
2020. évi határozatok 

 

1.  1/2020. (I.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 

 

6. AVÉL-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft. 

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 57., II/8. 

Adószám: 25325128-2-04 

Lévai Péter ügyvezető 

 



Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2.  2/2020. (I.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15. kódszámú, 

„Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó 190/2019. (VII.15.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

3.  3/2020. (I.15.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy hozzájárul a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal intézményében 2020. március 1. 

napjától 4 hónap időtartamra 1 fő plusz létszám alkalmazásához, illetve tervezéséhez. 

 

A szükséges forrás, 1.298.800.- Ft bruttó bér + 17,5 % SZOCHÓ kerüljön beépítésre a 2020. 

évi rendes költségvetésbe. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert és dr. Kormányos László 

jegyzőt az ügyben szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

4.  5/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5.  6/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 

2019. szeptember 04. napjától 2019. december 31. napjáig átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.  7/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a 2019. évi polgármesteri keret felhasználásáról készített beszámolót. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 



Határidő: azonnal 

 

7.  8/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy egyetért a Medgyesegyháza Város Polgármestere és a MÁV Szegedi Pályavasúti 

Területi Igazgatója közötti személyes egyeztető tárgyaláson megfogalmazott fejlesztési 

célokkal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

8.  9/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

9.  10/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2019. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a 

 

- a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány, 

 

- a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközsége, 

 

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 

 

- a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány,  

 

- a Szent Mihály Plébánia, 

 

- a Boldog Otthon Alapítvány, 

 

- a Medgyesegyháza Sportegyesület,  

 

- a Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházai Gyülekezete vonatkozásában elfogadja. 

 

Felelős:  Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10.  11/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy hatályában fenntartja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Medgyesegyházi 



Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti, 314/2019. (XI.27.) Kt. határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

11.  12/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy hatályában fenntartja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Medgyesegyházi 

Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata közötti, 315/2019. (XI.27.) Kt. határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

12.  13/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságnál határozatlan időtartamra alkalmazott Mitykó Mihály munka és termelésszervező 

munkabérét 215 600 Ft-ban állapítja meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.  14/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

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

december 31. napjáig megbízási szerződést köt Mitykó Mihállyal a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Start közmunkaprogram mezőgazdasági programelemének irányítási, 

felügyeleti, koordinálási, ellenőrzési feladatainak ellátására, havi bruttó 120 000 megbízási 

díj megállapításával.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14.  15/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

és kohézió erősítése” elnevezésű projekt további megvalósításával kapcsolatos döntést 

elnapolja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 



15.  16/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a Békéscsabai Tankerületi Központ részére kiadott, az EFOP-4.1.3-17 

kódszámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulást. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16.  17/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Békéscsabai Tankerületi Központ által elkészített, a 2020/2021. tanévre a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozóan megküldött körzetbeosztást.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2020. február 15.  

 

17.  18/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 5666 

Medgyesegyháza, Sallai utca lakóinak kérelmét és az alábbi döntést hozta:  

A képviselő-testület megalapozottnak tartja a lakók igényét, azonban jelenleg nincs lehetőség 

a kérelemben foglaltak teljesítésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az érintettekkel történő 

további tárgyalások lefolytatására. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

18.  19/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az I.C.C. Kft. kérelmét 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Gondozási Központ laboratórium rendelőjét a Kft. 

részére előre egyeztetett időpontban szűrővizsgálat lebonyolítása céljából egy alkalomra 

bérbe adja. A fizetendő bérleti díj összege egyszeri 15.000,- Ft. A képviselő-testület 

felhatalmazza Mészárosné Hrubák Mária intézményvezetőt a bérleti szerződés aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

19.  20/2020. (I.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához szükséges változtatások alapján új változási 

vázrajzot kíván elkészíttetni. 

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben a határozattal egyező és az ehhez 

szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére, és a Figuráns Bt-től a változási vázrajz 



megrendelésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

20.  23/2020. (II.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2019. (I.24.) 

számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és a jelen 

határozat mellékletét képező új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester,  

  dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

21.  24/2020. (II.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a határozat 

melléklete szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester    

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

22.  25/2020. (II.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 

 

 

23.  26/2020. (II.25.) 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 2020/2021. nevelési évre az óvodai általános beiratkozás időpontját  

 

2020. április 21 – április 22. (8:00 – 17:00 óráig) határozza meg 

helyszíne: Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda és Bölcsőde emeleti irodája,  

5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján úgy döntött, hogy a 

2020/2021. nevelési évre a bölcsődei általános beiratkozás időpontját  



 

2020. április 21 – április 22. (8:00 – 17:00 óráig) 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 intézményvezető 

Határidő: a hirdetmény közzétételére azonnal 

 

24.  27/2020. (II.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja Kraller József polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét 

képező „Értesítés a 2020. évi szabadság megállapításról” című melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

25.  28/2020. (II.25.) Kt. határozat 

 

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

augusztus 31. napjáig 11 fővel, napi 8 órás munkaidőben megnöveli a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak érdekében, hogy a 

Belügyminisztérium által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 11 fő 

regisztrált munkanélküli személyt foglalkoztasson.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

26.  29/2020. (II.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi 

szakmai beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Zipperer Viktor mb. intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

27.  30/2020. (II.25.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi 

munkatervét elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Zipperer Viktor mb. intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 



28.  32/2020. (III.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

Zipperer Viktort a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátásával, az eredeti kinevezésében meghatározott 

munkakörének változatlanul hagyása mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

29.  33/2020. (III.11.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza 

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

árajánlat, illetve számlarészletező szerinti hangtechnikai eszközöket vizsgáltassa meg 

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

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   Kraller József polgármester 

 

30.  34/2020. (III.11.) Kt. határozat 

 

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

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

engedélyezi megtartani.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

31.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 1/2020.(III.11.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a továbbiakban 

is megbízom 2020. március 15. napjától 2020. június 30. napjáig Zipperer Viktort a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátásával, az eredeti kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul 

hagyása mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül 

havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítom meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 



   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

32.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 2/2020.(III.11.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Kertészek 

Földje Akciócsoport Egyesület által adott árajánlat, illetve számlarészletező szerinti 

hangtechnikai eszközöket vizsgáltatom szakértővel, hogy azok mire alkalmasak, valamint az 

eszközöket felértékelem.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   Kraller József polgármester 

 

33.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020.(III.11.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy az Operatív 

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

engedélyezem megtartani.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

34.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020.(III.14.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 



körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a koronavírus-

járvány elleni védekezés körében a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fenntartásában 

lévő Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a veszélyhelyzet 

idejére rendkívüli szünetet rendelek el.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

             Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

35.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(III.19.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a koronavírus-

járvány elleni védekezés körében a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

Központ 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatti Idősek Klubjában az idősek nappali 

ellátását a veszélyhelyzet idejére szüneteltetem.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

             Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

36.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(III.19.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Prizma 

Junior Zrt. (2209 Budapest, Bereki u. 30. szám) kérelmének helyt adva, a „Közétkeztetési 

szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza Város Önkormányzata tulajdonát képező konyha 

üzemeltetésével” nevű közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Vállalkozói Szerződés 

elválaszthatatlan mellékleteként 2016. február 23. napján Önökkel kötött bérleti 

szerződésben vállalt 65.000, -bérleti díj megfizetése alól 2020. március 19. napjától - 

időszakosan m e n t e s í t e m . 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő konyha használatáért járó 



bérleti díj megfizetése alól a Prizma Junior Zrt.  addig kap mentesülést amíg a különleges 

közegészségügyi helyzetre való tekintettel a konyhát nem használja. Amint a vállalkozási és 

bérleti szerződés szerinti használat ismételten szükségessé válik a bérleti díjat nem áll 

módomban elengedni. 

A konyha ismételt használatának megkezdésével járó jogszabályban kötelezően előírt 

feltételek megteremtéséhez az önkormányzat nem biztosít anyagi fedezetet. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

1.  35/2020. (III.20.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

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

a konzorciumvezető szerepét a továbbiakban nem kívánja betölteni. 

 

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

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

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2.  36/2020. (III.20.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

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

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

projektmenedzsmentjével, hogy az Irányító Hatóság válaszáig kövessék figyelemmel a 

projektet.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(III.20.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a TOP-5.3.1-



16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és kohézió 

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

konzorciumvezető szerepét a továbbiakban nem kívánja betölteni. 

