/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

kívánja megvásárolni Magyardombegyház 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 

 

 

24.   24/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

kívánja megvásárolni Végegyháza 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 

 

 

25.   25/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

továbbiakban sem kívánja megvásárolni az Európai 

Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. bármely tagja 

által felkínált, a társaságban meglévő üzletrészt.  

 

 



A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert jelen döntés képviseletére és a 

megkereső önkormányzat kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

26.   26/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 

kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések 

kialakítása a Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű 

projekt kapcsán úgy határozott, hogy az 

önkormányzatot terhelő egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megvalósítását és a megvalósításukhoz szükséges 

pályázati forrást, összesen 19.329.240,- Ft összegben 

átadja konzorciumi partnere, a Békés Megyei 

Kormányhivatal részére. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat 

módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a 

módosító szerződés aláírására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

 

27.   27/2019. (I.29.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 

kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések 

kialakítása a Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű 

projekt kapcsán úgy határozott, hogy a projekt 

befejezésének határidejét 2021. február 28. napjára 

módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat 

módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a 

módosító szerződés aláírására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

28.   30/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2019. évi költségvetésről készült előzetes 

tájékoztatót megismerte. A képviselő-testület 

javasolja, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletbe – 

 



az előzetes tájékoztatóhoz képest – az alábbi 

módosítások kerüljenek beépítésre:   

 

- a 78. tétel kerüljön kivételre; 

- a 91. tétel költsége kerüljön 3 000 E Ft-tal 

csökkentésre; 

- a 97. tétel kerüljön 10 000 E Ft-tal csökkentésre; 

- a 99. tétel kerüljön kivételre; 

- a 100. tétel kerüljön kivételre;  

- a 101. tétel kerüljön kivételre; 

- a 105. tétel kerüljön kivételre; 

- a 123. tétel kerüljön kivételre.  

 

A Képviselő-testület a fennmaradó hiányt a 

költségvetésben a dologi kiadások arányosításával 

kívánja csökkenteni.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 

csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

29.   31/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, 

hogy vegye fel a kapcsolatot a Békéscsabai 

Tankerületi Központtal egyeztetések lefolytatása 

céljából az Uszoda bérletével, használati díjával 

kapcsolatban.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

30.   32/2019. (II.11.) 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 és jóváhagyja a TOP-2.1.2-

15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt részajánlati 

körének vonatkozásában. A felhívás neve: „Rekortán 

futókör építése”. 

 

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 és jóváhagyja a TOP-2.1.2-

15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt részajánlati 

körének vonatkozásában. A felhívás neve: „Zöld város 

kialakítása (építés)” 

 

3./  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 

kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt részajánlati körének vonatkozásában a 

határozat mellékletét képező ajánlati felhívás alábbi 

gazdasági szereplők részére történő egyidejű és közvetlen 

megküldéséről gondoskodjon a „Rekortán futókör 

építése” vonatkozásában:  

 

1. Szegedi Pál EV, 6600 Szentes, Jókai u. 110.  

2. Globál Sport Kft. 4030 Debrecen, Tömös u. 17.  

3. Placcs Kft. 70 84 Pincehely, Zrínyi u. 72.  

4. Színrelép Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.  

5. Garden Group Kft. 2083 Solymár, Kálvária A/4. 

 

4./  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 

kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt részajánlati körének vonatkozásában a 

határozat mellékletét képező ajánlati felhívás alábbi 

gazdasági szereplők részére történő egyidejű és közvetlen 

megküldéséről gondoskodjon a „Zöld város kialakítása 

(építés)” vonatkozásában:  

 

1. Galériainvest Kft.; 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 

4.  

2. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.  

3. Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató 

Kft., 5830 Battonya, Kossuth u. 40. 

4. GÉP-ÉP BAU Szolgáltató Kft. 5742 Elek, Gyulai 

út 41.  

5. F & O Kft. 5700 Gyula, Gábor Áron u. 27.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

31.   33/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy az ivóvíz- és szennyvíz 

közművagyonát az AEGON Magyarország 

Zrt. Biztosítónál 1 988 317 300 Ft összegben 

 



biztosítja, amelynek biztosítási díja évi 

745 619 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy 

Béla György polgármestert a megállapodás 

aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

A képviselő-testület a szükséges forrást a 

2019. évi rendes költségvetésének terhére 

biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32.   34/2019. (II. 11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy egyetért a felújított 

Egészségházba szükséges bútorok 

beszerzésével, 1 740 000 Ft összegben. 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla 

György polgármestert és Sulczné Lipcsei 

Zsuzsanna pénzügyi csoportvezetőt, hogy a 

2019. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 

az eszközbeszerzés 1 740 000 Ft összegben. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 

csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

33.   35/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

„Magyar Falu Program” pályázatok 

előkészítő tevékenységének és 

projektmenedzseri feladatainak ellátására 

irányuló eljárás eredménytelenségét. A 

képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy 

Béla György polgármestert, hogy a tárgyban 

változatlan feltételekkel, a lehető legrövidebb 

határidővel ajánlattételre kérjen fel arra 

alkalmas személyeket, vállalkozásokat. 

 

Az ajánlattételi felhívás megfogalmazásánál a 

rövid időn belül rendelkezésre álló 

többletinformációk kerüljenek figyelembe 

vételre.   

 

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

34.   36/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét 
a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

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 

 

 

35.   37/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

jövőben a rendes képviselő-testületi ülésekre 

készítendő beszámoló minimálisan 5-6 utcára 

konkrétan terjedjen ki, különös tekintettel a megtett 

intézkedésekre. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

36.   38/2019. (II.26.) 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 

 

 

37.   39/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

 



elfogadja a 2018. évi polgármesteri keret 

felhasználásáról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

38.   40/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a 2018. évi Járási startmunka 

mintaprogramról készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28.  

 

 

39.   41/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének 76/2016. (III.30.) számú határozatával 

elfogadott, 2016. március 31. napján hatályba lépett 

Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és a 

határozat mellékletét képező új Közbeszerzési 

Szabályzatot elfogadja. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

40.   42/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező Településképi Arculati 

Kézikönyv tervezetét megismerte. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 

tárgyban az elfogadó döntés meghozatalára a 

következő soros képviselő-testületi ülésen 

kerül sor.  

A képviselő-testület tájékoztatja az 

érintetteket, hogy 2019. március 14. napjáig 

van lehetőség a Településképi Arculati 

Kézikönyv estleges módosítására irányuló 

indítvány megtételére, melyet írásban 

szükséges benyújtani dr. Nagy Béla György 

polgármester részére. 

 

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

41.   43/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2019. 

március 01. napjától 2020. február 29. napjáig 3 fővel 

megnöveli a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtárnál a munkavállalói 

létszámot annak érdekében, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 

Foglalkoztatási Osztálya által támogatott hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő 

regisztrált munkanélküli személyt foglalkoztasson.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

42.   44/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2019. 

március 01. napjától 2020. február 29. napjáig 13 

fővel megnöveli a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak 

érdekében, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházai Járási Hivatala Foglalkoztatási 

Osztálya által támogatott hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás keretében 13 fő regisztrált 

munkanélküli személyt foglalkoztasson.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

43.    

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ Szakmai Programjának módosítását az 

előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

44.   46/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

házirendjének 3.5, pontjának a mellékelt tájékoztató 

levél szerinti módosításával egyetért. Felkéri az 

intézményvezetőt a házirend-módosítással járó 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

45.   47/2019. (II.26.) 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 

2019/2020. nevelési évre az óvodai általános 

beiratkozás időpontját  

 

2019. április 24 – április 25. (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  

 

 

46.   48/2019. (II.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: 

 

- 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth utca 12.: 

2019. július 29-től augusztus 9-ig; 

- 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.: 2019. 

 



augusztus 12-23-ig.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

47.   49/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvodát a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti óvoda-bölcsőde többcélú 

intézményként kívánja működtetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az intézmény Alapító 

Okiratának módosításával kapcsolatos teendők és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

48.   50/2019. (II.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 – a határozat 

mellékletét képező – 3. számú módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a vállalkozási szerződés 3. 

számú módosításának aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

49.   51/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadja dr. Nagy Béla 

György polgármester szabadságolási 

ütemtervét a határozat mellékletét képező 

 



„2019. évi szabadság ütemezése” című 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

50.   52/2019.(II.26.) Kt. határozat 

 

 

51.   53/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy elfogadja a Békés Megyei 

Kormányhivatal és a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat közötti, a közérdekű 

munka büntetés végrehajtására irányuló, a 

határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. 

Nagy Béla György polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására és 

a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

52.   54/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 

kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések 

kialakítása a Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű 

projekt kapcsán úgy határozott, hogy az 

önkormányzatot terhelő egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

megvalósítását és a megvalósításukhoz szükséges 

pályázati forrást, összesen 19 381 203 Ft összegben 

átadja konzorciumi partnere, a Békés Megyei 

Kormányhivatal részére. 

Ezzel egyidejűleg a 26/2019.(I. 29.) Kt. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a támogatói okirat 

módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a 

módosító szerződés aláírására. 

 

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

53.   55/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

Medgyesegyháza és Bánkút belterületi és külterületi 

aktuális pdf formátumú hivatalos földhivatali 

térképszelvényeit meg kívánja vásárolni, 44.400,- Ft 

(ÁFA mentes) áron. 

 

A képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2019. 

évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

54.   56/2019. (III.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 

 

 

55.   57/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által előterjesztett, a 

Társaság módosított javadalmazási szabályzatát 

azzal, hogy a hatályba lépés napja 2018. július 1. 

napja. 

 



A képviselő-testület ugyanakkor kinyilvánítja, hogy a 

módosított javadalmazási szabályzat elfogadásának 

további feltétele, hogy a Társaság adózott eredménye 

nyújtson fedezetet a felmerülő többlet-kiadásokra. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy jelen határozatot a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén 

képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. március 19. 

 

56.   58/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által előterjesztett, a 

Társaság ügyvezetőjének megbízási szerződésének 1. 

számú módosítását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy jelen határozatot a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén 

képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. március 19. 

 

 

 

57.   59/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a tulajdonát képező 978/7. 

helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanra, 

illetve az ott található, hírközlési célokat 

szolgáló toronyra vonatkozó, a Magyar 

Telekom Nyrt. által előkészített bérleti 

szerződés-módosításhoz nem járul hozzá. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy 

Béla György polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a Magyar Telekom Nyrt. 

illetékeseivel új szerződéses feltételek 

kidolgozásának érdekében azzal, hogy a 

tárgyalások alapján előkészített szerződés-

 



tervezetet elfogadás céljából terjessze be a 

képviselő-testület felé. 

 

A képviselő-testület a tárgyban kelt 52/2019. 

(II.26.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

58.   60/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

közreműködő partnerként részt kíván venni a 

„Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „A helyi 

egyházi közösségi terek fejlesztése” elnevezésű 

alprogram megvalósításában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az érintett egyházak 

képviselőivel történő egyeztető tárgyalásokra és az 

ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

59.   61/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu 

Program”-hoz kapcsolódó, „A nemzeti és helyi 

identitástudat erősítése” elnevezésű alprogram 

vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a pályázat benyújtására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



60.   62/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani 

a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, 

„Orvosi eszközök beszerzése” elnevezésű 

alprogram vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy 

Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

61.   63/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a 

„Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, 

„Belterületi utak, járda felújítás” elnevezésű 

alprogram vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy 

Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

62.   64/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2019. március 15. napján a 

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata által Zsíros Márta Judit 

táncpedagógus emlékére megrendezésre kerülő 

„A szegény ember hegedűje” című 

emlékműsort 100 000 Ft összeggel támogatja a 

2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

 



Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

63.   65/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2019. március 15. napján a 

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata által Zsíros Márta Judit 

táncpedagógus emlékére megrendezett „A 

szegély ember hegedűje” című emlékműsor 

vonatkozásában köszönetét, tiszteletét és 

elismerését fejezi ki a rendezvény életre 

hívóinak és azoknak, akik a táncpedagógus 

emlékét személyes közreműködésükkel, 

támogatásukkal, részvételükkel felelevenítették.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

64.   66/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2019. március 15. napján a 

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata által Zsíros Márta Judit 

táncpedagógus emlékére megrendezett „A 

szegély ember hegedűje” című emlékműsor 

vonatkozásában kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy amennyiben bármilyen, ennek a jeles 

örökségnek a továbbvitelére hivatott 

kezdeményezés alakul ki, jön létre 

Medgyesegyházán, akkor azt támogatni kívánja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

65.   67/2019. (III.26.) 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 

 

 



66.   68/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzatának 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

67.   69/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Negrea C. Dániel elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

68.   70/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

69.   71/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2018. 

december 01. napjától 2019. február 29. napjáig 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

70.   72/2019. (III.26.) Kt. határozat  



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

71.   73/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi civil szervezetek, 

egyházak 2019. évi támogatására a határozat 

melléklete szerinti pályázati felhívást teszi közzé az 

önkormányzat honlapján. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

72.   74/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a mellékelt Településképi 

Arculati Kézikönyvet – a polgármesteri köszöntő 

bedolgozását követően – elfogadja. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

73.   75/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában (5666 

Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) 2019. szeptember 1. 

napjától kívánja beindítani a Mini bölcsődét.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel 

kapcsolatos és a szükséges további intézkedések 

 



megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

74.   76/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Módosító 

okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

75.   77/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

76.   78/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2019. évi költségvetésbe a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatalnál többletként betervezett 

személyi juttatást és járulékait, 9 332 100 Ft összeget 

tartalékba helyezi, és a „Kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatására” pályázaton nyert különbözetet, 

azaz 3 275 900 Ft összeget 

intézményfinanszírozásként átadja a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal részére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

77.   79/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

hozzájárul az ingatlanfedezetre vonatkozóan az 1-2-

18-3300-0577-5 szerződésszámon nyilvántartott 

kölcsönszerződés 19. pontjára hivatkozva a 

következő feladatok teljesítéséhez: 

 

- Biztosítótársaság igazolása a biztosítási 

szerződés jelzálogjogi záradékkal történő 

ellátásáról; 

 

- A biztosítással kapcsolatos, biztosítási titkot 

képező adatoknak az OTP Bank Nyrt. részére 

történő átadását, kezelését lehetővé tevő, a 

hitelez79ő által rendszeresített, ügyfél által 

aláírt nyilatkozat, biztosító átvételi 

elismervényét tartalmazó példányának 

átadása az OTP Bank Nyrt részére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

78.   80/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

csoportos baleset- és betegségbiztosítás 

vonatkozásában 143 fő önkormányzati alkalmazottat 

kíván biztosítani, 1 éves időtartamra 125 759 Ft/év 

díj ellenében, mely összeget a 2019. évi 

költségvetése tartalékkeretére biztosítja.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

csoportos baleset- és betegségbiztosítási szerződés 

megkötésére és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

79.   81/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2019. április 01. napjától 2019. december 

31. napjáig napi 8 órás munkaviszonyban 1 fővel 

 



megnöveli a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak 

érdekében, hogy a Start közmunkaprogram szociális 

programelemében kőműves végzettségű szakembert 

foglalkoztasson. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

80.   82/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2019. április 01. napjától 2019. október 31. 

napjáig napi 2 órás munkaviszonyban 1 fővel 

megnöveli a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak 

érdekében, hogy a Start közmunkaprogram 

mezőgazdasági programelemében zöldkönyves 

növénytermesztő végzettségű szakembert 

foglalkoztasson. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

81.   83/2019. (III.26.) 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-2.1.2-15-BS1-2016-

00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában. A felhívás neve: „Öltöző-kiszolgáló 

épület kialakítása”.  