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

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 8/2020.(III.20.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy egyeztetést 

folytatok a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A helyi 

identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt projektmenedzsmentjével, hogy az Irányító 

Hatóság válaszáig kövessék figyelemmel a projektet.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 34/2020.(III.31.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy TOPSEC 

Informatikai és Oktatási Kft (Székhelye:1088 Budapest, Múzeum u. 5. fszt. 5.,) szám alatti 

kérelmező kérelmének helyt adva hozzájárulok a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és 

a Kérelmező között 2018. március 29. napján megkötött bérleti szerződés 2020. március 31. 

napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a határozat mellékletét képező 

Megállapodás tervezetben foglaltaknak megfelelően.  

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 



Határidő: értelem szerint 

 

?elléklet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020.(III.19.) számú 

határozatához: 

 

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET 

-teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva -  

 

amely létrejött 

egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ( Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. Törzskönyvi azonosító szám: 725217, Adószáma: 15725211-2-04, KSH 

statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04, Képviseli: Kraller József polgármester) 

másrészről: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft ( Székhelye:1088 Budapest, Múzeum u. 5. 

fszt. 5., Cégjegyzékszám: 01-09-669301, Adószám: 12334834-2-42, képviseli: Szabó Pál 

ügyvezető önállóan, 

között alulírott napon az alábbi feltételekkel. 

 

Preambulum 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. március 29. napján Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, mint Bérbeadó, és TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. Bérleti szerződést 

kötöttek a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott, a 

Bérbeadó kizárólagos tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A száma 

alatti 117. hrsz. szám alatti közvetlen közterületről nyíló, ingatlan használatára. 

A különleges közegészségügyi helyzetre figyelemmel a Bérlő 2020. március 20. napján 

kérte, hogy a Bérbeadó Önkormányzat járuljon hozzá a bérleti szerződés 2020. március 31. 

napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

 

Jelen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodásban a Szerződő felek 

Preambulum szerinti bérleti szerződéssel összefüggésben az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint a korábbi jogügyletek szerinti  

Bérbeadó és a TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft., mint Bérlő a mai nappal a bérleti 

szerződést felmondják. 

 

2)  Felek megállapodnak, hogy a Bérleti Szerződés 4) pontja szerinti 100.000, - Ft, azaz 

Egyszázezer forintnak megfelelő kaució – figyelemmel arra, hogy a Bérleti szerződés a 60 

napos felmondási idő alkalmazásának mellőzésével került felmondásra részben jár vissza. 

Felek rögzítik, hogy a kaucióból 50.000, - Ft összeget Bérbeadó Bérlőnek a ……………. 

Bank előtt vezetett …………………………számú pénzforgalmi számlájára történő 

átutalással e megállapodás 4) pontjában foglaltak szerint visszafizet. Bérlő akként 

nyilatkozik, hogy a Bérbeadó által rendelkezésére bocsátott 50.000, - Ft visszafizetésével 

egyetért, az ílymódon történő teljesítést kezeihez történő teljesítésként fogadja el.  

E megállapodás 1) pontjában foglalt összeg hiánytalan átvételét az elindított átutalási 

tranzakciót igazoló szelvény igazolja, melynek tényét Bérlő elismeri és nyugtázza.  

  

3) Felek rögzítik, hogy Bérlő köteles a mai nappal a közüzemi óraállásokat rögzíteni, a 

mai napon jegyzőkönyvezett óraállások szerinti közüzemi díjakat megfizetni. 

4) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a közüzemi díjak 

hiánytalan megfizetését követően a 100.000 Ft, - kaució jogcímén letett összegből a nála 

maradó 50.000, - Ft összegen felül igényt nem tart, e pont szerintiek maradéktalan teljesülése 

esetén  a további követeléseitől joghatályosan lemond. 

5) Felek megállapodnak, hogy a mai napon közösen külön íven szövegezetten a 



mérőórák állásáról, valamint az ingatlan állapotáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet fesznek 

fel. 

 

6) Bérlő akként nyilatkozik, hogy e megállapodást jogi személy képviselőjeként írja alá, 

míg Bérbeadó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, önálló költségvetési szerv, 

akinek képviselője rendelkezik a szükséges felhatalmazással e megállapodás cégszerű 

aláírására. Felek képviselői akként rendelkeznek, hogy magyar állampolgárok, 

cselekvőképesek, harmadik személy, vagy hatóság jóváhagyásához kötve nincsenek, és a 

képviselt szervek nevében járnak el. 

 

7) Felek akként rögzítik, hogy e megállapodással a jogviszonyt lezártnak tekintik, 

feltétlenül és visszavonhatatlanul akként nyilatkoznak, hogy e megállapodásban foglaltak 

teljesülésével egymással teljes mértékben elszámoltak, további követelésük egymással 

szemben nincsen. 

 

Záró rendelkezések 

 

Az felek rögzítik, hogy azonosításukat a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően jelen megállapodáskor is  

megkötésekor elvégezték, személyi azonosságukról a személyi igazolványok és törzskönyvi 

kivonatok ellenőrzésével meggyőződtek. A felek a jelen megállapodás aláírásával kijelentik, 

hogy a megállapodás megkötése során saját nevükben, illetve az általuk képviselt szervezet 

érdekében jártak el. A felek kijelentik továbbá, hogy a jelen megállapodásban szereplő 

személyi adataik teljes körűek és a valóságnak megfelelnek. A felek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy személyes adataikat az arra jogosult kezelje. 

 

Alulírott Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag cégszerűen aláírják 

6.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 35/2020.(IV.1.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy TOPSEC 

Informatikai és Oktatási Kft (Székhelye:1088 Budapest, Múzeum u. 5. fszt. 5.,) szám alatti 

kérelmező kérelmének helyt adó 34/2020.(III.31.) számú határozatot a TOPSEC Kft. 

visszavonó nyilatkozatára figyelemmel hatályon kívül helyezem.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

7.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 36/2020.(IV.1.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 



mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat település rendezési tervének szerkezeti tervét, 

melyet Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2007.(VIII.28.) 

számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint módosítom: 

A 0122/48, 0122/52 és a 0122/53 hrsz. területek kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

területből ipari gazdasági területbe kerülnek átsorolásra.  

 

A 0144/31 hrsz. közlekedési terület meghosszabbítására tervezett közlekedési területből ipari 

gazdasági terület lesz.  

 

A 0144/18 és a 0144/25 hrsz. területeken a védőerdő területe 50 m szélességre nő az ipari 

gazdasági terület helyén.  

 

A Damjanich utca és a Dózsa György utca között tervezett új utcanyitás megszüntetésre 

kerül. A Dózsa György utcai telkek teljes 3egészükben településközponti területbe, a 

Damjanich utcai telkek pedig, kertvárosias lakóterületből falusias lakóterületbe kerülnek.  

 

A 198/1 hrsz, a 126 hrsz, a 127 hrsz, valamint a 115 hrsz-ú terület településközpont vegyes 

területből intézményi területbe kerül.  

 

A Rákóczi utca a Damjanich utcáig, valamint az 537 és a538/3 hrsz-ú terület kertvárosias 

lakóterületi besorolásból falusias lakóterületi besorolású lesz.  

 

A Rákóczi utca K-i oldala a Damjanich u. és Zsilinszki u. közötti része, a 607/2 és 608 hrsz-ú 

ingatlanok, valamint a Virág utca 1-25-ig és a 2-28-ig kertvárosias lakóterületből falusias 

lakóterületbe kerül.  

 

A Kossuth tér ÉK-i szélén az ingatlanok kiszolgálása érdekében 9 m széles közlekedési 

terület kerül kialakításra a zöldterületi besorolás helyett.  

 

A 114 hrsz-ú ingatlan különleges beépítésre szánt területi besorolásba kerül, szabadidő és 

testedzési céllal településközpont vegyes területből.  

 

Az É-i ipari területen megszüntetésre kerülnek a 0144/7 és 0140/1 hrsz-ú területek melletti 

útszélesítések, ezen területrészek ipari gazdasági területbe kerülnek. Ugyan ezen az 

iparterületen a 0144/16 hrsz út nyugati bővítése megszüntetésre kerül és ezen területek is 

ipari gazdasági területi besorolást kapnak.  

   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



8.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 37/2020.(IV.1.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői kérelmének 

helyt adva hozzájárulok 2020. április 15. napától 2020. május 31. napjáig 1 helyettesítő 

takarítói álláshellyel történő emeléséhez.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

9.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 38/2020.(IV.7.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a TOP-4.3.1-

15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Lászlótelep szegregátum felszámolása 1” tárgyban lefolytatott 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítom.  

 

Az 1. számú rész-ajánlat Medgyesegyháza Fáy u. 83., hrsz:1601/17 vonatkozásában a 

határozat mellékletét képező „Bírálati jegyzőkönyv” és „Döntési javaslat” alapján –a 

közbeszerzési eljárás nyertesének az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-t 

(5830 Battonya, Kossuth Lajos u. 40.) hirdetem ki, a kivitelezésre irányuló vállalkozási 

szerződést vele kötöm meg. 

 

A 2. számú rész-ajánlat Medgyesegyháza Fáy u. 91., hrsz:1601/21 vonatkozásában a 

határozat mellékletét képező „Bírálati jegyzőkönyv” és „Döntési javaslat” alapján –a 

közbeszerzési eljárás nyertesének az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-t 

(5830 Battonya, Kossuth Lajos u. 40.) hirdetem ki, a kivitelezésre irányuló vállalkozási 

szerződést vele kötöm meg. 

 

A 3. számú rész-ajánlat Medgyesegyháza Wesselényi u. 61., hrsz:812 vonatkozásában a 

határozat mellékletét képező „Bírálati jegyzőkönyv” és „Döntési javaslat” alapján –a 

közbeszerzési eljárás nyertesének, az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-t 



(5830 Battonya, Kossuth Lajos u. 40.) hirdetem ki, a kivitelezésre irányuló vállalkozási 

szerződést vele kötöm meg. 

 

A 4. számú rész-ajánlat Medgyesegyháza Dózsa u. 2., hrsz:510/4 vonatkozásában a határozat 

mellékletét képező „Bírálati jegyzőkönyv” és „Döntési javaslat” alapján –a közbeszerzési 

eljárás nyertesének az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-t (5830 Battonya, 

Kossuth Lajos u. 40.) hirdetem ki, a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést vele kötöm 

meg. 

 

Az 5. számú rész-ajánlat Bánkút, Petőfi u. 44., hrsz:1859 vonatkozásában a határozat 

mellékletét képező „Bírálati jegyzőkönyv” és „Döntési javaslat” alapján –a közbeszerzési 

eljárás nyertesének az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft.-t (5830 Battonya, 

Kossuth Lajos u. 40.) hirdetem ki, a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést vele kötöm 

meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

10.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 62/2020.(IV.8.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI.. törvény 3. melléklete A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   

I. 9. pontja alapján rendkívüli támogatás iránti kérelmet nyújt be. 

 

Határidő: 2020. április 9. 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

11.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 63/2020.(IV.8) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetői kérelmének 

helyt adva hozzájárulok 2020. április 10. napától 2020. május 31. napjáig 1 helyettesítő 



takarítói álláshellyel történő emeléséhez.  

 

Az álláshely költségeinek fedezetét az intézmény bérmegtakarítása biztosítja. 

 

Ezzel egyidejűleg a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 

37/2020.(IV.1.) számú határozatát hatályon kívül helyezem.   

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

12.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 64/2020.(IV.8.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 2/2020.(III.11.) számú határozatát 

- várhatóan a források átcsoportosításának lehet indoka, a költségvetés egyensúlyának 

megtartása érdekében  - hatályon kívül helyezem.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

13.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 65/2020.(IV.24) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 1331/1480 tulajdoni illetőségben tulajdonát képező ingatlanrész 

tulajdonosaként a Medgyesegyháza Belterület 118. helyrajzi számon felvett, természetben a 

Kossuth Lajos tér 23. szám alatti kivett lakóház melléképület és irodaház megnevezésű 

ingatlan Szabad Demokraták Szövetsége „f.a.” tulajdonában lévő 150/1481 tulajdoni 



illetőségére érkezett vételi ajánlatra, valamint a Ptk. 5:81. § (1) bekezdésében foglalt 

jogunkra figyelemmel meg kívánom vásárolni a Medgyesegyháza 118. hrsz. ingatlan 

150/1481 tulajdoni illetőségét 750 000 Ft összegért, a megvásárláshoz szükséges valamennyi 

további intézkedést megteszem.   

 

A 750 000 Ft összeg fedezetéül a fejlesztési célok megvalósításához elkülönített számla 

szolgál fedezetül. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

14.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 70/2020.(IV.27.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként figyelemmel a kialakult 

közegészségügyi helyzetre, a  40/2020. ( III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt különleges 

alkotmányos rendre, a veszélyhelyzet miatt hozott korlátozó intézkedésekre és az ebből eredő 

költségvetést terhelő várható kiadásokra Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

költségvetésének stabilitása miatt úgy döntök, hogy a hagyományszerű „ Dinnyefesztivál 

2020.” elnevezésű önkormányzati rendezvény 2020. évben nem kerül megrendezésre. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

15.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 82/2020.(V.6.) számú határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként figyelemmel a Békés Megyei 

Kormányhivatal 15/282-36/2019. számú Határozatára - úgy döntök, hogy Medgyesegyháza 



Városi Önkormányzat fenntartásában működtetett Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde elnevezése helyesen: „Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde”. 

 

A Törzskönyvi módosítás iránt a Magyar Államkincstár előtt valamennyi szükséges lépést 

megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

16.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 83/2020.(V.6.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében az OTP Bank 

Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető pénzintézettől 

15 000 000 Ft összegű folyószámlahitelt vegyen igénybe Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat a 2020. költségvetési évben. 

 

Folyószámlahitel lejárata: 2020. december 31. 

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2020. december 28. 

Folyószámlahitel törlesztése: fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső 

lejárat időpontjában. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékainak 

megfizetésére.  

 

A folyószámlahitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvényben foglaltaknak. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés 

aláírására a szükséges intézkedéseket megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

17.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 84/2020.(V.12.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 



(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy - figyelemmel 

a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. számon „ Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” címmel megvalósítandó pályázathoz szükséges, a 

pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló, a Magyar Állam tulajdonában 1/1 tulajdoni 

illetőségben bejegyzett Békés megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya előtt 

nyilvántartott, Medgyesegyháza Belterület 1/13 hrsz. ingatlant ingyenesen és tehermentesen 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat javára 1/1 tulajdoni illetőségben - értékesítési eljárás 

nélkül - meg kívánom szerezni. 

A Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (I.30.) Kt. számú 

határozatát hatályon kívül helyezem. 

Az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló szervezet felé az ingyenes megszerzéshez 

szükséges valamennyi intézkedést, nyilatkozatot megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

18.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 85/2020.(V.12.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy - figyelemmel 

Magyar Államvasutak Zrt.-vel 2017. október 17. napján kötött bérleti szerződésre a VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17. számon „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” címmel megvalósítandó pályázathoz szükséges - 

beruházási hozzájárulás kiadásához, vagy a beruházási megállapodás megkötéséhez a 

Magyar Államvasutak Pályavasúti Területi Igazgatóságához indítványt kívánok benyújtani.  

A beruházási megállapodáshoz valamennyi szükséges intézkedést - amennyiben a 

megállapodás megkötése nem szükséges, ide értve a szerződéskötés mellőzését is -, 

megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

19.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 86/2020.(V.12) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 



napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként az alábbi döntést hozom:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési maradványát 

302 866 450 Ft összegben, ebből 302 298 582 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 567 

868 Ft szabad költségvetési maradvány. 

 

Intézmény neve Megnevezés 
Összeg 

forintban 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 
2019. évi költségvetési maradványa 292 499 947 

 Kötelezettséggel terhelt költségvetési 

maradvány, ebből: 
292 772 079 

 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítve 292 772 079 

 Kötelezettséggel terhelt maradványa -272 127 

Medgyesegyházi 

Polgármester Hivatal 

 

 

2019. évi költségvetési maradványa 590 000 

 Alaptevékenység szabad maradványa 590 000 

 ebből  

Személyi juttatások 

SZOCHÓ 

 előirányzata kerül megemelésre 

502 128 

87 872 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Gondozási Központ 

2019. évi költségvetési maradványa 250 000 

 Alaptevékenység szabad maradványa 250 000 

 ebből  

Személyi juttatások előirányzata 

 

213 000 



 

Intézményenként az alábbiak szerint állapítom meg a 2019. évi költségvetési maradványt: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont előző évi költségvetési maradványa 302 

924 450 Ft, a 2020. évi költségvetésben 302 298 582 Ft lett megtervezve. A fennmaradó  

625 868 Ft összeg szabad maradványként beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. május 12.   