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla 

 



György polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-

2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában a határozat mellékletét képező 

ajánlati felhívás alábbi gazdasági szereplők részére 

történő egyidejű és közvetlen megküldéséről 

gondoskodjon a „Öltöző-kiszolgáló épület 

kialakítása” vonatkozásában:  

 

1. Hotya Mihályné 5742 Elek, Kisfaludy utca 

17.    

2. IVAID Kft. 5830 Battonya, Somogyi Béla 

utca 100.  

3. Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft., 5830 Battonya, Kossuth u. 

40. 

4. GÉP-ÉP BAU Kft. 5742 Elek, Gyulai út 41.   

5. F & O Komplett Építőipari Kft. 5700 Gyula 

Gábor Áron utca 27.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

82.   84/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési 

Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját 

elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

 

83.   85/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési 

Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervét elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

 

84.   86/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

kívánja megvalósítani az „Európa a polgárokért 

2018.” – Testvérvárosi találkozók támogatására 

irányuló pályázatot, mivel nem látja biztosítottnak, 

hogy a pályázatban vállaltak teljesíthetők.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a végrehajtó ügynökség jelen 

döntésről szóló tájékoztatására és az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

85.   87/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász 

Károly u. 1. 4. em. 1.) – az előterjesztés mellékletét 

képező – beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

    Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

86.   88/2019. (III.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. A Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat a fenti összeget a 2019. évi 

költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

87.   89/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete a Maradj Lendületben! Sportegyesület (5600 

Békéscsaba, Bessenyei utca 69.) támogatási kérelmét 

megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a Maradj Lendületben! 

Sportegyesületet (5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 

69.)  10 000 Ft összeggel támogatja a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

kérelmezőt a határozatról értesítse ki és a szükséges 

további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

88.   90/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

kíván élni az MTVA Kereskedőház (1037 Budapest, 

Kunigunda útja 64.) ajánlatával és nem kívánja az 

általa képviselt mesék figuráit felhasználni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ajánlattevő jelen döntésről 

szóló kiértesítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

89.   91/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 258/2018. (X.30.) Kt. határozatával 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” 1. célterületre, az 5666 

Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. 211/4 helyrajzi 

számon.  

 

A projekt teljes költsége: 2 362 400 Ft 

A projekt elszámolható költsége összesen: 

2 362 400 Ft  

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 – 

 



Ft.  

Az igényelt támogatás összege: 1 417 440 Ft  

 

A vállalt önerő összege: 944 960 Ft, melyet a 

Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés 

tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

90.   94/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte és tudomásul veszi a TOP-

2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

„Rekortán futókör építése” tárgyú ajánlati rész 

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, Szegedi Pál (6600 

Szentes, Jókai u. 110.) egyéni vállalkozóval.  

 

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 

 

 

91.   95/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte és tudomásul veszi a TOP-

2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, a „Zöld város 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

„Zöld város kialakítása” tárgyú ajánlati rész 

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, Bólem Kft. (5600 

 



Békéscsaba, Őszi u. 3.).  

 

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 

 

92.   96/2019. (IV.4.) 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 „Külterületi utak építése” tárgyú ajánlati rész 

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, Kaiser Aszfalt Kft. (3374 Dormánd, Dózsa 

Gy. út 26.)  

 

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 

 

 

93.   97/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat, mint Megrendelő, 

illetve Kotri László Vállalkozó között az „I. 

világháborús hadisírok felújítása a medgyesegyházi 

Evangélikus temetőben” elnevezésű pályázatra 

vonatkozó 2019. március 29. napján aláírt 

vállalkozási szerződést megismerte, a jelen 

határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 

változatlan tartalommal jóváhagyja.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

94.   98/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy helyt 

ad az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, 

László Attila Tibor által előterjesztett kérelemnek és 

hozzájárul a Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 

2019. év május 11. napján 08 órától 20 óráig történő 

térítésmentes használatba vételéhez a kérelemben 

foglalt sportnap lebonyolítása céljából. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

95.   99/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-

17 kódszámú elnyert pályázathoz kapcsolódó megbízási 

szerződést a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel, 

(5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20.) az 

előterjesztésben szereplő tartalommal.  

 

A megbízási szerződés alapján a 2 672 385 Ft összegű 

megbízási díj fedezete az Önkormányzat fejlesztési 

forrásokra elkülönített önkormányzati kerete. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

96.   100/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini 

bölcsődei szolgáltatást 8 fő gyermek ellátásával 

kívánja biztosítani. A képviselő-testület a mini 

bölcsődében nem kíván sajátos nevelési igényű 

gyermeket ellátni. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

97.   101/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini 

bölcsődei szolgáltatást a 2 fő kötelező finanszírozott 

létszámon felül 1 fő kisgyermeknevelő létszámmal 

kívánja biztosítani. 

 

A képviselő-testület a szükséges többletforrást a 

2019. évi költségvetési tartalékkeret, a 2020. évet 

követően az évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

98.   102/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini 

bölcsődei szolgáltatás vonatkozásában az előírt 

kötelező eszközök és felszerelések beszerzésére br. 

245.780.- Ft többletforrást biztosít a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda részére, a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

99.   103/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Spárta Sportegyesületet (5666 

Medgyesegyháza, Arany János u. 17.) kizárja a civil 

szervezetek részére kiírt 2019. évi pályázati 

eljárásból, mivel nem felel meg a pályázati kiírás 

azon feltételének, hogy a 2011. évi CLXXXI. 

törvény alapján szerepel a Magyarországon 

nyilvántartásba vett civil szervezetek 

nyilvántartásában, illetve igazoltan egy éve működő 

 



egyesület. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére.    

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

100.   104/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Összefogás a Jövőnkért Egyesületet 

(5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 23.) kizárja a civil 

szervezetek részére kiírt 2019. évi pályázati 

eljárásból, mivel nem felel meg a pályázati kiírás 

azon feltételének, hogy igazoltan egy éve működő 

egyesület.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére.    

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

101.   105/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete összeférhetetlenség miatt kizárja a 

Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet 

a medgyesegyházi civil szervezetek támogatására 

kiírt 2019. évi pályázati eljárásból. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

102.   106/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2019. évi civil alap keretét 260 000 Ft-tal 

megemeli, a 2019. évi tartalékkeret terhére.  

 

Megbízza dr. Kormányos László 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 

 

103.   107/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2019. évi költségvetésében a civil 

szervezetek támogatására elkülönített összegből   

 
- a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványt                                       

230.000.- Ft összeggel, 

 
- a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközséget                              

200.000.- Ft összeggel, 

 
- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 

Egyesületét      310.000.- Ft összeggel, 

 
- a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványt                                       

250.000.- Ft összeggel,  

 
- a Szent Mihály Plébániát                                                                    

200.000.- Ft összeggel, 

 

- a Boldog Otthon Alapítványt                                                             

150.000.- Ft összeggel, 

 
- a Medgyesegyháza Sportegyesületet                                               

2.820.000.-  Ft összeggel,  

 
- a Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházai 

Gyülekezetét     100.000.- Ft összeggel 

 

támogatja.  

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

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 

 

 

104.   108/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

polgármesteri kereten belül a dologi kiadások kiemelt 

előirányzatból átcsoportosít a működési célú 

pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre kiemelt 

előirányzatra. 

 

A képviselő-testület megbízza dr. Kormányos László 

jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás 

előkészítésére.   

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

105.   109/2019. (IV.18.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, 

mint Bérbeadó és a TOPSEC Informatikai és 

Oktatási Kft., mint Bérlő közötti bérleti szerződés 

közös megegyezéssel történő módosítását.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a határozat mellékletét képező 

bérleti szerződés-módosítás aláírására és az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

106.   111/2019. (IV.26.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte és tudomásul veszi a TOP-

2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

„Öltöző-kiszolgáló épület kialakítása” tárgyú 

ajánlati rész 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, 

Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató 

Kft.-vel (5830 Battonya, Kossuth Lajos 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 

 

107.   112/2019. (IV.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 

 

 

108.   113/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Takács Tímea településüzemeltetési 

ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

109.   114/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről 

készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna  

Határidő: azonnal 

 

 

110.   115/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

 



összevont 2018. évi költségvetési maradványát 682 898 

615 Ft összegben állapítja meg, ebből 681 949 452 Ft 

kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 949 163 Ft szabad 

költségvetési maradvány. 

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint 

állapítja meg a 2018. évi költségvetési maradványt: 

 
Intézmény neve Megnevezés Összeg forintban 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

2018. évi költségvetési maradványa 
671 268 778 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
671 268 778 

 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítve 649 268 436 

 Alaptevékenység további kötelezettséggel 

terhelt maradványa 
22 000 342 

 ebből  

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 

Egészségügyi központ felújítása Országos 

Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. 

ÁFA-val  

10 629 921 

 TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 Óvoda  

tornaterem építése fordított ÁFA-s + 

ÁFA 

13 691 372 

 TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 Zöld város 

Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Marketign és 

kommunikációs szolg. ÁFÁ- val  

1 511 300 

 2018. évben kifizetett előleg összeg: 25 832 593 

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

 

 

2018. évi költségvetési maradványa 632 497 

 Alaptevékenység szabad maradványa 632 497 

 ebből  

a dologi kiadások előirányzata kerül 

megemelésre 

632 497 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Gondozási Központ 

2018. évi költségvetési maradványa 316 666 



 Alaptevékenység szabad maradványa 316 666 

 ebből  

Szakosított ellátás működéséhez szükséges 

tárgyi eszközök előirányzata kerül 

megemelésre 

316 666 

   

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2018. évi költségvetési maradványa 10 680 674 

 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítve 

 
10 680 674 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a 

megállapított előző évi költségvetési maradvány 

671 268 778 Ft, a 2019. évi költségvetésbe 

649 268 436 Ft lett megtervezve. A fennmaradó 

22 000 342 Ft összeg nem nyújt fedezetet a 2018. 

évben pályázatok előlegként kifizetett 25 832 593 Ft 

összegre, ezért 3 832 251 Ft összeget a tartalékból 

kell fedezni.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna 

Határidő: azonnal 

 

111.   116/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 

tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

112.   117/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli 

mérlegbeszámolóját 1.491.049 ezer forint eszköz – 

forrás főösszeggel és a 93.239 ezer forint összegű 

adózott eredménnyel, mely kerüljön 

eredménytartalékba helyezésre, valamint a 2018. 

 



évről készült beszámoló részét képező mellékletekkel 

és üzleti jelentéssel együtt.  

 

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     

 

113.   118/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évre 

vonatkozó összesen nettó 174.877 ezer forint 

beruházási tervét (melyből nettó 78.400 ezer forint 

önkormányzati és nettó 78.400 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 

 

 

114.   119/2019. (IV.30.) 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 2018. évi prémiumfeladatainak előzetes 

értékeléséről készített tájékoztatót.  

 

A Képviselő-testület javasolja a Taggyűlés felé a 

kitűzött célfeladatok teljesítése után járó 

jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését, 

amennyiben a gazdasági tevékenység aktívuma erre 

fedezetet nyújt. 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 

 

115.   120/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Daróczi 

László ügyvezető igazgatónak a 2018. üzleti évben 

végzett munkájával kapcsolatosan a felmentvényt 

megadja.  

 

A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, 

hogy az ügyvezető igazgató a 2018. gazdasági évben 

a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt 

tartva végezte feladatát.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

116.   121/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja hogy a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2019. 

évre vonatkozóan az alábbi célfeladatokat határozta 

meg: 

 

- A tárgyévben az ivóvízhálózaton jelentős 

rekonstrukciós munkálatok indulnak. Hat 

utcában az ivóvízgerinc-vezeték és az összes 

bekötővezeték kicserélésre kerül, közel bruttó 

80 millió forint értékben. A rekonstrukciós 

munkálatok alatt a város ivóvízellátásnak 

jogszabályok szerinti biztosítása. (50%) 

 

- Az év folyamán a csapadékcsatorna-hálózaton 

előforduló havaria helyzetek zökkenőmentes 

levezénylése és megoldása, különös 

tekintettel a városban folyó csapadék-

hálózatos beruházásra. (50%) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

 



Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további 

intézkedéseket megtegye.  

 

Az ügyvezető részére hat havi juttatásnak (megbízási 

díj és munkabér együttes összege) megfelelő jutalom 

kifizethetőségét azzal, hogy az egyes feladatok 

külön-külön 50-50 %-os részt képviselnek, 

amennyiben a gazdasági tevékenység aktívuma erre 

fedezetet nyújt.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

117.   122/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy minden, a „Magyar Falu 

Program” keretében megnyíló releváns pályázati 

lehetőségre nyújtson be pályázatot.  