 

 

          Kraller József  

           polgármester 

 

 SZOCHÓ előirányzata 37 000 

Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2019. évi költségvetési maradványa 9 526 503 

 2020. évi eredeti költségvetésbe beépítve 

 
9 526 503 

20.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 87/2020.(V.15.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

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

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 10/2019. (XI.07) TT 

határozatát figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 95. § (4) bekezdése értelmében – miszerint a Dél-békési Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás székhelye Újkígyós Városa - tudomásul veszem. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 



 

21.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 88/2020.(V.19.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fenntartásában működtetett Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ ( székhely: 5666 Medgyesegyháza Luther u. 1. szám), 

mind engedélyes által nyújtani kívánt tanyagondnoki szolgáltatáshoz szükséges BE/15/689-

9/2019. számon folyamatban lévő  - jelenleg szünetelő - eljárásban a 2019. október 22. 

napján a Békés Megyei Kormányhivatalhoz előterjesztett működési engedély módosítás 

iránti kérelmet visszavonom.  

Megállapítom, hogy a kérelem visszavonására a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című MFP-TFB/2019. kódszámú 

Támogatási kérelem elutasítása miatt –figyelemmel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált – 

van szükség. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

22.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 89/2020.(V.19.) számú 

határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

tulajdonosa, mint Alapító 2020. május 14. napján hozott határozatával egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot, miszerint a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban a bejegyzéssel  három tagú Felügyelőbizottság 

jön létre - jóváhagyom. 



E döntést a cégnyilvántartási eljárásban megkívánt Alapítói Határozat jóváhagyásaként 

hoztam. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

23.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 90/2020.(V.19.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Békés 

Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében eljáró Botta Tibor Elnök által 

előterjesztett kérelemnek helyt adok, s  - figyelemmel arra, hogy a különleges 

közegészségügyi helyzetre figyelemmel táncfoglalkozások megtartására nem kerülhetett sor - 

az Egyesülettel kötött bérleti szerződés szerinti bérleti díjat a veszélyhelyzet idejére 

elengedem. 

 

A bérleti szerződés elengedésére figyelemmel a szükséges intézkedéseket megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

24.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 94/2020.(V.21.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót 

elfogadom.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 



 

25.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 97/2020.(VI.3.) számú határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 2020. évben is 

meg kívánom szervezni az általános iskolás korú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét.  

Felhatalmazza dr. Kávássy Leila Viola jegyzőt az ügyben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

26.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 103/2020.(VI.4.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a PEARL 

MARKETING AND MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társasággal vállalkozási 

szerződést kívánok kötni az alábbi tartalommal: 

.  

 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (képviseli Kraller József 

polgármester, adószáma:15725211-2-04) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. szám alatti 

székhelyű megrendelő, továbbiakban Megrendelő 

 

másrészről a PEARL MARKETING AND MANAGEMENT Rendezvényszervező és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 04-09-014400, adószáma 26241623-2-04, 

képviseli Kiss László ügyvezető, kiss.laszlo@pearlmanagement.hu) 5600 Békéscsaba, Petőfi 

u.4. III/9. szám alatti székhelyű vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 



 

Preambulum 

 

Szerződő felek mindenekelőtt rögzítik, hogy Medgyesegyházán folyamatban van „Felhívás 

ipari parkok, iparterületek fejlesztésére”  c. felhívásra egy építési beruházás, amely pályázati 

felhívás szerinti megvalósítása körében Medgyesegyháza Városi Önkormányzat hosszú távú 

elképzeléseket fogalmaz meg.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fő célkitűzése a település infrastrukturális 

fejlesztése, a modern technika vívmányainak kihasználása mellett a meglévő települési 

arculat megtartásának elősegítése. 

 

A szerződés tárgya, célkitűzések 

 

1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó elvállalja a „Mintagazdaság Medgyesegyházán Pilot-

Program” Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányának ( továbbiakban: EMT) 

elkészítését. A Vállalkozó a szerződéses partnere ( továbbiakban : Megrendelő )  részére 

vállalja, a fenntartható közfoglalkoztatási módszertan (faluvállalat komplex fejlesztési 

program) alkalmazásával beazonosított termékpályák kialakításának, valamint a 

megvalósításhoz szükséges források lehívásának elősegítését. 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy az EMT-nek az alábbi tématerületeket kell 

tartalmaznia: 

 

 Lehetőségek, erőforrások feltérképezése,  

 Térség fogyasztó-és vásárlóerejének megvizsgálása 

 Önellátás kérdéskörének vizsgálata 

 Helyi együttműködésre hajlandó vállalkozók felkutatása 

 Munkaerőpiaci helyzet járási szinten 

 Koncepció elkészítése 

 Előzetes Üzleti Terv elkészítése 

 Költségbecslés elkészítése 

 

3. Az adott projekt előkészítési - pályázatírói feladatok ellátását a felek folyamatosan 

egyeztetik egymással. A felek megállapodnak, hogy a szükséges egyeztetéseket,   - 

kizárólag e szerződés szerint megadott e-mail cím használatával – elektronikus úton is 

érvényesen lefolytathatják. 

 

4. Felek  már most megállapodnak abban, hogy nyertes pályázat esetén abban az esetben, 

amennyiben a projekt a megvalósulás szakaszába lép Megrendelő  e szerződés szerinti 

Vállalkozót a projektmenedzseri előkészítő tevékenységre vonatkozó ajánlattételi 

eljárásba bevonja, a projekt előkészítő tevékenységére Vállalkozótól ajánlatot kér.  

 

5. A projekt céljai, melyek mentén a koncepció kialakítását köteles a vállalkozó elvégezni: 

 

 Tudatos helyi gazdasági ökoszisztémák felállítása 

 Önfenntartó rendszerek, gazdasági egységek létrehozása 

 Hozzájárulni a foglalkoztatáshoz és termeléshez 

 Új típusú innovatív önkormányzati működés, gazdasági szereplőkkel közösen 

 Piackutatások, piacok erősítése 



 Vállalkozói szemléletű településmenedzsment 

 Hazai gazdaságfejlesztésben való aktív részvétel 

 Mintaterületek létrehozása 

 Mentori hálózat beiktatása 

 

6. Vállalkozó tudomással bír arról, megrendelő a projekt megvalósításába be kívánja vonni 

a helyi vállalkozókat, őstermelőket, tudásátadó szereplőket, helyi lakosságot, 

Magyarország Kormányát. Megrendelő fenti elképzelésének maradéktalan megvalósulása 

céljából Vállalkozó tudomásul veszi, hogy e szerződés 5. pontja szerinti koncepciót úgy 

köteles kidolgozni, hogy Megrendelő a fenti szereplőket bevonhassa, akik a projekt 

megvalósulása körében tényleges feladatokat végezhessenek. E tényről Vállalkozó 

tudomással bír szerződéses kötelezettségeit ennek tudatában vállalja. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgya akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó a 

létrehozott dokumentációt kellő megalapozottsággal, részletesen a Megrendelő érdekében 

álló, teljesíthető, megvalósítható településmenedzsment kialakítását célozza, a 

dokumentáció olyan koncepció mentén kerül kialakításra, amely megfelel a település 

céljainak, és végrehajtása során reálisan innovatív önkormányzati működést 

eredményezhet. 

 

8. Felek rögzítik, hogy nem a fenti célok mentén kialakított EMT esetén a Megrendelőnek 

joga van a kifogásolt dokumentációra, annak egyes részére, a koncepció egyes részeire 

vonatkozóan kijavítást vagy kiegészítést kérni. 

 

Az ellenszolgáltatás, azaz a vállalkozói díj 

 

9. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozót a jelen szerződésben foglalt feladatok  

maradéktalan ellátásáért 300.000 Ft + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg.  