 

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 

Határidő: értelem szerint 

 

 

118.   123/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, részt kíván 

venni a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter által kiírt 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázaton, azon belül a c) 

alcélra vonatkozóan (belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása). A képviselő-testület a szükséges forrást a 

2019. 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: értelem szerint 

 

 



119.   124/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter által kiírt 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázat c) alcéljára (belterületi utak, 

járdák, hidat felújítása) nyújt be a pályázatot, és a 

Kiss Ernő és Arany János utcát kívánja felújítani.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

pályázat benyújtására és a szükséges további 

intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

120.   125/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata kérelmét megtárgyalta, úgy dönt, 

hogy a kérelemnek helyt ad, a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére biztosítja feladata ellátásához 

az 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 23. szám alatti 

Civil Ház 13,8 m
2
-es, korábban polgárőr irodaként 

használt helyiségét.  

 

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat mellékletét képező tartalommal 

együttműködési megállapodást kössön a 

Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzatával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

kiértesítse.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

             dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

121.   126/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy helyt 

ad Toma Mihályné bánkúti lakos által előterjesztett 

kérelemnek és hozzájárul a Medgyesegyháza - 

 



Bánkút Sportpálya, 2019. év június 11. napján 08 

órától 20 óráig történő térítésmentes használatba 

vételéhez a kérelemben foglalt kirándulás 

lebonyolítása céljából. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

122.   127/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Dr. Illyés Sándor EGYMI 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Magyarbánhegyesi Tagintézménye (5667 

Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.) támogatási 

kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Dr. Illyés Sándor EGYMI 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Magyarbánhegyesi Tagintézménye (5667 

Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.) 50 000 Ft 

összeggel támogatja a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.  

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

123.   128/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 20 000 

Ft összeggel támogatja Rálik Dorka (5666 

Medgyesegyháza, Tanya 135.), a Szabadtorna SE 

versenyzőjének részvételét a Pulában (Horvátország) 

2019. május 24. – május 27. között megrendezésre 

kerülő IDF Tánc Világbajnokságon.   

 

A Képviselő-testület a támogatási összeget a 2019. 

évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

 



124.     

125.   130/2019. (IV.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Lakásszövetkezet 

(5666 Medgyesegyháza, Október 6. ltp. B épület 

Fsz. 3.) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület a Medgyesegyházi 

Lakásszövetkezet (5666 Medgyesegyháza, 

Október 6. ltp. B épület Fsz. 3.) részére 120 db 50 

cm x 50 cm-es betonlapot biztosít. A betonlapok 

elhelyezését a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 

Nonprofit Kft. térítésmentesen elvégzi, 2019. május 

31. napjáig.  

  

Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a 

kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. május 31.  

 

 

126.   132/2019. (V.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-

00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában történt fakivágások szükségességéről 

készített jegyzői vizsgálat eredményét. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a jegyzői 

vizsgálatról szóló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

127.   133/2019. (V.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-

00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában történt fakivágások szükségességéről 

 



készített jegyzői vizsgálat eredményét. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatot 

továbbra is változatlan formában meg kívánja 

valósítani. A képviselő-testület a pályázat 

eredményes lebonyolítása érdekében hozzájárul 

ahhoz, hogy a Művelődési Ház (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., 525., 526/1 hrsz.) 

előtti területen további 3 fa, míg az Idősek Otthona 

parkjában (5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u., 

198/1 hrsz.) további 2 fa kivágásra kerüljön. 

 

Az akcióterületek vonatkozásában készüljön 

látványterv, amelyet a település lakossága 

megismerhet, utána kerülhet sor az érintett fák 

kivágására.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert és dr. Kormányos László 

jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

128.   134/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyháza város 2018. évi 

közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót 

megtárgyalta és elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György 

 

 

129.   135/2019. (V.28.) 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 

 

 

130.   136/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

131.   137/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2019/2020. 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 

 

 

132.   138/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

133.   139/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

2018. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját – 

melyben az eszközök és források egyező végösszege 

19 591 E Ft, az adózott eredménye (nyereség) 5 168 

E Ft, – elfogadja.  
A képviselő-testület a nyereség összegét, 5 168 E Ft-

ot javasolja eredménytartalékba helyezni. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

   Dusik János ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 



134.   140/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó 
és Fejlesztő Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1.) kizárólagos tulajdonosa a Társaság 
2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 199.125 E Ft 
mérlegfőösszeggel és -358 E Ft adózott eredménnyel 
elfogadja.  
 

A képviselő-testület a veszteség összegét, -358 E Ft-

ot javasolja eredménytartalékba helyezni. 
 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
   Dusik János ügyvezető 
   Mitykó Mihály ügyvezető 
   Baukó Lászlóné ügyvezető 
Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

135.   141/2019. (V.28.) 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 „Rekortán futókör építése” tárgyú részajánlati 

körének vonatkozásában jóváhagyja a futópálya 

bővítését olyan formán, hogy annak belső ívének 

hossza 400 méter legyen, a megfelelő projekt-

indikátorok betartása mellett. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

136.   142/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19 

kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” elnevezésű felhívásra. 

 

A benyújtandó pályázat lényegi elemei: 

- 8 férőhelyes csoportszoba kialakítása a hozzá 

tartozó pályázati elemek megvalósításával; 

- Az igényelt pályázati összeg: 120.000.000.- Ft. 

 



 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a pályázat benyújtására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

137.   143/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde 

Szakmai és Pedagógiai Programját. 

 

A Képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

138.   144/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ Szakmai Programjának – a 

határozat mellékletét képező tartalmú – módosítását 

elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert és Mészárosné Hrubák Mária 

intézményvezetőt az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

139.   145/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete – megismerve a DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 

 



fakivágási kérelmét – mint tulajdonos hozzájárul a 

fakivágási engedély kiadásához azzal a kikötéssel, 

hogy a fák kivágására a vegetációs időszakon kívül 

kerüljön sor, valamint a kivágott fák pótlására egy 

megjelölt területen megfelelő mennyiségű és fajtájú 

fa kerüljön ültetésre. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

         dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

140.   146/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete – megismerve és tudomásul véve 

Szelekovszky László természet- és környezetvédelmi 

szakértő szakmai véleményét – a Medgyesegyháza, 

Luther utcai szivarfák kivágásáról és pótlásáról az 

álabbiak szerint határoz: 

- a képviselő-testület egyetért a 10 darab 

szivarfa kivágásával, a vegetációs időszak 

elmúltával, a fák nyugalmi időszakában; 

- az újonnan telepítendő 10 fa fajtája egyezzen 

meg a Kossuth térre kiültetésre kerülő fák 

fajtájával.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert és dr. Kormányos László 

jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László 

jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

141.   147/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a 2019. 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 az 

ügyben szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 



142.   148/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint tulajdonos megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy helyt ad az Összefogás a Jövőnkért 

Egyesület elnöke, László Attila Tibor által 

előterjesztett kérelemnek és hozzájárul a 

medgyesegyházi Sportpálya 2019. év június 22. 

napján 08 órától 23 óráig történő térítésmentes 

használatba vételéhez a kérelemben foglalt sportnap 

lebonyolítása céljából azzal a kiegészítéssel, hogy 

történjen egyeztetés a Medgyesegyháza 

Sportegyesülettel, a tervezett tevékenységek 

vonatkozásában.  

 

A Képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László 

jegyzőt, hogy nyilatkoztassa meg a kérelmezőt arról, 

hogy a sportpályán folyó beruházáshoz kapcsolódó 

építési területet a rendezvény lebonyolítása során sem 

ők, sem a látogatók, közreműködők nem veszik 

igénybe, a nyilatkozatban pedig ennek betartására a 

kérelmező mindenre kiterjedő felelősséget vállaljon.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

143.   149/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

támogatja az Önkormányzat jelentkezését a „Virágos 

Magyarország Környezetszépítő Verseny”-re. A 

képviselő-testület a versenyhez kapcsolódó 

kiadásokhoz szükséges összeget a 2019. 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 György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző        

Határidő: azonnal 

 

 

144.   150/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a „Virágos 

Vasútállomásokat! ”című pályázat 2019. évi 

fordulójára. 

 A pályázathoz szükséges maximális összegű önerőt 

a 2019. 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 György polgármester 

Határidő: azonnal 

 
145.   151/2019. (V.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 

emeleti klubtermének festési munkálatainak 

elvégzésére kössön szerződést a legkedvezőbb 

árajánlatot adó vállalkozóval, a megadott árajánlat 

alapján bruttó 320.000.- Ft összegben.  

A kivitelezés határideje: 2019. június 20. napja. A 

kivitelezési munkákat felügyelje Farkas Gyula 

intézményvezető és Sütő Mária Márta 

alpolgármester.  

 

A Képviselő-testület a festési munkálatok 

elvégzéséhez szükséges 320.000.- Ft-ot a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              Sütő Mária Márta alpolgármester 

              Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

146.   157/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH Önkormányzati Társulás 2019. június 12. 

napján tartandó taggyűlésére – Sütő Mária Márta 

alpolgármester akadályoztatása miatt – Dusik János 

önkormányzati képviselőt, a Pénzügyi Bizottság 

Elnökét delegálja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 



 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

147.   158/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

148.   159/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH Önkormányzati Társulás 2018. évi belső 

ellenőrzései jelentését elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

149.   160/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2018. évi 

beszámolójának elfogadásához, valamint az ahhoz 

kapcsolódó döntések meghozatalához hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

 



   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

150.   161/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti 

tervének elfogadásához és az Igazgatóság 

jutalomfeladatainak kitűzéséhez hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

151.   162/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Taggyűlés 7/2019. 

(III.06. ) Tgy. határozatának módosításához 

hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

152.   163/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH Önkormányzati Társulás KEHOP 3.2.1 

pályázat beruházásaihoz kapcsolódó ingatlanok 

tulajdon és használati jogának rendezéséhez 

hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sütő Mária Márta 

alpolgármestert, valamint Dusik János képviselőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

 



   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

153.   164/2019. (VI.11.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH Önkormányzati Társulás és a DAREH Bázis 

Zrt. között létrejött vagyonhasznosítási szerződés 

módosításának tárgyában nem áll módjában döntést 

hozni, mivel nem volt kellő idő arra, hogy a 

képviselő-testület előzetesen megismerje a vonatkozó 

anyagot.  

A képviselő-testület álláspontja, hogy olyan 

volumenű döntésről van szó, amely nagyobb 

előkészítést igényel, ennélfogva a megküldött anyag 

érdemi tárgyalásra nem alkalmas. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

   Dusik János képviselő 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

154.   165/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja az előterjesztés alapján a 2019. 

május 26. napi választás költségvetését az alábbiak 

szerint:  

 

Bevételek: 

 Támogatás 1 156 375 Ft 

 Saját forrás 112 041 Ft 

 Bevételek összesen: 1 268 416 Ft 

 

Kiadások: 

 Személyi juttatások 916 867 Ft 

Reprezentáció 66 687 Ft 

Megbízási díj 850 000 

 Munkaadói járulékok 184 589 Ft 

 Dologi kiadások 166 960 Ft 

  Irodaszer, tisztítószer, kiküldetés, 

postaköltség  

 Kiadások összesen 1 268 416 Ft 

 

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

költségvetésébe kerüljön beépítésre az Európai 

Parlament tagjainak 2019. évi választás 

költségvetése. 

 



 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

155.   166/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete köszönettel elfogadja és tudomásul veszi a 

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 66/2019. 

(V.30.) számú képviselő-testületi határozatában 

foglaltakat, amely a bánkúti óvodás gyermekek 

szállítására vonatkozik. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert és dr. Kormányos László 

jegyzőt a megállapodás elkészítésére, aláírására, 

valamint az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

A képviselő-testület a szükséges forrást a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

156.   167/2019. (VI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

megerősíti a 123/2019.(IV.30.)Kt. határozatával 

hozott döntését, amely szerint az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázaton az önkormányzati tulajdonú 

Arany János utca Rákóczi és Fáy András utcák 

közötti szakaszának 742,743 helyrajzi számozású, 

valamint a Kiss Ernő utca 372 helyrajzi számú 

felújítására nyújt be támogatási kérelmet. A 

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

a 2019. 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 

 

157.   168/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 

Szupermaraton rendezésében, szervezésében, 

lebonyolításában részt vevő civil szervezeteknek, 

alapítványoknak, egyesületeknek, önkormányzati 

intézményeknek, aktivistáknak ezúton kifejezi 

tiszteletét és elismerését.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

158.   169/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete azon személyeknek, csapatokoknak, akik a 

Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton részt 

vettek, ezáltal Medgyesegyháza hírnevét 

öregbítették, ezúton kifejezi tiszteletét és elismerését.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

159.   170/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

településen a jövőben megvalósuló nagyobb 

beruházások alkalmával kerüljön kijelölésre a 

nagyméretű, illetve nagyobb tömegű gépjárművek 

közlekedési útvonala, a leendő kivitelezőkkel 

egyeztetve. A kivitelezés megkezdése előtt és után az 

utak állapota fotóval kerüljön dokumentálásra, illetve 

súlykorlátozó táblák kerüljenek szükség szerint 

kihelyezésre.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

160.   171/2019. (VI.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 

 

161.   172/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

162.   173/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2019. 

március 01. napjától 2019. május 31. napjáig 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

163.   174/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány 

2018. június 01. és 2019. május 31. közötti 

időszakának szakmai beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

164.   175/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint fenntartó úgy határozott, hogy a 

2019/2020. nevelési évre a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 

beiratkozási időpontját  

 

2019. július 09 és július 10. napján 8:00 – 16:00 

 



óra között határozza meg, 

helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde 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  

 

165.   176/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által 

benyújtott 8.082.708.- Ft befizetési kötelezettséget 

tudomásul veszi.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a 8.082.708.- Ft befizetési 

kötelezettség pénzügyi teljesítésére, a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

166.   177/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy az Oros-Com Kft. részére 

2016. május 1. napjától 2019. június 30. napjáig 

fennálló internet használati díj tartozást az Oros-Com 

Kft. részére 773 940 Ft összegben a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.  

A képviselő-testület a 2019. július 1. napjától 2019. 

december 31. napjáig havi rendszerességgel fennálló 

díjat, összesen 107 340 Ft értékben szintén a 2019. 

évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy fenti összegeknek a jogosult 

részére történő kifizetéséről gondoskodjon. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot az 

előirányzat módosítására a 2019. évi tartalékalap 

terhére 881 280 összegben, és 2020. január 1. 

napjától az intézmények költségvetésébe kerüljön 

beépítésre az internet használati díja. 
 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: folyamatos 

 



 

167.   178/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda bánkúti 

telephelyén (5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth 

u. 12.) is biztosítani kívánja a vezetékes Internet-

kapcsolatot.  

A képviselő-testület felhatalmazza Varga Jánosné 

intézményvezetőt az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

 

 

168.   179/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2019. 

évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

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: 2019. szeptember 30. 

 

 

 

169.   180/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, tudomásul veszi a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat elnyert TOP-os 

pályázataihoz kapcsolódó Integrált 

Településfejlesztési Stratégia és Közösségi 

Beavatkozási Terv elszámolásával kapcsolatos 

tájékoztatást, amely szerint fenti dokumentumok 

költsége nem elszámolható a TOP-5.2.1-15 

kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza 

társadalmi integrációjáért” pályázat keretein 

belül. Történik e tény annak ellenére, hogy a 

Magyar Államkincstár Békés Megyei 

 



Igazgatóságával kötött Támogatási Szerződésben 

azok külön elszámolható tételként szerepelnek. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

170.   181/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete sajnálattal veszi tudomásul 

az elnyert TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó 

Integrált Településfejlesztési Stratégia és 

Közösségi Beavatkozási Terv elszámolásával 

kapcsolatos tájékoztatást. Amennyiben konkrét 

fizetési kötelezettség merül fel e tárgyban, a 

képviselő-testület megvizsgálja a felelősség 

kérdését. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

171.   182/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint alapító a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit 

Kft. ügyvezetői tisztségében – a társaság másik 

ügyvezetője, Dusik János tisztségének érintetlenül 

hagyása mellett – Mitykó Mihály / an: Varga 

Erzsébet / 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93. sz. 

alatti lakost a mai naptól kezdődően önálló 

cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra 

újraválasztotta. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

172.   183/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete támogatja 2019. július 22. napjától 2019. 

augusztus 09. napjáig a 2019. évi „Nyári diákmunka” 

program indítását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál napi 6 

órás munkaidőben 15 fővel megnövelje a 

munkavállalói létszámot.  

A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy módosítsa és növelje meg az Önkormányzatnál 

a város és községgazdálkodási feladatok 

előirányzatát a 2019. évi Nyári diákmunkára kapott 

 



1.311.765,- Ft támogatással, melyből 1.116.405,- Ft 

bruttó munkabér és 195.360,- Ft szociális 

hozzájárulási adó.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. 

csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

173.   184/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

változatlanul fenntartja a 145/2019. (V.28.) Kt. 

határozatban megfogalmazott döntését, amely szerint 

a képviselő-testület – megismerve a DIGI Távközlési 

és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 

fakivágási kérelmét – mint tulajdonos hozzájárul a 

fakivágási engedély kiadásához azzal a kikötéssel, 

hogy a fák kivágására a vegetációs időszakon kívül 

kerüljön sor, valamint a kivágott fák pótlására egy 

megjelölt területen megfelelő mennyiségű és fajtájú 

fa kerüljön ültetésre. 

A képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy a 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a fakivágásra 

irányuló kérelmét már a vegetációs időszakban 

nyújtotta be. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert és dr. Kormányos László 

jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

174.   185/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

egyetért a Panasonic KX-NS500 telefonközpont és a 

Panasonic KX-DT543X kezelőegység 

megvásárlásával. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot az 

előirányzat rendezésére 327 810 Ft összegben az 

Önkormányzat biztosítási kártérítései és a 

Polgármesteri Hivatal beruházásai és dologi kiadásai 

között. 

 

 



Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

             Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. június 30. 

 

175.   186/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

tulajdonát képező 978/2. helyrajzi szám alatti 

belterületi ingatlan, illetve az ott található, hírközlési 

célokat szolgáló, a Magyar Telekom Nyrt. 

tulajdonában álló torony vonatkozásában 

ingatlantulajdonosként bérleti szerződést kíván kötni 

a Magyar Telekom Nyrt.-vel. 

A képviselő-testület az éves bérleti díjat 12.000.000.-

, azaz Tizenkettőmillió forintban határozza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat 

a Magyar Telekom Nyrt. illetékeseivel új szerződéses 

feltételek kidolgozásának érdekében azzal, hogy a 

tárgyalások alapján előkészített szerződés-tervezetet 

elfogadás céljából terjessze be a képviselő-testület 

felé.  

A képviselő-testület a GINOP-3.4.2-VEKOP-15 

kódszámú, „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 

kapcsolatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt 

projekt előrehaladásához szükséges tulajdonosi 

hozzájárulást a bérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg megadja. 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László 

jegyzőt, hogy jelen döntésről és az ügy 

előzményeiről tájékoztassa Greinstetter Balázs Urat, 

a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárát. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

176.   187/2019. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. 

egyedüli tagja a társaság 2019. január 9. napjával 

megválasztott új ügyvezetőjének, Dusik János; 5666 

Medgyesegyháza, Deák Ferenc u. 47. szám alatti 

lakosnak a megbízási díját havi bruttó 90 000 Ft 

összegben határozza meg 2019. június 1. napjával.  

 



 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

177.   189/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megbízza a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőit, hogy készítsenek egy programtervezetet 

költségvetéssel, létszámadatokkal arra vonatkozóan, 

hogy a folyamatosan csökkenő közfoglalkoztatotti 

létszámra figyelemmel hogyan, mi módon, milyen 

munkavállalók alkalmazásával tudnák megoldani a 

kialakult gyakorlat szerinti közterület-fenntartás, 

kommunális feladatok elvégzését 

közfoglalkoztatottak bevonása nélkül.  

 

Felelős: Mitkó Mihály, Dusik János ügyvezetők 

Határidő: 2019. augusztusi rendes ülés 

 

 

178.   190/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” tárgyú közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési 

dokumentumok tartalmát az alábbi módosítással 

jóváhagyja:  

 

„A közbeszerzési ajánlattételi felhívásba, valamint a 

szerződés-tervezetbe kerüljön bele, hogy a nyertes 

kivitelező további kötelezettsége az elszámoláshoz 

szükséges dokumentáció pályázati felhívásnak 

megfelelő szakszerű elkészítse.” 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás 

megindításához szükséges dokumentumok 

döntéshozó képviseletében történő aláírására. 

Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszerbe történő feltöltése iránt, figyelemmel a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. §-

 



a, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 20. §-a szerint. 

 

Ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők 

 

1. Bólem Építőipari Kft.  

5600 Békéscsaba, Őszi utca 3. 

Adószám:11042851-2-04  

Mochnács Pál ügyvezető 

 

2. Bonag Általános Vállalkozási és Építőipari Kft. 

5600 Békéscsaba, Tompa utca 2/1. 

Adószám:10574388-2-04 

Baczovszki Roland ügyvezető 

 

3. GALÉRIA INVEST Ingatlanértékesítési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. I. em. 5. 

Adószám: 13089393-2-04 

Szabó Tamás ügyvezető 

 

4. IVÁNYI ÉPÍTŐMESTER Kft. 

5900 Orosháza, DEÁK F. U. 14-16.. 

Adószám:12562091-2-04 

Iványi István ügyvezető 

 

 

 

5. Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató 

Kft. 

5830 Battonya, Kossuth utca 40. 

Adószám: 23918850-2-04 

Siklován Attila ügyvezető 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

179.   191/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú, 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

elnevezésű pályázati felhívásra a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi 

partnerrel kerüljön a pályázat benyújtásra. A Békés 

Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során 

 



projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására, valamint az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

180.   192/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű 

pályázati felhíváson nyertes pályázatával 

kapcsolatosan az alább döntést hozza: 

A pályázat címe: „Helyi termelői piac kialakítása, 

fedett árusító hely létesítése Medgyesegyházán” 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 

Medgyesegyháza Árpád utca, hrsz. 1/5 

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel 

(költségvetési táblával) megegyezően az alábbi:  

Projekt teljes költsége a pályázat benyújtásakor: 47 

122 998 Ft, a pályázat benyújtásakor tervezett önerő: 

2 256 150 Ft, Igényelt támogatás: 44 766 848 Ft 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint: 

47 122 994 Ft, projekt elszámolható költségei 

összesen: 46 405 068 Ft, projekt nem elszámolható 

költségei összesen: 717 926 Ft,  

Támogatás összege: 44 084 810 Ft, Önerő: 3 038 184 

Ft 

 

Fentieknek megfelelően az Önkormányzat a saját 

forrást, önerőt a 2019. és 2020. évi költségvetésében 

biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási 

összeg 50 %-a összegű támogatási előleg 

igénylésével. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

181.   193/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul 

Farkas Gyula, a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetője 2020. március 14. napjával 

közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő 

 



megszüntetéséhez. Felmentési ideje 2019. július 17. 

napjával kezdődik és 2020. március 14-én telik le. A 

felmentés idő alatt munkavégzésre kötelezett 2019. 

július 17-től 2019. augusztus 16. napjáig.  

A képviselő-testület Farkas Gyula 61 nap 

szabadságát 2019. augusztus 21-től 2019. november 

15-ig adja ki, további 40 nap ki nem adott 

szabadságát közalkalmazotti jogviszonya 

megszűnésekor szabadságmegváltásként kifizet, 

melynek összege bruttó 526.364,- Ft. 

Farkas Gyula a munkavégzés alól mentesül 2019. 

november 16-tól 2020. március 14-ig. 

A képviselő-testület a jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően részére öthavi illetményének megfelelő 

jubileumi jutalom kifizetéséhez hozzájárul a 

jogviszony megszűnésekor, melynek összege bruttó 

1.084.500,- Ft.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

182.   194/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul a 

Medgyesegyháza, belterület 1/5 helyrajzi számú ingatlan 

folyamatban lévő megosztása után keletkező 1/13 

helyrajzi számú ingatlan és környezetének kiemelt 

fejlesztési területté történő nyilvánításához. 

 

Az ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása a 

Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című támogatást 

nyert termelői piac megvalósítása miatt indokolt. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a termelői piac 

sikeres megvalósítása érdekében szükséges a helyi építési 

szabályzat módosítása, az alábbi fő szempontok alapján: 

 

- A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) 6. § 

(6) bekezdés b) pontjából kerüljön törlésre a 

gazdasági területre vonatkozó 10 méteres előkert 

kötelezettsége; 

- A HÉSZ 27. § (2) bekezdés táblázata kerüljön 

kiegészítésre Gksz-5 jelű övezettel. Előírásai: 

szabadon álló, legkisebb telekméret 700 m
2
, 

beépítettség 60 %, zöldfelület 20 %, 

építménymagasság 6,5 m; 

- A HÉSZ 1. számú melléklet 16. pontját ki kell 

bővíteni kereskedelmi és szolgáltatási jellegű 

épülettel; 

- A tervlapon kerüljön kiválasztásra a minimálisan 

 



módosítható terület, ezen belül szükséges 

bejelölni az új Gksz-5 jelű övezet telekalakítási 

tervhez igazodó területét.  

 

A képviselő-testület emellett úgy határozott, hogy a 

HÉSZ-módosítás vegye figyelembe a TOP-1.1.1-15 

kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt megvalósításához 

kapcsolódó változások HÉSZ-ben történő aktualizálását 

is. 

 

A képviselő-testület fentiek alapján felhatalmazza dr. 

Nagy Béla György polgármestert, hogy a HÉSZ-

módosításhoz szükséges tervezési feladatok elvégzéséhez 

haladéktalanul kérjen árajánlatokat arra alkalmas 

személyektől, szervezetektől és az összességében 

legkedvezőbb ajánlatot adóval kösse meg a tervezési 

szerződést, majd a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 

32. § (1) bekezdés alapján a településrendezési eszközök 

egyeztetési eljárását kezdeményezze az illetékes 

hatóságoknál.  

 

A képviselő-testület a helyi építési szabályzat 

módosításához szükséges forrást a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

183.   195/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, 

hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű 

pályázat megvalósításának határidejeként 2020. 

december 31. napjára történő módosítását 

kezdeményezze az Irányító Hatóságnál.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

184.   196/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete támogatási igényt kíván benyújtani a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 

pályázaton, 1.656 q barnakőszén vásárlásához. A 

 



képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-

Ft/q +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 

1.051.560,- Ft összegű önrészt biztosít az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének szociális 

előirányzata terhére. 

 

A képviselő-testület a szociális tüzelőanyag 

szállításának költségeit, valamint a rászorulókhoz 

történő eljuttatását vállalja, ellenértéket a lakosságtól 

nem kér.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szociális 

igazgatásról és a települési támogatás keretében 

nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet 

aktualizálására és a képviselő-testület 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: 2019. augusztus 01. 

 

185.   197/2019. (VII.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, 

mint Bérbeadó és a TOPSEC Informatikai és 

Oktatási Kft., mint Bérlő közötti bérleti szerződés 

közös megegyezéssel történő módosítását. A 

módosítás szerint a Bérlő egy irodahelyiséget 

albérletbe adhat egy, a településen már munkát végző 

gazdasági társaság részére, a folyosó, a konyha és 

mellékhelyiségek közös használata mellett. A bérleti 

szerződés további rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a bérleti szerződés-módosítás 

aláírására és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



186.   201/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini 

Bölcsőde Módosító okiratát.  

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

187.   202/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini 

Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okiratát.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

188.   203/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt, a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini 

Bölcsőde intézményében a mini bölcsődei 

szolgáltatást maximum 8 fő gyermek ellátásával 

kívánja biztosítani. A képviselő-testület a mini 

bölcsődében nem kíván sajátos nevelési igényű 

gyermeket ellátni. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

189.   204/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, elfogadja a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini 

 



Bölcsőde átdolgozott Szakmai és Pedagógiai 

Programját. 

A Képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

190.   205/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel, 

mint Szolgáltatóval a Mini bölcsődébe járó 

gyermekek étkeztetésére irányuló szolgáltatási 

szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a szerződés aláírására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

191.   206/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

összevonatja a 69 284 kötvényszámú 

vagyonbiztosítást és a 69 479 kötvényszámú 

biztosítást, emellett külön is biztosítja az elektromos 

berendezéseket és gépeket. Az éves biztosítás díját 

2 139 820 Ft összegben elfogadja, amelyhez a 

fedezetet, illetve annak különbözetét a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret 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. 

csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

192.   207/2019. (VIII.5.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy TOP-

 



1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű 

projekt vonatkozásában felmerült többletköltségek 

fedezésére bruttó 387 429 Ft-ot biztosít a 2019. évi 

költségvetése tartalékkeret terhére.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

193.   212/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete Medgyesegyháza városban a Helyi 

Választási Bizottság tagjának:  

 

Horváth András, 5666 Medgyesegyháza, Szabadság 

u. 5.;  

Lipták László, 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 

67.;  

id. Szamosi Mihály, 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 

2.;  

 

Póttagjának:  

Faraga Beáta, 5666 Medgyesegyháza, Vécsei u. 10.;  

Machnicz Endre, 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky 

u. 44/A.  

 

szám alatti lakost megválasztja.  

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 110/2014. 

(VIII. 25.) számú Kt. határozatát hatályon kívül 

helyezi.  

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető  

Határidő: értelem szerint 

 

 

194.   213/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Dél-Alföldi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 2019. augusztus 29. napján 

megtartásra kerülő taggyűlésén a település 

képviseletére Sütő Mária Márta Alpolgármester 

Asszony akadályoztatása miatt, Dusik János 

képviselő jogosult. 

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester 

   Dusik János képviselő 

 

195.   214/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, javasolja a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás Taggyűlésének a Társulás 2019. évi 

költségvetése I. módosításának az alábbiak szerinti 

elfogadását: 

 

1.  Az Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (III.06.) TGy. határozat (a továbbiakban: 

Költségvetési határozat) 4. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„A Taggyűlés a 2019. évi költségvetésben a kiadási 

előirányzatokat (1. mellékletben részletezve) a 

működési költségvetés tekintetében 369.077 ezer 

forintban állapítja meg, ezen belül: 

           0 ezer Ft Személyi juttatások 

           0 ezer Ft  Munkaadókat terhelő 

adók és járulékok 

365.814 ezer Ft  Dologi kiadások 

           0 ezer Ft Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

    3.263 ezer Ft  Működési célú 

támogatás áht. belüli 

           0 ezer Ft Működési célú 

támogatás áht. Kívüli” 

 

2. A Költségvetési határozat 5. pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás 2019. évre 2.825.492 ezer forint 

 



beruházási kiadást tervez.” 

 

3. A Költségvetési határozat 6. pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

A Társulás 2019. évre 25.743 ezer forint általános és 

156.244 ezer Ft céltartalékot tervez. 

4. A Költségvetési határozat 1-3. melléklete helyébe e 

határozat 1-3. melléklete lép. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

196.   215/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás Taggyűlése a „Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-

Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító 

számú pályázatból beszerzett 16.000 db zöldhulladék 

gyűjtőedényt lakosságszám arányosan ossza ki a 

határozat melléklete szerint darabszámban a Békés 

megyei természetes személy ingatlanhasználók 

számára.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

197.   216/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás Taggyűlése hatalmazza fel a Társulás 

Elnökét, hogy 

- a Mezőhegyes belterület 23/7 hrsz-ú, kivett 

ipartelep megnevezésű, 4978 m2 területű 

ingatlant a Társulás nevében 

vagyonhasznosításra átadja a DAREH Bázis 

 



Zrt. részére, és ennek megfelelően a DAREH 

Önkormányzati Társulás, mint Használatba 

adó és a DAREH Bázis Zrt. mint Hasznosító 

között 2016. március 24. napján létrejött és 

többször módosított Vagyonhasznosítási 

szerződés I. számú mellékletét módosítsa. 

-  a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító 

számú „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 

térségében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű projekt részeként 

beszerzett 16 db járművet, azok műszaki 

átadás-átvételét követően, a Társulás nevében 

DAREH Bázis Zrt., mint közszolgáltató 

részére átadja, és ennek megfelelően a 

DAREH Önkormányzati Társulás mint 

Használatba adó és a DAREH Bázis Zrt. mint 

Hasznosító között 2016. március 24. napján 

létrejött és többször módosított 

Vagyonhasznosítási szerződés II. számú 

mellékletét módosítsa. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

198.   217/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 2019. szeptember 7. napján 

megrendezésre kerülő Megyenap előtt 5 munkanapra, 

majd a 2019. szeptember 27-29 között Bánkúton és 

Medgyesegyházán megrendezésre kerülő 

Medgyesegyházi Napok előtt 10 munkanapra 

felfüggeszti Farkas Gyula Intézményvezető fizetett 

szabadságának letöltését és elrendeli, ezeken a 

napokon munkavégzését a megjelölt rendezvények 

sikeres megtartása érdekében. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

199.   218/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Gondozási Központ keretén belül működő háziorvosi 

szolgálat üzemeltetéséhez kért 460.000,- Ft összegű 

többlet működési támogatást biztosítja, a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére.  

 



 

Felkéri az Intézményvezetőt, hogy a 

beszerzésnél a szükséges pontosításokat tegye meg, 

hogy a legjobb konfiguráció kerüljön beszerzésre.  
 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

  Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: értelem szerint  

 

200.   219/2019. (VIII.23.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2019. augusztus 10. napján tragikus hirtelenséggel 

elhunyt Negrea Constantin Dánielt, a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökét a település érdekében kifejtett 

munkája miatt saját halottjának tekinti. A 

képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére.  
 
A képviselő-testület a szükséges forrást a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.  

 
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: értelem szerint  

 

 

201.   220/2019. (IX.3.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Civil 

szervezetek, önkormányzatok kisértékű 

beruházásainak támogatása” 1. célterületre 

elnevezésű pályázat vonatkozásában az alábbi 

döntést hozza.  

 

A projekt teljes költsége: 1 954 530 Ft 

A projekt elszámolható költsége összesen: 

1 954 530 Ft  

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 

Ft.  

Az igényelt támogatás összege: 1 759 077 Ft  

A vállalt önerő összege: 195 453 Ft, melyet a 

Képviselő-testület a 2019. évi 

költségvetése/tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

202.   221/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nyertes 

pályázataihoz kapcsolódó, a Közbeszerzési Hatóság 

és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásai nyomán 

a közbeszerzési szakértő tevékenységével 

összefüggő, önkormányzatot terhelő többletköltségek 

vonatkozásában megtérítési igénnyel él a 

közbeszerzési szakértővel szemben.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

203.   222/2019. (IX.4.) 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 

 

 

204.   223/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

205.   224/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2019. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 

6. mellékletek alapján. 

 



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

206.   225/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

előterjesztés szerint elfogadja a Medgyesegyháza 

Varázserdő Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődére 

vonatkozó költségvetését azzal, hogy a következő 

előirányzat-módosításkor kerüljön beépítésre a 

költségvetési rendeletbe. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

207.   226/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

előterjesztés szerint elfogadja a mini bölcsőde 

gyermekétkeztetésére vonatkozó költségvetést azzal, 

hogy a következő előirányzat-módosításkor kerüljön 

beépítésre a költségvetési rendeletbe. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

208.   227/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a BMÖGF/767-2/2019. számú Támogatói 

Okirat alapján a Belügyminisztérium által a 

minimálbér és garantált bérminimum emelése címén 

leutalt 15 496 000 Ft összeg felhasználásáról szóló 

döntés meghozatalát elnapolja. A képviselő-testület 

felkéri Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezetőt, 

hogy a Magyar Államkincstár illetékeseivel vegye fel 

a kapcsolatot  a támogatás jogszerű felhasználására 

vonatkozóan.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: soros képviselő-testületi ülés 

 

 



209.   228/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

egyedüli tagja megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

társaság határozatlan időtartamra megválasztott 

ügyvezetője, Dusik János; 5666 Medgyesegyháza, 

Deák Ferenc u. 47. szám alatti lakos ügyvezetői 

megbízását 2019. szeptember 30. napjával 

megszünteti. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

létesítő okiratát szükség szerint módosítsa.  

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges jognyilatkozatok 

és további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

210.   229/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari Park 

Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. egyedüli tagja, 

a 4/2019. (I.9.) Kt. határozatában foglaltakat betartva 

a következő képviselő-testület elé kívánja utalni 

Dusik János ügyvezetői megbízatásának 

felülvizsgálatát, a másik két ügyvezetővel egyeztetve. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

211.   230/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. 

/Cg.04-09-009438/ egyedüli tagja a társaság létesítő 

okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítja:  

 

- A társaság telephelyeként kerüljön 

feltüntetésre az 5666 Medgyesegyháza, 

Szondy u. 1182/6 hrsz.; 

 

- A társaságban Dusik János ügyvezető 

 



megbízatása 2019. szeptember 30. napjával 

megszűnik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert az ügyben szükséges 

jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

212.   231/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

DAREH BÁZIS Zrt. részére a kért, az önkormányzat 

és intézményei által használt hulladékgyűjtő 

edényzetekre vonatkozó adatokat megküldi. A 2017. 

július 01. napjától 2019. december 31. napjáig 

részben visszamenőlegesen kiszámlázott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az 

önkormányzat a fenntartása alá tartozó 

intézményektől átvállalja a 2019. évi költségvetési 

tartalékalap terhére.  

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy 2020. január 1. napjától az intézmények 

költségvetésébe kerüljön beépítésre a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. 

A képviselő-testület az önkormányzat érdekeinek 

figyelembe vételével költségmegosztást kér a 

DAREH BÁZIS Zrt.-től. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

213.   232/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, 

„Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projektjéhez 

kapcsolódóan, a Baross László emlékház felújítási 

munkáinak kiviteli dokumentációjának elkészítése 

érdekében az MLR Stúdió Kft. (5600 Békéscsaba, 

Bartók Béla út 4/4) tervező céggel 600.000,-Ft + 

ÁFA tervezési díj ellenében megkötött tervezési 

 



szerződést jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület a tervezési díj összegét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetési tartalékkerete 

terhére biztosítja.  

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

214.   233/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete az önkormányzat közbeszerzési eljárásaival 

kapcsolatosan indított D.417-427/2019. számú 

jogorvoslati eljárásokban a Közbeszerzési 

Döntőbizottság részére a dokumentumok 

benyújtásával,  a végzések és a Közbeszerzési 

Döntőbizottság által megküldött iratok átvételével és 

megbízó részére történő megküldésével kapcsolatos 

ügyvédi és FAKSZ feladatok ellátására  dr. Stumpf-

Csapó Ágnes (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) 

ügyvéddel 220.000,- Ft+ÁFA összegű megbízási 

szerződést jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetési tartalékkerete 

terhére biztosítja.  

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

215.   234/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete ismételten megtárgyalta a Medgyesegyháza, 

Bocskai utcai lakosok kérelmét az utca 

aszfaltozásának kiépítésével kapcsolatban. 

A képviselő-testület továbbra is egyetért a 290/2018. 

 



(XI.27.) Kt. határozatában foglaltakkal, jelen 

állapotban azonban nem látja biztosítottnak a 2019. 

évi költségvetési rendeletében a pénzügyi fedezet 

rendelkezésre állását. 

A képviselő-testület kéri, hogy a következő 

képviselő-testület keressen pályázati vagy saját 

forrást az aszfaltozási munkálatok elvégzésére.  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

216.   235/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Bánkút, Petőfi és Rózsa 

utcák lakosainak útfeltöltés és útalap készítésére 

vonatkozó kérelmet. 

A képviselő-testület megállapította, hogy a kérés 

jogos, azonban az előzetes bekerülési kalkulációt és 

fontossági sorrendet tekintve jelenleg nem lát 

fedezetet a 2019. évi költségvetésében a teljes 

hosszban való útalap kiépítésére.  

A képviselő-testület javasolja, hogy a Petőfi utca 

szakasza épüljön ki első ütemben a Rózsa utcán 

sárrázókkal együtt. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy az elvégzendő munkára 

arra alkalmas kivitelező cégektől kérjen 

árajánlatokat, amelyek birtokában dönt a konkrét 

kivitelezési munkálatokról. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

217.   236/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza, Alkotmány és az Árpád utca 

megfelelő szilárd útburkolattal legyen alkalmassá 

téve a közlekedésre. A talajkiegyenlítés történjen 

meg a rendelkezésre álló zúzott kőből.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert, hogy az elvégzendő munkára 

arra alkalmas kivitelező cégektől kérjen 

árajánlatokat, amelyek birtokában dönt a konkrét 

kivitelezési munkálatokról. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 



Határidő: értelem szerint 

 

218.   237/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul 

ahhoz, hogy a Medgyesegyházi Polgármesteri 

Hivatalba új hűtőszekrény kerüljön beszerzésre. A 

képviselő-testület a szükséges forrást maximum 

120.000.- Ft összegben a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja azzal, hogy az összeg a 

következő költségvetés-módosításba kerüljön 

beépítésre. 

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László 

jegyzőt és Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 

vezetőt az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. évi költségvetés módosítása 

 

 

219.   238/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy helyt 

ad az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, 

László Attila Tibor által előterjesztett kérelemnek és 

hozzájárul a Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 

2019. év szeptember 14. napján 08 órától 20 óráig 

történő térítésmentes használatba vételéhez a 

kérelemben foglalt sportnap lebonyolítása céljából. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert a kérelmező jelen döntésről szóló 

kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

220.   239/2019. (IX.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 526/1 

helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanon álló 

ANTENNA HUHGÁRIA Zrt. (1519 Budapest, 

Petzvál J. u. 31-33.) távközlési célokat szolgáló acél 

torony megerősítésére és magasítására kiadott 

CE/16725-14/2019 iktatószámú határozatot 

 



tudomásul veszi és fellebbezési jogáról lemond.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

221.   240/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Schéner Mihály Általános Iskola részére – az 

intézményvezető kérelme alapján – a heti 15 tanítási 

óra tantárgyi népitánc megtartásához a Civilek Háza 

nagytermének használatát térítésmentesen biztosítja, 

hétfőtől péntekig 07.45-13.30 óra közötti időben.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

222.   241/2019. (IX.4.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi 

Szervezete részére, 150 000 Ft + járulékai összeget 

biztosít a többszörös véradók jutalmazására.  