Vállalkozó 150.000 Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a jelen szerződés aláírását 

követő öt napon belül jogosult számlát kiállítani nyolc napos teljesítési határidővel, míg a 

fennmaradó 150.000 Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjról a koncepció megrendelő 

részére történő átadását követően kiállított teljesítésigazolás esetén jogosult számlát 

kiállítani.  

 

10. Felek rögzítik, hogy a számlákat Vállalkozó 8 napos fizetési határidővel köteles 

kiállítani, és elektronikus úton megküldeni Megrendelő e szerződés szerinti elektronikus 

címére oly módon, hogy a fizetési határidő nem lehet korábbi, mint a számla Megrendelő 

általi kézhezvételétől számított 5. nap. Felek rögzítik, hogy az átutalást a Vállalkozó  

Takarékbank előtt vezetett 53300225-18805635 számú számlaszáma.  

 

11. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót havi elszámolás szerint illetik meg a szerződés 

tárgyával szükségszerűen, és igazolhatóan felmerülő személyes megjelenés költségei 

NAV üzemanyagnorma szerint, melyet megrendelő igazol le. Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során 

köteles megfelelni hazai pénzügyi és számviteli jogszabályoknak. Megrendelő 

nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik. 



 

Jogok és kötelezettségek, a szerződéses hatály 

 

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2020. július 31. napjáig tartó 

határozott időre jön létre, vállalkozó az EMT-t 2020. július 31. napjáig köteles a 

megrendelő részére átadni. 

 

13. Felek megállapítják, hogy abban az esetben, ha a Vállalkozó a fenti határidőt elmulasztja, 

annak írásbeli kimentésére Megrendelő felé egy alkalommal jogosult. Ebben az esetben a 

Megrendelő e szerződés 12. pontjában foglalt határidőt további 30 nappal egyoldalúan 

meghosszabbíthatja. A Vállalkozó a szerződés tárgyát a Megrendelő egyoldalú határidő 

hosszabbítása esetén köteles az ott szabott határidőben teljesíteni. Ezen rendelkezés 

alkalmazása esetén a 11. pont szerinti költségtérítésre, további díjakra a Vállalkozó nem 

jogosult, melyet Vállalkozó tudomásul vesz.  

 

14. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést egyik fél sem jogosult rendes 

felmondással megszüntetni. Felek a felmondási jog gyakorlását a rendkívüli felmondás 

esetére korlátozzák. 

 

15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult a 

másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal 

megszüntetni. Ebben az esetben felek kötelesek egymással a tényleges teljesítés alapján 

elszámolni. Súlyos szerződésszegés esetén felek kötelesek a másik felet megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére felszólítani, és csak ennek 

eredménytelen leteltét követően jogosultak rendkívüli felmondással élni. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül, különösen ha a vállalkozó a szerződésben vállalt 

tevékenységeket, feladatokat legalább 30 napig nem látja el és ez alapján megállapítható, 

hogy nem is lesz képes a feladatokat határidőben teljesíteni. 

 

16. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymással írásban 

kommunikálnak, írásbeli kommunikációnak minősül a jelen szerződés szerinti e-mail 

címre történő levélküldés is. 

 

17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megrendelő a számla 

megfizetésével késedelembe esik, úgy vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §. (1) bekezdése 

szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni vele szemben.  

 

18. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő jogosult a vállalkozó 

tevékenységét ellenőrizni, tőle a szerződés szerinti teljesítésen felül is adatot, jelentést 

kérni. 

 

19. A vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely 

fedezetet nyújt mindazon dokumentáció elkészítésére, melyeket jelen szerződés (és 

mellékletei) a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés 

tárgyában meghatározott komplett koncepció kialakításához figyelembe véve a települési 

adottságokat. 



 

20. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek magatartásáért úgy felel, mintha 

az adott tevékenységet saját maga látta volna el. 

 

21. Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 

tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek 

megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 

teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére 

kihatással lehet. 

 

22. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 

köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 

felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

 

23. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés során képviseletükben az alábbi 

személyek jogosultak jognyilatkozat tételére: 

 

Megrendelő részéről: 

Kraller József polgármester 

Telefonszám: 0630/635 15 82 

Cím:5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

E-mail: kraller.jozsef@medgyesegyhaza.hu 

 

Vállalkozó részéről: 

Kiss László ügyvezető 

Telefonszám: 0630/7144408 

Cím: 5600 Békéscsaba, Petőfi u. 4. III/9. 

E-mail: kiss.laszlo@pearlmanagement.hu 

 

24. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során előteljesítést elfogadnak. Az 

előteljesítést a Felek kölcsönösen kötelesek a szerződés szerinti írásbeli módon 

előzetesen jelezni. 

25. Felek megállapodnak, hogy e szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a  

Vállalkozóról, továbbá annak tulajdonosairól és munkatársairól a szerződés tárgyával 

összefüggő tárgyalás során és a létrejövő dokumentációból tudomásukra jutott olyan 

adatot, amely üzleti titoknak minősül megőrzik.  

 

26. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősül különösen a Vállalkozó, illetve a 

Megrendelő tulajdonát képező, birtokukba került jogi oltalom alá eső (szabadalom, 

know-how, stb.) valamint a Vállalkozó üzleti kapcsolataira, Vállalkozó és Megrendelő 

gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit e 

Vállalkozói Szerződésben a Felek annak minősítenek.  

 

Záró rendelkezések 

 

27. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötése során az 

általuk képviselt jogi személyiséggel rendelkező szervezet, illetve társaság nevében és 



érdekében járnak el. Felek rögzítik, hogy Megrendelő Magyarországon működő 

önkormányzat törvényes képviseletében annak érdekében jár el, amely átlátható 

szervezetnek minősül, míg Vállalkozó Magyarországon bejegyzett gazdasági Társaság, 

akinek ügyvezetőjeként a gazdasági társaság érdekében, annak képviselőjeként jár el. 

Vállalkozó nyilatkozik, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya, illetve foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, cselekvőképes magyar állampolgár, akinek nyilatkozata harmadik 

személy, vagy más hatóság döntésétől nem függ. Megrendelő képviselője útján 

nyilatkozik, hogy nyilatkozatának hatályossága nem függ harmadik személy, vagy 

hatóság jóváhagyásától ide nem értve a jogszabályban foglalt kötelező felhatalmazások 

esetét. 

 

28. Szerződő Felek vállalják, hogy értesítési címük változásáról haladéktalanul írásban 

értesítik a másik felet, azzal, hogy mindaddig, amíg a másik fél értesítése meg nem 

történik, a másik fél által a régi címre küldött értesítés érvényes és hatályos. 

 

29. Szerződő Felek egymás személyazonosságáról, az azokat tanúsító okiratok 

érvényességéről kölcsönösen meggyőződtek. Felek az azonosítást a pénzmosás 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak 

megfelelően a jelen szerződés megkötésekor elvégezték, személyi azonosságukról a 

személyi igazolványok aláírási címpéldányuk, valamint a hiteles cégkivonat 

ellenőrzésével meggyőződtek. A felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződésben 

szereplő adatok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek. A felek képviseletében 

eljárók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Megrendelő önkormányzati 

hivatalának munkatársai kezeljék. 

 

30. Felek kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során 

bemutatott okiratokról a Megrendelő önkormányzati Hivatalának munkatársa másolatot 

készítsen.  

 

31. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik elbírálására értékhatártól függően 

kikötik a Békéscsabai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék illetékességét. 

 

32. Felek megállapítják és tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő 

Felek kijelentik, a vonatkozó hatályos jogszabályokkal tisztában vannak. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írták alá. 

 

Medgyesegyháza, 2020. június ….. 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

megrendelő 

képv.:Kraller József polgármester 

 

PEARL MARKETING AND MANAGEMENT Rendezvényszervező és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

vállalkozó 

képv.: Kiss László ügyvezető 

 



 

Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, pénzügyileg ellenjegyzésemmel látom el, 2020. június 

…... napja 

Schuller Ileana 

 

 

Pénzügyi vezető 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat” 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

27.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 106/2020.(VI.9) számú 

határozata: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Márkoktél 

Kft. képviseletében eljáró Varga Márk ügyvezető kérelmének helyt adok, és 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a kérelmező között fennálló Bérleti Szerződést, 

mint Szerződő Felek az alábbiak szerinti módosításához járulok hozzá: 

 

„BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.  

Törzskönyvi azonosító szám: 725217 

Adószáma: 15725211-2-04 

KSH statisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 

Képviseli: Kraller József polgármester 

mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó)  

 

másrészről a  

Név: Márkoktél Korlátolt Felelősségű Társaság   

Székhely: 5666 Medgyesegyháza Vécsei u. 11/A.,  

Adószáma: 24898889-2-04,  

Képviseli: Varga Márk ügyvezető önállóan), mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő 

között alulírott napon az alábbi feltételekkel. 

 

Preambulum 

 



Szerződő felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 1. napján Bérleti Szerződést kötöttek 

határozatlan idejű helységbérletre a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi  

Földhivatala előtt vezetett tulajdoni lap szerint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló Kossuth tér 25. szám alatti ingatlan földszinti helységének 32 

négyzetméter alapterületű „ Büfé” ingatlanrész és az ingatlan aulájában található 6 

négyzetméter raktár használata (továbbiakban: Ingatlan) tárgyában. 

 

Jelen szerződésmódosító okirattal Szerződő felek az ingatlan adásvételi előszerződést az 

alábbiak szerint a mai napon módosítják: 

 

A 1) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1) A bérleti jogviszony tárgya a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló Művelődési Ház és Könyvtár épületének  földszintjén elhelyezkedő 

Kossuth tér 25. szám alatti ingatlan földszinti helységének 32 négyzetméter alapterületű „ 

Büfé” ingatlanrész és az ingatlan aulájában található 6 négyzetméter raktárhelység valamint 9 

négyzetméter raktárhelység, amelyet Bérlő vendéglátó egység üzemeltetése céljára kíván  

használni .” 

 

A 12) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12) A bérlemény havi díja: 36.000 Ft+ 0 Áfa azaz harminchatezer forint + 0 forint Áfa 

összeg.” 

 

Felek megállapodnak, hogy a szerződés egyéb rendelkezéseit hatályában fenntartják. 

 

Alulírott Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.” 

 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

28.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 113/2020.(VI.16.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 31. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottságának 2/2020 (VI. 11.) IP.P.FEB. számon hozott Ügyrendet megállapító 

Határozatát  - a 2020. május 14. napján hozott Alapítói Határozatának 2/ pontjára 

figyelemmel -  jóváhagyom. 

A szükséges intézkedéseket megteszem. 

 



Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

29.  37/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

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

elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

30.  38/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

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

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

31.  39/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete elismerését fejezi ki a Gondozási 

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

kiemelkedő hozzáállásáért.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32.  40/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

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

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

33.  41/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete elismerését fejezi ki a Varázserdő 

Óvoda és Bölcsőde vezetője és minden dolgozójának a veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított 

pozitív és kiemelkedő hozzáállásáért.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 



34.  42/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

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

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Zipperer Viktor megbízott intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

35.  43/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

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

Meedgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott 

polgármester által megalkotott  

 

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

rendelete a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról; 

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

rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról; 

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

rendelete a 2019. évi zárszámadás elfogadásáról; 

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

rendelete Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról rendeletet 

hatályában fenntartja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

36.  44/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

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

Meedgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott 

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

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

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

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

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

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

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

számú polgármesteri döntéseket hatályában fenntartja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

37.  45/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi 



Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentését és 

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

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mitykó Mihály ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

38.  46/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához szükséges a Medgyesegyháza Városi 

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

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

„kivett ipari terület” megnevezéssel bejegyzett ingatlanok javára telki szolgalmi jog 

alapítására vonatkozó megállapodást kíván kötni. 

 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert az ügyben határozattal egyező és az ehhez 

szükséges valamennyi (tulajdonossal tárgyalások, ügyvédi okirat aláírása, ügyvédi megbízási 

szerződés megkötése, ingatlan-nyilvántartásba szükséges bejegyzés…stb.) jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

39.  47/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 

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

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

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) felújítása pályázatot kíván benyújtani. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére. 

 

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

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

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához 

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

elnyerése esetén az önkormányzat 2020/2021. évi költségvetésének tartalékkeretéből 

biztosítja. 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

40.  48/2020. (VI.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

és általános iskolás korú gyermekek részére a gyermekétkeztetés feladatfinanszírozásának 

biztosítására megállapodást kíván kötni Pusztaottlaka Község Önkormányzatával azzal, hogy 

a feladatfinanszírozást Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vette igénybe. 



Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodást aláírására.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

41.  49/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 2020. július 01. 

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

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával az 

eredeti kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul hagyása mellett. Vezetői 

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

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

 

42.  50/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

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

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

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál napi 6 órás 

munkaidőben 2 fővel megnövelje a munkavállalói létszámot.  

 

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

Önkormányzatnál a város és községgazdálkodási feladatok előirányzatát a 2020. évi Nyári 

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

38.672,- Ft szociális hozzájárulási adó.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

43.  51/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

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

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

300 000 Ft finanszírozási bevételek visszaadásra kerül a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat intézmény finanszírozására.  

 

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

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

összeget átad finanszírozási bevételként a Medgyesi Hírlap kiemelt előirányzatra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

44.  52/2020. (VII.13.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

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



támogatás. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

45.  53/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

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

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

tájékoztató táblák alapján. 

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kraller József polgármester 

 

46.  54/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központja Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba 

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

meghozatalát a következő soros képviselő-testületi ülésre halasztja.  

 

Határidő: soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: Kraller József polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

47.  55/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint 

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

 

Felkéri a Polgármestert, valamint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház 

és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az intézményben az érintett közalkalmazottak 

vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2020. november 

1-jei hatállyal a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakuljon át.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

              Zipperer Viktor intézményvezető 

 

48.  56/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

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

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

Városi Önkormányzatnál a munkavállalói létszámot annak érdekében, hogy a 

Belügyminisztérium által támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 11 fő 

regisztrált munkanélküli személyt tovább foglalkoztasson.  

 

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

Önkormányzatnál a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció 

előirányzatát 6.445.152,- Ft támogatással, melyből 5.981.580,- Ft bruttó munkabér és 



463.572,- Ft szociális hozzájárulási adó.  

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester  

 

49.  57/2020. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton,  

 

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

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

előirányzata terhére. 

 

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

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

kér.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás elbírálása érdekében.      

            

Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  Schuller Ileana pénzügyi vezető  

  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

Határidő: legkésőbb augusztus 31. napjáig, kizárólag elektronikusan. 

 

50.  64/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központja Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba 

Nagy Attila önkormányzati képviselőt delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

   Nagy Attila képviselő, delegált tag 

 

51.  65/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Gondozási Központ Idősek 

Otthonát, mint bentlakásos szociális intézményt elsődlegesen állami, másodlagosan egyházi 

fenntartásba kívánja adni. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

Polgármestert, hogy mindkét lehetőséget megvizsgálja, a szükséges egyeztetéseket, 



tárgyalásokat lefolytassa, valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye, amely 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetésének egyensúlyát biztosítva a 

Gondozási Központ Idősek Otthonának fenntartásának átadását szolgálja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

             Mészárosné Hrubák Mária Intézményvezető Asszony 

Határidő:  

 

52.  66/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 

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

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

vagyonelemek tekintetében a bérleti díj.  

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

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

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

megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 

 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester, 

             Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

             Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

53.  67/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

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

Térség orvosi ügyeletét kétoldalú együttműködéssel kívánja biztosítani a Dél-békési 

Kistérség Többcélú Társulása és az Országos Mentőszolgálat együttműködésével 

Mezőkovácsházán akként, hogy a hétvégékre eső megnövekedett ellátási igény 

kiszolgálására az Országos Mentőszolgálat által biztosított személyi és tárgyi feltételek 

finanszírozásához szükséges költségek valamennyi tagönkormányzat által fizetendő tagdíj 

meghatározása során figyelembevételre kerüljenek. 

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

54.  68/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

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

17 településével közösen kívánja biztosítani, valamennyi település azonos 

szándéknyilatkozata esetén.  

 

(Almáskamarás, Nagykamarás, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, 

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

Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőkovácsháza, Pusztaottlaka.) 