 

A képviselő-testület a fenti összeget a 2019. évi 

költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.  

 

A jutalmak átadására 2019. szeptember 27-én az ünnepi 

képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

Felelős: Király Gyöngyi képviselő 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

223.   253/2019. (IX.24.) 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 

 

224.   254/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

225.   255/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év szakmai 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

226.   256/2019. (IX.24.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2019. 

június 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

227.   257/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a határozat mellékletei szerint elfogadja a 

vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 

2020 - 2034 évre vonatkozó 15 éves gördülő 

fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és 

szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében a 

 



bérleti díj.  

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-

t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2019. 

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 vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

228.   258/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

229.   259/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, az „Interreg 

V-A Románia-Magyarország Program” keretében 

megvalósítandó, „Connecting communities to the 

TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian 

border area” pályázat megvalósításához 981.000.- Ft 

önerőt biztosít a pályázatok önerejére elkülönített 

2019. évi céltartalék terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a vonatkozó jognyilatkozatok 

és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

A képviselő-testület kéri, hogy a projekt-előkészítés 

és a tervezés kellő körültekintéssel történjen, az 

érintettek véleményének kikérése mellett.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



230.   260/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a közfoglalkoztatottak részére nyújtandó 

egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatással 

kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy módosítsa és növelje meg a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzatnál a közfoglalkoztatási 

programok előirányzatát bruttó 5.556.284,- Ft 

összeggel, melyből bértámogatás 4.728.740,- Ft, 

szociális hozzájárulási adó támogatás 827.554,- Ft; 

továbbá a Művelődési Ház és Könyvtárnál bruttó 

287.394,- Ft összeggel, melyből bértámogatás 

244.590,- Ft, szociális hozzájárulási adó támogatás 

42.804,- Ft.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. 

csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

231.   261/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

megbízza 2019. október 01. napjától 2020. március 

14. napjáig Zipperer Viktort a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátásával, az eredeti 

kinevezésében meghatározott munkakörének 

változatlanul hagyása mellett. Vezetői 

illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott 

illetményén felül havi bruttó 40.000,- Ft összegben 

állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy módosítsa és növelje meg a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtárnál a bérelőirányzatot 2019. évi tartalékalap 

terhére bruttó 94.000,- Ft összeggel, melyből bér 

80.000,- Ft,  

szociális hozzájárulási adó 14.000,- Ft, továbbá a 

2020. évi költségvetésbe építse be 2020. március 14-

ig havi bruttó 40.000,- Ft vezetői pótlékot és az utána 

fizetendő szociális hozzájárulási adót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi 

csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 



 

232.   262/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár  

intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. 

március 15-től 2025. március 14 -ig szól. 

A munkavégzés helye: 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok:  

- Vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói 

jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű 

rendjének és folyamatos vitelének megszervezése. 

Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 

működésének biztosítása, együttműködés az 

önkormányzat intézményrendszerével; 

- A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, 

közművelődési koncepciójának végrehajtása, 

fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a 

fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. 

- Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett 

közművelődési intézmény az alábbi feladatokat 

magas színvonalon ellássa: a város közművelődési 

igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások 

gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a 

nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, 

egyházi intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr 

oktató, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, 

képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a 

szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez 

minőségi színtér biztosítása. 

 

Illetmény és juttatások: 

 



Illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- felsőfokú közművelődési végzettség és 

szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsga;  

- végzettségének, szakképzettségének, 

szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett 

legalább öt éves szakmai gyakorlat; 

- kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében 

foglalt továbbképzést teljesíti; 

- magyar állampolgárság; 

- a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő 

igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű, 

továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, és 

a betöltendő munkakör ellátásához vele szemben 

nem áll fenn a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól való eltiltás; 

- cselekvőképesség; 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

Előnyt jelent: 

- közművelődési területen szerzett legalább 3-5 

év vezetői gyakorlat; 

- helyismeret. 

 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű 

szervezőkészség, együttműködési-, kommunikációs- 

és problémamegoldó képesség 

 

Pályázathoz csatolni kell: 

- fényképes szakmai önéletrajz; 

- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési 

program, fejlesztési elképzelések ismertetése; 

- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok 

másolata; 

- eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról 

szóló igazolások; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll 

cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a 

pályázat véleményezésében, elbírálásában részt 

vevők megismerhetik; 

- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület zárt 



vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról 

szóló előterjesztést; 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41-43. §-

ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott 

összeférhetetlenség nem áll fenn; 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 

vagyonnyilatkozat-tételt vállalja; 

- pályázó nyilatkozata a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 

Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében szereplő 

feltételek teljesítésének vállalásáról. 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 

15. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.  

 

Munkakör betölthetőségének időpontja: a 

munkakör legkorábban 2020. március 15-től tölthető 

be. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt dr. Kormányos László jegyző nyújt a 06-

68-440-000 telefonszámon. 

 

Pályázat benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: ………. valamint a beosztás 

megnevezését: intézményvezető. 

- Személyesen: Békés megye, 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

 

Pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a 

pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság 

– a pályázók személyes meghallgatásával – 

véleményezi. A képviselő-testület a bizottság írásba 

foglalt véleményét mérlegelve dönt, melynek 

eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést 

kap. A pályázó fenntartja a jogot a pályázat 

visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.  

 



A Pályázati kiírás közzétételének helye: 

 - www.medgyesegyhaza.hu 

 -  Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtáblája 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. …….  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

233.   263/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához csatlakozik. 

Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” 

és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4 000 Ft Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan 

Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról szóló irat 

aláírására, valamint a pályázati kiírás közzétételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról        

                 szóló  irat visszaküldésére: azonnal   

                 a pályázat kiírására: azonnal   

 

 

234.   264/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által benyújtott 

8.082.708.- Ft befizetési kötelezettséget tudomásul veszi.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 176/2019. (VI. 25.) Kt. határozatot hatályon 

kívül helyezi és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által 

benyújtott befizetési kötelezettséget 8.082.708.- Ft 

összegben a 2020. évi költségvetésbe beépíti. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

    Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

235.   265/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 

http://www.medgyesegyhaza.hu/


testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

78/2019. (III. 26.) Kt. határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

236.   266/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

BMÖGF/490-20/2019. Támogatói Okirat alapján 

nyert 12 608 000 Ft összeget köszönettel elfogadja. A 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal részére a 

pályázaton nyert 12 608 000 Ft összeget 

intézményfinanszírozásként átadja, amely összegből 

bruttó bér 10 631 600 Ft és munkaadói járulék 

1 976 400 Ft. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

237.   267/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza VárosI Önkormányzat Képviselő-

testülete a BMÖGF/767-2/2019. Támogatói Okirat 

alapján a Belügyminisztérium által leutalt 15 496 000 

Ft összeget minimálbér és garantált bérminimum 

címen köszönettel elfogadja.  

 

 

A képviselő-testület az alábbiak szerint átadja az 

Önkormányzat intézményeinek: 

  

Intézmény neve Támogatás összege 

(Ft-ban) 

Bruttó bér 

(Ft-ban) 

Munkaadói 

járulék (Ft-ban) 

Medgyesegyházi 

Polgármesteri 

Hivatal 

2 049 000 

1 727 800 321 200 

Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 

és Bölcsőde 

1 755 000 1 479 900 275 100 

Család és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

380 000 320 500 59 500 

Szociális étkezés 410 000 345 800 64 200 

Időskorúak nappali 

ellátása 

1 215 000 1 024 600 190 400 

 



Szociális 

szakosított ellátás 

8 080 000 6 813 400 1 266 600 

Gyermekétkeztetés 1 460 000  vásárolt élelmezés, lehetséges a 

visszafizetés 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

147 000 124 000 23 000 

  

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. 

évre a következő előirányzat-módosításkor az 

intézmények költségvetésébe be kell építeni a 

döntést. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

238.   268/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz a 

legkedvezőbb árajánlat alapján 932 q barnakőszenet 

kíván vásárolni. A képviselő-testület a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton 

elnyert 2.959.100,- Ft és a 196/2019. (VII.15.) Kt. 

határozat alapján megítélt 1.051.560,- Ft önrész 

összegeken felül szükséges további önrészt 250.445,- 

Ft összegben a 2019. évi költségvetésének szociális 

előirányzata terhére 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 pénzügyi vezető 

   Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző  

Határidő: értelem szerint 

 

 

239.   269/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a bánkúti, 

illetve onnan elszármazott közösség a Bánkúti 

Közösségi Ház falára egy 30 x 40 cm méretű 

emléktáblát helyezzen el a Bánkúti 

Kultúrotthon színjátszóinak emlékére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 



Határidő: értelem szerint 

 

240.   270/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala 

Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott, a Magyar 

Állam tulajdonában, Magyar Államvasutak Zrt. 

vagyonkezelésében álló Medgyesegyháza Belterület 

1/5, helyrajzi számú ingatlant érintő 12-7/2018. 

munkaszámú változási vázrajzokban foglalt 

változásokat a T. illetékességgel és hatáskörrel 

rendelkező hatóság előtti egyesített telekalakítás 

lefolytatása iránti kérelmét fenntartva, a hiánypótlási 

végzésben foglaltakat teljesítve a változások 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését kéri.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a fenti eljárás – ingatlan-nyilvántartási 

átvezetést is eredményező egyesített telekalakítási 

eljárás - tekintetében felhatalmazza a Polgármester 

Urat a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

              dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

241.   271/2019. (IX.24.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a képviselő-testület tagjai 

részére átadott, általuk használt laptopokat – a 

vonatkozó selejtezési és amortizációs 

szabályok figyelembe vételével – 

megvásárlásra felajánlja a használók részére, 

egyenként 1.000.- Ft-os vételár ellenében. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

242.   272/2019. (IX.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program 

 



keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat támogatása” elnevezésű pályázati 

felhívásra.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla 

György polgármestert a pályázat benyújtására, a 

szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

243.   273/2019. (IX.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- 

és tanyagondnoki szolgálat támogatása” elnevezésű 

pályázat vonatkozásában nyertes pályázat esetén az 

önkormányzat tulajdonában álló mikrobuszt 

felajánlja a Miniszterelnökség által meghatározott 

határon túli közösség számára.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

244.   274/2019. (IX.27.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, egyetért 

azzal, hogy Medgyesegyházán tanyagondnoki 

szolgálat jöjjön létre. A tanyagondnoki szolgálat 

létesítéséhez szükséges működési engedély kiadására 

irányuló kérelem kerüljön benyújtása az illetékes 

Békés Megyei Kormányhivatal felé.   

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

245.   275/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete Kraller József főállású polgármester 

illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) 

bekezdés c) pontja alapján 548.400,- Ft összegben 

 



határozza meg. A polgármester az Mötv. 71. § (6) 

bekezdése alapján havonta 82.260,- Ft összegű 

költségtérítésre jogosult. 

 

Felelős: Sütő Mária Márta alpolgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

246.   276/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete Sütő Mária Márta képviselőt társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

247.   277/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-

testülete Sütő Mária Márta társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdése alapján 246 800 Ft 

összegben határozza meg. A társadalmi megbízatású 

alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 

havonta 37 020 Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

248.   278/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

elnökének és tagjainak az alábbi személyeket 

megválasztja: 

 

Elnök: Futaki János 

Tagok: Gulyás Sándor, Kotri Gergő, dr. Nagy Béla 

György 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

249.   279/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének 

 



és tagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 

 

Elnök: Nagy Attila 

Tagok: Gulyás Sándor, Kotri Gergő, dr. Nagy Béla 

György 

           

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

250.   280/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-

testülete felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy 

vizsgálja felül az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III.28.) 

számú rendeletét és terjessze azt a képviselő-testület 

november havi rendes testületi ülésére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

251.   281/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete felkéri Kraller József 

polgármestert, hogy készítse el az önkormányzat 

gazdasági programját és azt elfogadás céljából 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: elfogadásra legkésőbb 2020. április 30.   

 

 

252.   282/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megállapítja, hogy dr. Nagy Béla György 

volt polgármestert jogviszonyának megszűnésével a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján 

végkielégítésként háromhavi illetményének 

megfelelő jutatás illeti meg, és 46 nap ki nem vett 

szabadság megváltásra jogosult. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy módosítsa és növelje meg a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzatnál a bérelőirányzatot a 2019. 

évi tartalékalap terhére bruttó 1.159.835,- Ft 

szabadságmegváltás és 202.971,- Ft szociális 

hozzájárulási adó összegével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

 



polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

253.   283/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanács ülésén a település képviseletére 

Kraller József polgármestert, akadályoztatása esetén 

Sütő Mária Márta alpolgármestert bízza meg, 

együttes akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság elnöke, Futaki János képviselő 

jogosult a képviseletre. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

254.   284/2019. (X.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás (DAREH) ülésén a település 

képviseletére Sütő Mária Márta alpolgármestert, 

akadályoztatása esetén Nagy Attila képviselőt, a 

Szociális és Oktatási Bizottság elnökét bízza meg, 

együttes akadályoztatásuk esetén dr. Nagy Béla 

György képviselő jogosult a képviseletre. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

255.   285/2019. (X.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 

 

 

256.   286/2019. (X.30.) Kt. határozat  



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2019. Háromnegyed-éves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 

6. mellékletek* alapján. 