 

Eltérő szándéknyilatkozat esetén Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy további egyeztetéseket folytasson le.   



 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

55.  69/2020. (IX.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti eljárás – 5666 

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

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

utcák aszfaltozása - tekintetében felhatalmazza a Polgármester Urat a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

56.  70/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester saját 

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

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

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

57.  71/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

58.  72/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Varázserdő 

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

egyetért. 

 

Felelős: Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

59.  73/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Varga Sándorné elnök 

Határidő: azonnal  



 

60.  74/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: azonnal 

 

61.  75/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

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

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

kérelmet nyújt be. 

 

Határidő: 2020.szeptember.30. 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

62.  76/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

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

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

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

összegszerűen kimunkált kötelezettségeiről, valamint a gazdasági társaság aktuális 

pénzforgalmi számlaegyenlegéről. 

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

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

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

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

Jövőkép Nonprofit Kft. által kezdeményezendő csődvédelmi eljárásban olyan döntés 

elfogadására hatalmazza fel Kraller József polgármestert, mely Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat költségvetésére többlet terhet nem jelent. 

 

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

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

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

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

kapcsolatos szükséges jogi lépések megtételével kapcsolatban olyan döntés elfogadására 

hatalmazza fel Kraller József polgármestert, mely Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

költségvetésére többlet terhet nem jelent.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

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

Jövőkép Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondását nem elfogadni figyelemmel a Munka 



Törvénykönyvének a 67. § (2) bekezdésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

63.  77/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza és Bánkút 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

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

költségvetési tartalékkeret terhére.  

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

64.  78/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

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

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

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

Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a felújítási munkák 

tervezésére kérjen három ajánlatot arra alkalmas vállalkozótól, és a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval kössön szerződést.  

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

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

tervezett beruházást.  

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

tartalékkerete terhére, maximálisan 3 200 000 Ft összegben.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

65.  79/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari 

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

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

mérlegfőösszeggel és -564 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

66.  80/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Békéscsabai Tankerületi Központtal Bérleti Szerződés megkötése céljából 

egyeztetéseket kíván lefolytatni a Sportcsarnok, valamint Uszoda vonatkozásában.  



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a bérleti szerződés feltételrendszere érdekében a tárgyalások lefolytatására, 

valamint a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

67.  81/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Morauvszki Róbert, 5666 

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

 

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

megvalósítását elviekben támogatja, valamint kinyilvánítja azon szándékát, amennyiben a 

megvalósítók részéről technikai igény merül fel, mely maradandó és felhasználható érték, 

kérelem benyújtásával kérje támogatni.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

68.  82/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához csatlakozik. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

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

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

 

69.  83/2020. (IX.28.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi „Nebulókért” 

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

 

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

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

évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

 

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 



70.  84/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” megvalósításához a Közreműködő Szervezet által 

szükségesen  előírt helyrajzi számok aktualizálását Medgyesegyháza Város 

településrendezési eszközeiben elvégezteti.  

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert az ügyben határozattal egyező és az ehhez 

szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére, a tervezési szerződés megkötésére azzal az 

ajánlattevővel, aki az állami főépítész asszonnyal leegyeztetett ütemterv szerint időben a 

legkedvezőbb ajánlatot adja. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

71.  85/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

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

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

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

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

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

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

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

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

érdekében a településrendezési eszközök módosításához, aktualizálásához kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

72.  86/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

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

iparterületek fejlesztésére” megvalósításához a Közreműködő Szervezet által szükségesen  

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

nyilvántartásban  

Felhatalmazza Kraller József Polgármestert az ügyben határozattal egyező és az ehhez 

szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés iránti 

államigazgatási eljárás kezdeményezésére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

73.  87/2020. (X.5.) Kt. határozat 

 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

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

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

beruházások és infrastrukturális fejlesztések elvégzése érdekében a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

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

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

határozatában foglaltak alapján a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat helyi építési 

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

tervezési szerződést az Önkormányzat számára legkedvezőbb formában felmondja.   

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

74.  88/2020. (X.21.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és akként 

határozott, hogy elfogadja Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet 

biztosítására adott ajánlatát, miszerint: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

működtetésében feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az ellátásban résztvevő 

településeken a központi orvosi ügyeleti ellátást hétköznapokon 16.00 órától reggel 8.00 

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

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

reggel 8.00 óráig kettő fő ügyeletes orvossal Mezőkovácsháza székhelyen.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként határozott továbbá, 

hogy a jelentős többletköltségek elkerülése érdekében nem kívánja a kunágotai 

telephelyen az ellátást igénybe venni. 

 

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

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

jelent, amelynek megfizetését az azt igénylő települések viselik lakosságszám arányosan 

a települési hozzájáruláson felül. 

 

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

kívánja a feladatellátó önkormányzat megbízni, aki a biztonságos működés 

megszervezésén túl a személyi feltételek folyamatos biztosítását is vállalja, amelynek 

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

évtől, 2020. decemberre a fizetendő egyszeri hozzájárulás összege 145 Ft/fő/hó. 

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert, hogy a Mezőkovácsháza székhelyen 

biztosított orvosi ügyeleti ellátás igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

      Felelős: Kraller József polgármester 

                    Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

75.  89/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

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

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

4.5. tájékoztató táblák alapján. 

 



Határidő: azonnal  

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

 

76.  90/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben az Önkormányzat 

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

Az elvégzendő belső ellenőrzési feladatok: 

Belső ellenőrzés terve 2021 évre 

1. 2. 3. 4. 

Sor 

szám 

Az ellenőrzött szerv, illetve 

szervezeti egység 

megnevezése 

Az ellenőrzés tárgya (címe) 
revizori 

nap 

1. 
Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat  

Medgyesegyháza Városi  

Önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatási 

program keretében vásárolt anyagok nyilvántartásának, 

késztermékek nyilvántartásának, készletértékesítés 

bevételeinek valamint önköltségszámításának 

ellenőrzése 

5 

2. 
Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzati pénztár 

ellenőrzése 
10 

3. 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, 

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási 

Központ 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál és a 

Gondozási Központnál az ÁFA köteles és ÁFA mentes 

tevékenységek elkülönítésének megvalósulása és az 

ÁFA visszaigénylés megalapozottságának ellenőrzése 

7 

4. 

Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal 

  

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal pénzkezelés 

ellenőrzése 
5 

5. 
Önkormányzat és  

intézményei 

Munkavállalói szabadság  

felhasználás ellenőrzése 
3 

 

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges forrást a 2021. évi költségvetésben 

biztosítja. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:  Kraller József polgármester 

 

77.  91/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

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

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

helyrajzi számok által behatárolt terület vonatkozásában a Közreműködő Szervezet által 

szükségesen előírt helyrajzi számok aktualizálását Medgyesegyháza Város településrendezési 

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kraller József Polgármestert 

felhatalmazó rendelkezését nem kívánja felülvizsgálni, annak hatályon kívül helyezésére 

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

elutasítja, és a döntését hatályában fenntartja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

             dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

78.  92/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az „ebr42 – települési önkormányzatok számára az 

illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” című projekttel kapcsolatban 

támogatási kérelmet kíván benyújtani. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza Kraller József Polgármester Urat valamennyi szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

79.  93/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és akként döntött, 

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

elválaszthatatlan mellékletét képező, és aszerinti tartalommal feladat-ellátási megállapodást 

köt Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

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

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

szerinti lakosságszáma kerüljön pontosításra. 

 

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

Felelős: Kraller József polgármester 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Pákó Pro 

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

Önkormányzat megvásárol  

 

- 2 db vezeték nélküli csiptetős mikrofon szettet 

- 2 db 650 W-os halogén izzót 

- 1 db 650 W-os profilfényvetőt. 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat eseti kérelem alapján, eseti elbírálás szerint, 

ingyenesen használatba adja a Medgyesegyházán működő előadóművészeknek, civil 

szervezeteknek.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Képviselő-

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

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Képviselő-

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

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az „ebr42 – települési önkormányzatok számára az 

illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” című projekttel kapcsolatban 

támogatási kérelmet kíván benyújtani.  

 

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

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

pályázati felhívással kapcsolatosan Medgyesegyháza Város a külterület 09/41 helyrajzi 

számú területet szeretné megtisztítani az illegálisan elhelyezett hulladéktól, mely terület 

nagysága 2928 m2.  