* A határozat melléklete megegyezik az 

előterjesztéssel. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal  

 

257.   287/2019. (X.30.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

258.   288/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja az előterjesztés alapján a 2019. 

október 13. napi választás költségvetését, az alábbiak 

szerint:  

 

Bevételek: 

 Támogatás 1.507.931 Ft 

 Saját forrás 97.919 Ft 

 Bevételek összesen: 1.605.850 Ft 

 

 

Kiadások: 

 Személyi juttatások                                            1.255.310Ft 

Reprezentáció                                                     

92.310Ft 

Megbízási díj  1.163.000Ft 

 Munkaadói járulékok 228.426 Ft 

 Dologi kiadások 122.114Ft 

  Irodaszer, tisztítószer, kiküldetés, 

postaköltség  

 Kiadások összesen 1.605.850 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosításakor a 

 



Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

költségvetésébe kerüljön beépítésre a helyi 

képviselők és a polgármesterek általános választása, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

általános választásának költségei. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

259.   289/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2020. évben az Önkormányzat belső ellenőrzési 

feladatait a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 

útján látja el. 

 

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 

 
 

1. 7. pont: Ingatlanvagyon, vagyonkataszter elszámolási, 

nyilvántartási ellenőrzése 10-15  revizori napban; 

2. 10. pont: Szabályzatok megléte, aktualitása 7 revizori 

napban; 

3. 14. pont: Beszámoló és a könyvvezetés szabályossága, 

összehangoltsága 9 revizori napban. 

 

Az Önkormányzat a feladat-ellátáshoz szükséges 

forrást a 2020. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

260.   290/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet I. A helyi 

önkormányzatok működésének általános támogatása 

5. pontja szerinti 2018. decemberi áthúzódó és a 

2019. évi kompenzációt 

991 501 Ft összegben intézményfinanszírozás címen 

az alábbi bontásban átadja az intézményei részére: 

Forintban! 

 



Intézmény neve Bruttó összeg SZOCHÓ Összesen 

Medgyesegyházi 

Polgármesteri 

Hivatal 

185 900 34 870 220 770 

Varázserdő Óvoda 100 900 18 917 119 817 

Gondozási Központ 548 800 102 114 650 914 
- Gyermekjóléti 

és családsegítő 

szolgálat 
215 000 40 139 255 139 

- Szociális 

étkeztetés 
119 200 22 255 141 455 

- Idősek nappali 

ellátása 
131 700 24 596 156 296 

- Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás 

82 900 15 124 98 024 

Intézmények 

összesen: 
835 600 155 901 991 501 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. 

évre a következő előirányzat-módosításkor az 

intézmények költségvetésébe be kell építeni jelen 

döntést. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

    Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2019. október 31. 

 

261.   291/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a 2019. évi költségvetési 

törvény 2. melléklet szerinti 1.191.830.- Ft kulturális 

pótlékot intézményfinanszírozás címen a következő 

bontásban átadja a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár részére: 

 

 Bruttó személyi juttatás  1.014.323.- Ft 

 SZOCHÓ 177.507.- Ft 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. 

évre a következő előirányzat-módosításkor az 

intézményi költségvetésébe be kell építeni jelen 

döntést. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

    Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 



262.   292/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet szerinti 

13 480 936 Ft összevont ágazati pótlékot, és a 274 

637 Ft egészségügyi kiegészítő pótlékot 

intézményfinanszírozás címen a következő bontásban 

átadja a Gondozási Központ részére: 

Forintban! 

Támogatás címe Ellátás 

megnevezése 

Bruttó összeg 

 

SZOCHÓ Összesen 

Összevont 

ágazati pótlék 

Családsegítő és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

2 900 800 541 263 3 442 063 

Szakosított 

ellátás 
6 042 100 1 127 182 7 169 282 

Idősek nappali 

ellátása 
1 946 800 363 798 2 310 598 

Házi 

segítségnyújtás 
334 200 62 310 396 510 

Szociális 

étkeztetés 
 137 000 25 483 162 483 

Összesen: 11 360 900 2 120 036 13 480 936 

Egészségügyi 

kiegészítő 

pótlék 

Szakosított 

ellátás 233 734 40 903  274 637 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. 

évre a következő előirányzat-módosításkor az 

intézményi költségvetésbe be kell építeni jelen 

döntést. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

    Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

263.   293/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár Dinnyefesztivál 

elszámolását 2 756 000 Ft bevétellel és 16 291 029 Ft 

kiadással a melléklet alapján, azzal a feltétellel, hogy 

ha a költségvetésben marad előirányzat más 

intézményi feladatokon, az kerüljön a 

Dinnyefesztivál sorára átcsoportosításra. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

 



   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

264.   294/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2019. szeptember 01-től 2023. január 31-ig 

a Kodolányi János Egyetem gazdálkodás és 

menedzsment szakán megkötött hallgatói 

munkaszerződést két fő részére támogatja. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy módosítsa és növelje meg a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzatnál a bérelőirányzatot a 2019. 

évi tartalékalap terhére 581.100,- Ft összeggel, 

továbbá építse be a hallgatói díjazást 2020-tól 2023-

ig az Önkormányzat rendes évi költségvetéseibe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

265.   295/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 

előterjesztésben szereplő feltételek szerint jóváhagyja 

a Magyar Falu Program keretében kiírt „Szolgálati 

lakás” alprogram pályázati felhívásának 5. melléklete 

szerinti együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

266.   296/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, jóváhagyja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a KRASZKÓ 

Projekt Kft. (5666 Medgyesegyháza, Arany János u. 25.) 

közötti, a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” elnevezésű projekt ügyében kelt – 

az előterjesztés mellékletét képező – projekt-előkészítő 

tevékenységre vonatkozó vállalkozási szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a szükséges további intézkedések 

 



megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

267.   297/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2020. január 01. napjától Medgyesegyházán 

beindítani tervezett tanyagondnoki szolgálat ellátási 

körzeteit az alábbiakban határozza meg: 

 

1. körzet (5666 Medgyesegyháza külterület) 

 

Tanya 1-152. 

Lászlótelep 1-79. 

 

2. körzet (5752 Medgyesegyháza-Bánkút 

belterület) 

 

Bánkút-Árpád u. 1-22. 

Bánkút-Honvéd u. 1-22. 

Bánkút-Rózsa u. 2-36. 

Bánkút-Baross u. 1-34. 

Bánkút-Dózsa u. 1-32. 

Bánkút-Kossuth u. 1-17. 

Bánkút-Petőfi u. 1-52. 

Bánkút-Rózsamajor 0-36. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és 

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

268.   298/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, felkéri dr. 

Kormányos László jegyzőt annak felmérésére, hogy a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde 

bánkúti telephelyén (5752 Medgyesegyháza-Bánkút, 

Kossuth u. 12.) az internet-kapcsolat kialakítását 

milyen anyagi és tárgyi feltételek mellett lehetséges 

megvalósítani.  

 



 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

269.   299/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete – a közterület tulajdonosaként – a 

Medgyesegyháza-Bánkút, Dózsa György utcai 

közterületen lévő 3 db nyárfa kivágását el kívánja 

végeztetni, vegetációs időszakon kívül. A fák 

kivágásának költségeit, a munkálatok lebonyolítását 

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat viseli, 

illetve végezteti. A kivágott fák pótlásáról az 

önkormányzat gondoskodik.  

 

A képviselő-testület felkéri Medgyesegyháza Város 

Jegyzőjét a fakivágási engedély kiadására és az 

ügyfél határozatban történő kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

270.   300/2019. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy Boda 

Katalin és Karsai Ervin kérelmezők részére 2019. 

november 17. napján 16.00 órától 20.00 óráig 

térítésmentesen biztosítja a Civilek Háza használatát 

az „Akácillat” antológia VI. kötetének bemutatójának 

megtartására.  

 

Felelős: Zipperer Viktor megbízott intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

271.   305/2019. (XI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ Szakmai Programjának – a határozat 

mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 



272.   306/2019. (XI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

370 000 Ft összeget intézményfinanszírozás címen 

átad a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde részére a festés és mázolás részbeni 

fedezetére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2019. november 30. 

 

 

 

273.   307/2019. (XI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

hozzájárul a tulajdonában álló, 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti 116 

hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi 

bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m
2
 

alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó, 2016. 

szeptember 01. napján megkötött bérleti szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 

2019. november 30-i hatállyal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges jognyilatkozatok 

és további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

274.   308/2019. (XI.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, felkéri dr. 

Kormányos László jegyzőt, hogy az önkormányzati 

tulajdonban álló, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. 

szám alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen 

közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 

m
2
 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozóan 

gondoskodjon bérleti jogviszonyra irányuló pályázati 

felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről, 

az alábbi tartalommal: 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra 

meghirdeti a kizárólagos tulajdonában álló, 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti 116 

hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal 

rendelkező, egy helyiségből álló 17 m
2
 alapterületű 

üzlethelyiségét hasznosításra. 

 



 

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell: 

- a pályázó megnevezését, 

- a folytatni kívánt tevékenység pontos 

megnevezését, 

- bérleti díjként vállalt nettó összeget, 

- a bérleti jogviszony tervezett időtartamát, 

- a tevékenység során foglalkoztatottak számát, 

- valamint az alábbi bérbeadói feltételek 

elfogadását: 

 

Bérbeadó feltételei: 

A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra 

vonatkozó szabályainak betartása. 

A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel 

bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót 

ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának 

kötelezettsége. 

Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital-

kimérési tevékenységet nem folytathat. 

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

A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni 

a bérbeadó részére. 

A bérleti díjat bérbeadó évente, január 1-től egyoldalúan 

módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett 

várható infláció mértéke. 

A legalacsonyabb ajánlható bérleti díj összege 20 000,- 

Ft/hó. 

A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba és annak 

eredményéről igazolást kell benyújtania az önkormányzat 

felé. 

A kérelmező köteles a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat részére 3 havi bérletnek megfelelő kauciót 

letétbe helyezni, amely a bérleti jogviszony 

megszűnésekor visszajár – amennyiben a bérlőnek bérleti 

díj-hátraléka nincs és a helyiséget az átvételekor rögzített 

állapotban adja vissza.” 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

275.   309/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák 

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában a Bíráló Bizottság javaslatával 

egyetértve az 1db STANDARD STEORA 

 



OKOSPAD beszerzésére, helyszínre szállítására, 

üzembe helyezésére a LUNAG Kft.-vel (7693 Pécs, 

Szabadföld utca 5.), mint legelőnyösebb árajánlatot 

adóval kíván szerződést kötni bruttó 1.270.000,- Ft 

összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a szerződés megkötésére és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

276.   310/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák 

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” elnevezésű pályázat 

vonatkozásában a Bíráló Bizottság javaslatával 

egyetértve a klímatudatosságot erősítő szolgáltatás 

teljes körű lebonyolítására a Városökológia Bt.-vel 

(1048 Budapest, Nádasdy Kálmán utca 29. 5/14.), 

mint legelőnyösebb árajánlatot adóval kíván 

szerződést kötni bruttó 8.225.310,- Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a szerződés megkötésére és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

 

277.   311/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP-5.2.1-15 kódszámú, „Összefogással 

Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért” 

elnevezésű pályázat vonatkozásában az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia és Közösségi 

Beavatkozási Terv elkészítéséhez kapcsolódó 

költségek tekintetében meg kívánja vizsgálni a 

kártérítési igény lehetőségét.  

A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László 

jegyzőt és dr. Kávássy Leila Viola aljegyzőt a 

tárgyhoz kapcsolódó előterjesztés elkészítésére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

   dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 



 

278.   312/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint 

elfogadja. 

* A határozat melléklete megegyezik az 

előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

279.   313/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható 

gyomnövény-fertőzöttségről, a közterületek 

állapotáról és a megtett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

280.   314/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

és a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodást. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

együttműködési megállapodás aláírására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: 2019. november 30. 

 

 

281.   315/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

 



és a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési 

megállapodást. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

együttműködési megállapodás aláírására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

 

282.   316/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, módosítani 

kívánja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási megállapodását a határozat mellékletét 

képező tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására és 

a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: értelem szerint 
 

 

 

283.   317/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi 

személyeket választja meg: 

 

Elnök: a mindenkori jegyző; 

Tag: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindenkori 

elnöke; 

Tag: a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

mindenkori Pénzügyi Csoportvezetője. 

 

Felelős: Kraller József 

polgármester  

Határidő: azonnal 
 

 

 

284.   318/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

 



testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2020. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra 

megbízási szerződést kíván kötni Baukó Ildikó 

egyéni vállalkozóval – településmarketing, 

kommunikációs és tanácsadási feladatok ellátására, 

az árajánlatban szereplő konkrét tartalommal. 

A megbízási díj összege havi bruttó 300.000.- Ft, 

amelyet a képviselő-testület a 2020. évi, majd az azt 

követő évek rendes költségvetésének terhére biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására azzal, 

hogy a rendes felmondás jogával bármelyik fél 30 

napos határidő betartásával élhet. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: 2019. december 31. 

 

285.   319/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

településen működő háziorvosokat iparűzési adó-

mentességben részesíti a 2020. évtől.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő soros képviselő-

testületi ülésre készítse elő a helyi adókról szóló 

21/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

 

 

286.   320/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2019. 

szeptember 1. napi hatállyal a Békéscsabai 

Tankerületi Központtal megkötendő, a 

Sportcsarnokra vonatkozó bérleti szerződésben az 

óradíjat 3.200.- Ft/óra összegben javasolja 

meghatározni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

  dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

 



287.   321/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri Kraller József polgármestert, hogy 

folytasson tárgyalásokat a Prizma-Junior 

Közétkeztetési Zrt. étkeztetési ületág-igazgatójával 

az étkeztetési szolgáltatási díjemelés vonatkozásában.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: soros képviselő-testületi ülés 

 

 

288.   322/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a dr. 

Szeverényi László fogszakorvos által a VP6-19.2.1.-

49-3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében 

elnyert összeg mellé a 262/2018. (X.30.) Kt. 

határozatban megállapított 1.000.000.- Ft támogatást 

biztosítja. 

A képviselő-testület a mellékelt állapotfelmérés 

alapján hozzájárul a fogszakorvosi rendelőben 

található Kavo 1058 típusú fogászati kezelőegység 

értékesítéséhez, a 263/2018. (X.30.) Kt. határozat 

szerint az ebből származó bevétel is felhasználható az 

új fogászati kezelőegység megvásárlásához. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a támogatási szerződés és egyéb 

vonatkozó szerződés(ek) megkötésére, valamint a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  

Határidő: értelem szerint 

 

 

289.   323/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy 2019. július 01 -től a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ védőnői szolgálatánál a bérek jogszabályban 

előírt kötelező emelése megtörtént. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, 

hogy módosítsa és növelje meg Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Gondozási Központ védőnői 

szolgálatánál a bérelőirányzatot a 2019. évi 

tartalékalap terhére 980.100,- Ft összeggel, melyből 

834.100,- Ft bér és 146.000,- Ft szociális 

hozzájárulási adó. 