 

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

valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 



CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 

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

Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített Medgyesegyháza Város  

Településrendezési eszközeinek módosítása” című munkaközi dokumentációt elfogadom és 

partnerségi egyeztetésre bocsátom. 

 

A partnerségi egyeztetés lefolytatásához szükséges valamennyi intézkedést megteszem. 

 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy jelen 

polgármesteri határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, mint költségvetési szerv, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

intézményeire, valamint Medgyesegyháza nemzetiségi önkormányzataira vonatkozó Belső 

kontrollrendszer működésének részletes szabályait tartalmazó Szabályzatot elfogadom. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Varga Sándorné elnök 

   Nyáriné Szlávik Mária elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

84.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 161/2020.(XII.28.) számú 

határozata: 

 

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



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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy jelen 

polgármesteri határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat, mint költségvetési szerv, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

intézményeire, vonatkozó Számviteli Politikáját elfogadom. 

Számviteli politika 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

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

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

véleményezési eljárásra bocsátott „Nyugati Ipari Terület aktualizálása és Tervezett Helyi 

Termelői Piac területei vonatkozásában készített Medgyesegyháza Város Településrendezési 

eszközeinek módosítása” című munkaközi dokumentációt elfogadom és partnerségi 

egyeztetési eljárást lezárom. 

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

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

kezdeményezem az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalhoz benyújtott kérelmemmel, továbbá a végső véleményezési eljárás 

lefolytatásához szükséges valamennyi Képviselő-testületi hatáskörben megtenni szükséges 

intézkedést megteszem. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 



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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

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

Többcélú Társulás tagönkormányzataként kötött Társulási Megállapodás - a határozat 

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

elfogadom.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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

határozata: 

 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

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

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

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

Terület aktualizálása és Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített 

Medgyesegyháza Város Településrendezési eszközeinek módosítása” című munkaközi 

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

megállapításait figyelembe véve a Békés megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által 

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

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

tervét elfogadom. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a Helyi építési szabályzatról 

szóló önkormányzati rendelet módosításához szükséges valamennyi Képviselő-testületi 

hatáskörben megtenni szükséges intézkedést megteszem. 



 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

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

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

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

Terület aktualizálása és Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített 

Medgyesegyháza Város Településrendezési eszközeinek módosítása” című munkaközi 

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

megállapításait figyelembe véve a Békés megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által 

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

alapján a Nyugati Ipari Terület vonatkozásában örökségvédelmi hatástanulmány 

elkészíttetéséről gondoskodom. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként a Helyi építési szabályzatról 

szóló önkormányzati rendelet örökségvédelmi szempontú, a régészeti adatszolgáltatás 

frissítését, aktualizálását eredményező Képviselő-testületi hatáskörben megtenni szükséges 

intézkedést megteszem. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 



ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a Bursa 

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

pályázati kiírásra benyújtott alább felsorolt 16 fő medgyesegyházi állandó lakhellyel 

rendelkező, felsőoktatásban már résztvevő pályázót Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

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

félévére. 

 

1. Tarr Evelin - Medgyesegyháza, Virág utca 8. 

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

3. Burkus Márta – Medgyesegyháza, Bocskai utca 15. 

4. Vincze Zsófia – Medgyesegyháza, Baross utca 11. 

5. Czizmadia Bertold, Medgyesegyháza, Damjanich utca 35. 

6. Kotroczó Ádám, Medgyesegyháza, Tanya 120. 

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

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

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

10. Csizmadia Bettina, Medgyesegyháza, Damjanich utca 43. 

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

12. Jancsó Zoltán, Medgyesegyháza, Szondy 5. 

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

14. Juhász Patrik, Medgyesegyháza, Hunyadi utca 21. 

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

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

 

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

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat általános szerződési feltételei szerinti 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

   

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

90.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 154/2020.(XII.14.) számú 

határozata: 

 

 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 

2021. évi startmunka program kérelmének benyújtását 2021. március 1. napjától 2022. 

február 28. napjáig 49 fő bevonásával 3 programelem indításával az alábbiak szerint: 21 fő 

szociális programelemben, 13 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 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

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

programelemekre kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium felé a maximálisan tervezhető 49 

fő bevonásával. 

 

Szociális programelem: 

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

Ebből: 

- bérköltség:  23.028.996,- Ft 

- közvetlen költség:   7.833.291,- Ft 

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

223.807,- Ft. 

A programban tervezett munkák: 

- Helyre öntött járda:  Táncsics utca 

Sallai utca 

Bánkút, Kossuth utca 

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

Ferenc utcáig 

- Parlagfű mentesítés, zöldterület karbantartás 

 

Helyi sajátosságokra épülő programelem: 

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

Ebből: 

- bérköltség:  16.274.604,- Ft 

- közvetlen költség:   7.125.396,- Ft 

A támogatottság mértéke 100 %-os. 

A programban tervezett munkák: 

- 2000 db járdaszegély készítése 

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

rendezvényekre 

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



géptároló építése 

- a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő melléképületek átalakításával irattár és raktár 

funkciót ellátó melléképület kialakítása 

- a Polgármesteri Hivatal épületében a közfoglalkoztatottak részére mosdó kialakítása 

- koszorú készítése rendezvényekre, megemlékezésekre az önkormányzat és  

- intézményei részére  

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

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

 

Mezőgazdasági programelem: 

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

Ebből: 

- bérköltség:  14.919.060,- Ft 

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

A támogatás mértéke 100 %-os. 

A programban tervezett munkák: 

- Bánkút: 0,5 ha őszi búza termesztése 

0,5 ha csemegekukorica (20.000 tő) termesztése 

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

 

- Medgyesegyháza:  fóliás TV paprika (12.000 tő) termesztése 

0,1 ha sütőtök (400 tő) termesztése 

 

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

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

Az ügyben szükséges intézkedéseket megteszem.  

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

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

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

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

megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazzon napi 4 órás munkaidőben. 



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

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

rendes költségvetésbe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

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

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a 2020. 

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

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

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

Terület aktualizálása és Tervezett Helyi Termelői Piac területei vonatkozásában készített 

Medgyesegyháza Város Településrendezési eszközeinek módosítása” című dokumentáció 

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

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

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

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

módosult Helyi Építési Szabályzattal egységben – a Közreműködő Szervezet elvárásának 

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

településrendezési tervet alkotja: 

 

 

MEDGYESEGYHÁZA 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

 

Szerkezeti terv és leírás elfogadva a 

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

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv jóváhagyva a 

17/2007. (VIII. 29.) Ök. rendelettel 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

94.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 160/2020.(XII.28.) számú 

határozata: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. március 11. 



napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

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

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy a továbbiakban 

is megbízom 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig Zipperer Viktort a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátásával, az eredeti kinevezésében meghatározott könyvtáros munkakörének 

változatlanul hagyása mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott 

illetményén felül 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig havi bruttó 40.000,- Ft 

összegben állapítom meg. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Schuller Ileana pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

95.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 161/2020.(XII.31.) számú 

határozata: 

 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

1./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményeire kiterjedően, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatára is kiterjedően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Számviteli Politikát elfogadom. 

 

 

2./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményeire kiterjedően, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatára is kiterjedően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Számlarendjét elfogadom. 

 

3./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményeire kiterjedően, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatára is kiterjedően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 



Pénzkezelési Szabályzatát elfogadom. 

 

 

4./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményeire kiterjedően, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatára is kiterjedően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát elfogadom. 

 

 

5./ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként úgy döntök, hogy 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményeire kiterjedően, valamint a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatára is kiterjedően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Gazdálkodási Szabályzatát elfogadom. 

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Határidő: értelem szerint 

 

96.  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesterének 162/2020.(XII.31.) számú 

határozata: 

 

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

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

rendelet, mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

 

Medgyesegyháza Polgármestereként akként döntök, hogy e Határozat elválaszthatatlan 

mellékletét képező Gazdasági-Fejlesztési Program 2020-2024. munkaközi dokumentációját 

elfogadom. 

 

Nyilatkozom, hogy a Gazdasági-Fejlesztési Program 2020-2024. munkaközi 

dokumentációjában foglalt elképzelések végrehajtási tervének elkészítéséhez szükséges 

valamennyi intézkedést megteszem. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 