 

 



Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

290.   324/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárul 

az önkormányzati intézmények vonatkozásában a 

munkavállalók jutalmazásához önkormányzati szinten 

11 600 000 Ft értékben (és szükség szerint a kiemelt 

előirányzatok közötti átcsoportosításhoz), az alábbiak 

szerint: 

 

 

Intézmény megnevezése 
Személyi juttatásokra és munkaadói 

járulékokra felosztható összeg összesen 

Gondozási Központ 3 300 000 Ft 

Varázserdő Óvoda 4 000 000 Ft 

Művelődési Ház és Könyvtár 300 000 Ft 

Polgármesteri Hivatal 4 000 000 Ft 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Intézményvezetők 

Határidő: 2019. november 30. 

 

 

291.   325/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a MEDGYESEGYHÁZI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Nonprofit Kft. / 

Cg.04-09-009438 / alapítója a társaság létesítő 

okiratát a mai nappal az alábbiak szerint  módosítja:            

                      

1/. Dusik János ügyvezető megbízása 2019. 09. 30. 

napjával visszahívás folytán megszűnt.         

2/. A társaság a mai naptól kezdődően ismételten egy 

/1/ ügyvezetővel működik. 

A társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogokat 

Mitykó Mihály ügyvezető gyakorolja. 

Az ügyvezető a cég jegyzésére önállóan jogosult. 

3/. A társaság új telephelye a mai naptól kezdődően: 

5666 Medgyesegyháza Szondi u. 1182/6. hrsz. 

4/. Az alapító új képviselője a társaságban Kraller 

József polgármester. 

 

Az alapító felhatalmazza Kraller József polgármestert 

 



a létesítő okirat fentiek szerinti módosí- 

tása aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

292.   326/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

tudomásul veszi a tanyagondnoki szolgálat 

vonatkozásában a Békés Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztályának címzett, a szolgáltatói nyilvántartásba 

történő adatmódosítási eljárás szüneteltetésére 

irányuló kérelem benyújtását és egyetért azzal. 

A képviselő-testület 6 hónapon belül hozza meg 

végleges döntését a tanyagondnoki szolgálat 

létrehozásának, illetve működtetésének 

vonatkozásában. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

              dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

 

293.   327/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ Szakmai Programjának módosításáról szóló 

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

helyezi. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

294.   328/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában álló 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti 116 

hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi 

bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m
2
 

alapterületű üzlethelyiségét Pálfi Krisztián egyéni 

vállalkozónak (székhely: 5747 Almáskamarás, 

Széchenyi u. 16., nyilvántartási szám: 34021480) az 

 



alábbi feltételek előírása mellett: 

 

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

rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó 

szabályainak betartására. 

2. A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos 

határidővel bármikor, külön indokolás nélkül 

felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem 

terheli új bérlemény biztosításának 

kötelezettsége. 

3. Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos 

szeszesital kimérési tevékenységet nem 

folytathat. 

4. A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig 

fizetendő. 

5. A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is 

meg kell téríteni a bérbe adó részére. 

6. A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től 

egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a 

hivatalosan közzétett várható infláció 

mértéke. 

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

8. A leendő bérlőnek kérnie kell felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba és 

annak eredményéről igazolást kell 

benyújtania az önkormányzat felé.   

9. A kérelmező köteles Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat részére 3 havi bérletnek 

megfelelő kauciót letétbe helyezni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

kérelmezővel a bérleti szerződés fenti feltételekkel 

történő megkötésére. 

 

Határidő: 2019. december 01.   

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

 

295.   329/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (5700 Gyula, Szent 

László utca 16., cégjegyzékszáma: 04-09-003599) 

társtulajdonosa javasolja a társaság taggyűlésének, 

hogy a társaság felügyelőbizottsága elnökének és 

tagjainak az alábbi személyeket válassza meg 2020. 

január 1. napjától kezdődően 2024. december 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra: 
 

Elnök: 

 



Nadabán János 

(születési helye és ideje: Gyula, 1947. január 19., 

anyja neve: Purzsa Mária, lakcíme: 5700 Gyula, 

Mátyás király u. 7.) 
 

Tagok: 

Török János 

(születési helye és ideje: Budapest, 1945. december 

05. anyja neve: Fábián Julianna, lakcíme: 5700 

Gyula, Kossuth L. tér 28.) 
 

 

Szabó József 

(születési helye és ideje: Berettyóújfalu, 1960. május 

18. anyja neve: Gál Mária, lakcíme: 5700 Gyula, 

Tavasz u. 29.) 

 

A képviselő-testület egyben javasolja, hogy a 

felügyelőbizottság elnöke és tagjai feladatukat 

tiszteletdíj ellenében végezzék azzal, hogy az elnök 

tiszteletdíja havi bruttó 50.000,- Ft összegben, a 

tagok tiszteletdíja havi 30.000,- Ft összegben 

kerüljön megállapításra. A felügyelőbizottság elnöke 

és tagjai költségtérítésre nem jogosultak. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, hogy a fentieket a társaság 

taggyűlésén képviselje, a társasági szerződés 

módosítását aláírja és az ügyben szükséges további 

intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

dr. Kormányos László jegyző 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

296.   330/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete tulajdonosi jogkörében eljárva megtárgyalta 

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

„Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” 

elnevezésű projekt megvalósításához szükséges 

elektromos hálózat fejlesztéséhez hozzájárul az 

alábbi szövegezéssel:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Ipari Park villamos-energia ellátására 

létesülő, tervezett 22 kv-os és 0,4 kv-os közcélú 

földkábel hálózatok és DIN 100-2 kábelelosztó 

 



szekrények, ARK57 +ARKO77 és S300 

fogyasztásmérő szekrények, illetve a Schneider 

Galaxi 20/1000 típusú BHRT állomás létesítéséhez 

tulajdonosi és kezelői hozzájárulását a tulajdonában 

lévő 1900/14 illetve 1900/13 helyrajzi számú 

területekre feltétlenül és visszavonhatatlanul 

megadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben határozattal egyező és az 

ehhez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

297.   331/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete tulajdonosi jogkörében eljárva megtárgyalta 

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

„Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” 

elnevezésű projekt megvalósításához szükséges 12-

17/2019. számú, 1346/93 számon Záradékkal ellátott 

változási vázrajzban foglaltakat elfogadja, ingatlan-

nyilvántartási bejegyzést is tartalmazó egyesített 

telekalakítási eljárást kezdeményez. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben a határozattal egyező és az 

ehhez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

298.   332/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

bánkúti lakosok részére, kérelmükre a 2019. 

december 31. napján megtartásra kerülő szilveszteri 

rendezvényre a Bánkúti Közösségi Ház használatát 

térítésmentesen biztosítja.  

 

Felelős: Zipperer Viktor megbízott intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 



299.   336/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

leghatározottabb tiltakozását és felháborodását fejezi 

ki az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 

Igazgatósága döntése ellen, amely szerint az OTP 

Bank Nyrt. Medgyesegyházi Fiókja 2020. január 31. 

napjával bezárásra kerül. 

 

A képviselő-testület álláspontja, hogy a 

Medgyesegyházán és a környező településen élőknek 

továbbra is joguk van ahhoz, hogy az ország 

legnagyobb bankjának ügyfeleiként helyben, 

személyesen biztosítsák részükre a banki 

szolgáltatásokat. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert jelen döntés érintett pénzintézeti 

vezetők felé történő közvetítésére és az ügyben 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

300.   337/2019. (XII.10.) 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 

 

 

301.   338/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Medgyesbodzás Község Önkormányzatának közös 

önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 

megkeresése” elnevezésű napirendi pontot leveszi 

napirendjéről, mivel Medgyesbodzás Község 

Önkormányzatának 128/2019. (XII.04.) számú 

határozata érdemi joghatás kiváltására nem alkalmas. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

 



polgármestert a megkereső önkormányzat jelen 

döntésről szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

302.   339/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Társaság tulajdonosa a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervét 21 939 405,- Ft 

önkormányzati működési támogatással elfogadja. 

 

A támogatás ütemezése és a végleges támogatási 

összeg nagysága az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében kerül meghatározásra.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

303.   340/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Társaság tulajdonosa a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft. kiegészítő jelleggel folytatott 

üzletszerű tevékenységi körét (TEÁOR 08) az alábbi 

tevékenységekkel bővíti ki: 

 

- 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 

- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 

- 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert és Mitykó Mihály ügyvezetőt az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

304.   341/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének tartalék keret előirányzatról 

 



átcsoportosít 370.000.- Ft-ot a beruházási kiadások 

előirányzatra.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: a 2019. évi költségvetés módosítása 

 

305.   342/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

költségvetésének személyi juttatás előirányzatról 

átcsoportosít 700.000 Ft-ot a felhalmozási kiadások 

előirányzatra.  

 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: a 2019. évi költségvetés módosítása 

 

 

306.   343/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és támogatja a 2020. évi 

startmunka program kérelmének benyújtását 2020. 

március 1. napjától 2021. február 28. napjáig 51 fő 

bevonásával 3 programelem indításával az alábbiak 

szerint: 21 fő szociális programelemben, 15 fő 

mezőgazdasági programelemben, 15 fő helyi 

sajátosságokra épülő programelemben való 

foglalkoztatásával. Továbbá a pályázatok pozitív 

elbírálása esetén a Képviselő-testület támogatja az 

esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások 

megindítását, valamint vállalja a kötelező önerő 

biztosítását. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

307.   344/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete támogatja a 2020. évi startmunka program 

mezőgazdasági programelemében megtermelt 

zöldségfélék többségének szociális célú 

felhasználását. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

308.   345/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte és elfogadja a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 2020. évi startmunka program 

tervezésére benyújtott javaslatot.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

309.   346/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megismerte a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2020. évi startmunka program 

tervezésére benyújtott javaslatot, és az alábbi 

módosítás beépítését javasolja:  

- a Hősök utcai Evangélikus Temetőhöz vezető 

gyalogosjárda kiépítésének szükségességét a 

2020. évi startmunka program tervezésénél 

indokolt figyelembe venni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

310.   347/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2019. évben a Schéner Mihály Általános Iskola 

dolgozói és a Medgyesegyházán az egészségügyben 

dolgozók részére „jutalom nem saját dolgozó 

részére” címen támogatást biztosít, amelynek kiadása 

1.562.750.- Ft, fedezete a 2019. évi tartalékalap. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. 

csoportvezető 

 



Határidő: értelem szerint 

 

311.   348/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

hatályon kívül helyezi a 328/2019. (XI.27.) Kt. 

határozatát, melyben határozatlan időre bérbe adja a 

tulajdonában álló Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. 

szám alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen 

közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 

17 m
2
 alapterületű üzlethelyiségét. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az érintett kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a 2020. évi járási START 

munkaprogram keretén belül az ingatlan felújítására 

irányuló, szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

312.   349/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

fogadja el a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. által 

javasolt 12 %-os szolgáltatási díj-emelést.  

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés 

szolgáltatási díjának 10 %-os emeléséhez járul hozzá. 

A képviselő-testület felkéri Kraller József 

polgármestert a szerződés-módosításhoz szükséges 

intézkedések megtételére azzal, hogy az elfogadott 

szolgáltatási díj-emelés kerüljön beépítésre a 2020. 

évi költségvetésbe.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2020. február 15. 

 

 

313.   350/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul a 

„Medgyesi” településnév „Medgyesi Polgárőrök 

Egyesület” megalapítani kívánt egyesület 

 



cégnevében történő használatához. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a kérelmező jelen döntésről szóló 

kiértesítésére és az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

314.   351/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy helyt 

ad Jantó Roxána nagykamarási lakos, a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde 

munkavállalója kérelmének és részére 2020. január 

01. napjától határozatlan időtartamra bérbe adja az 

1/1 részben önkormányzati tulajdonban álló 5666 

Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1/A. szám alatti 

szolgálati lakást. A bérleti jogviszonyra a lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

18/1993. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, 

valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és 

elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az 

irányadóak azzal, hogy a rendes felmondási idő 30 

nap. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

315.   352/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy helyt 

ad az Összefogás a Jövőnkért Egyesület tagja, Gulyás 

Sándor önkormányzati képviselő által előterjesztett 

kérelemnek és hozzájárul a bánkúti Baross Kastély 

2019. év december 14. napján 08 órától 12 óráig 

történő térítésmentes használatba vételéhez, a 

kérelemben foglalt karitatív program lebonyolítása 

céljából. 

A képviselő-testület felkéri Kraller József 

polgármestert a kérelmező jelen döntésről szóló 

kiértesítésére és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 



 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Zipperer Viktor mb. intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

316.   353/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő 

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

hozzájárul a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ és a Global-Vital Group Kft közt 

2016. október 21-én megkötött bérleti szerződés 

felmondásához, a szerződésben szereplő feltételek 

szerint.  

 

A képviselő-testület úgy határozott, bérlőt terhelő 

30 000.- Ft.-os tartozást elengedi. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Mészárosné 

Hrubák Mária intézményvezetőt a bérleti szerződés 

felmondására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

317.   354/2019. (XII.10.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2020. 

január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 1 fővel 

megnöveli a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde intézménynél a munkavállalói létszámot, 

annak érdekében, hogy 1 fő megváltozott 

munkaképességű munkavállalót alkalmazzon napi 4 

órás munkaidőben. 

A képviselő-testület felkéri a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő költségek 

kerüljenek beépítésre a 2020. évi rendes 

költségvetésbe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. 

csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 



318.   357/2019. (XII.30.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

2019. december 25. napján tragikus hirtelenséggel 

elhunyt Gulyás Sándor önkormányzati képviselőt 

saját halottjának tekinti.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

A képviselő-testület a szükséges forrást a 2020. évi 

költségvetés terhére biztosítja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: értelem szerint  

 

 

 


